
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

שלא יארע , אלוהי ואלוהי אבותי' יהי רצון מלפניך ה
וישמחו בי  ,ולא אכשל בדבר הלכה, דבר תקלה על ידי

, ולא על טהור טמא, ולא אומר על טמא טהור. חברי
ולא יכשלו , ולא על אסור מותר, ולא על מותר אסור

ִּמִפיו , ִּיֵתן ָחְכָמה' ִּכי ה. חברי בדבר הלכה ואשמח בהם
ַּדעת וְתבוָנה  ּ ַ ל עיַני ְוַאִביָטה ִנְפָלאֹות ִמתֹוָרֶתךּ ָּגַ ּ ּ ֵ.   

 

 

ְמָת חלקי , אלהי ואלוהי אבותי' מודה אני לפניך ה ׂשַ ּׁשֶ
, רנותמיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי ק

 אנו משכימים לדברי ,שאנו משכימים והם משכימים
אנו עמלים והם . רים בטליםוהם משכימים לדב, תורה
והם עמלים ואינם ,  אנו עמלים ומקבלים שכר,עמלים

 אנו רצים לחיי , והם רציםאנו רצים. מקבלים שכר
ַּאָתה ְו': שנאמר, והם רצים לבאר שחת, באהעולם ה

ַחת   ּוִמְרָמה לֹא ֶיֱחצוי ָדִמי ַאְנׁשֵ, ֱּאלִֹהים תֹוִרֵדם ִלְבֵאר ׁשַ
ְַוֲאִני ֶאְבַטח ָבך, ְיֵמיֶהם ּ'  
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  החכם אך כבר ידוע מאמר ,  שהדברים שנכתבו יהיו מתוקניםי"תי בעזההשתדל

  

  " כך אי אפשר לספר בלי שגיאות,כשם שאי אפשר לבר בלי תבן"

  

  יועילו בטובם להודיעני, ומדים שאם ימצאו טעויותבקש מהללכן א

  

   .שאוכל לתקנם במהדורה הבאה
 

  ,בכריכה רכה צבעונית, ספרים על מסכתות אחרותה "ואי, ניתן להשיג ספר זה

  054-8439280/1 בטלפון  

  com.gmail@0548439280Sובכתובת מייל  

  ולסייע בהפצה של סדרת הספרים , מעוניין להשתתף בזיכוי הרביםכל ה

  

  . ולעילוי נשמת, להצלחה, ניתן להקדיש לברכה. ב"תע', בקיאות כהלכה'

  

  054-8439280/1 בטלפון  

  com.gmail@0548439280Sובכתובת מייל  

  



  ד"בס

  

  הקדמה 
  

י ימצא בו "הלומד בו בעזהש ,שזיכני להוציא לאור עולם חיבור זה, יוצרהיתפאר ובורא השתבח י

לשנן את  זהחיבור י "יוכל ע,  במקורםדפי הגמראלמד את הלומד לאחר ש. תועלת בכמה עניינים

דבר שמקל מאוד ,  הובאו בצמוד לגמראוספותי והת" שעיקר דברי רשמטעם ,ביתר קלותהמסכת 

כך שהמחשבה אינה , רצף אחדכיון שהקורא קורא הכל ב, שהחזרה תהיה קולחת וזורמת

דברי  לבארהשתדלתי  שכן ,וביתר הבנה .וכן הוספתי מילות קישור למען ירוץ הקורא, מתנתקת

דברי קודשם של מ מקצת תיהבאוכן .  בלשון שתהיה יותר קלה לקורא,וכן קטעים קשים, התוספות

   .'י והתוס"והן בדברי רש',  הן בדברי הגמ, ההבנהלהשלמת רבותינו הראשונים והאחרונים

  

 או ע"הש את פסקי  בסוף כל סוגיא הוא כדי להביא, שבעבורו נכתב חיבור זהעיקר הענייןאמנם 

כיצד לבאר  תי וכן השתדל,' היוצאים מסוגיית הגמ)ע לא כתב בזה"באופן שש (ם"את פסקי הרמב

,  וכן הבאתי גם כן הערות נצרכות באחרונים,)כ הדבר ברור מאליו"אא( הסוגיאנובע מתוך  פסקם

כיון  ,ושבודאי יוטמעו אצל, מטען של הלכותהלומד  יקבל ,מהביאור הנרחב על הגמראכך שחוץ 

 מ"מ, כה ולא בהל,' לא בגמ, לקבל דברים מוגמרים בזהדי ואף שאין . קדם להםמוד הסוגיאליש

וגם המעוניין להשלים , ובהלכות היוצאים ממנה  הנלמדתהלומד יקבל בקיאות טובה במסכת

   .הדברים יוכל להיעזר בחיבור זה

  

', ביאור הגמ הן ב,תה רבהי כיון שהמלאכה היאמנם,  יהיו מתוקניםשהדברים שנכתבו ,השתדלתי

אין לסמוך על ש מגלה אני דעתי , לכן.ו נפלה תקלה תחת ידי"חחושש אני פן , הלכהבפסקי הוהן 

, אלא המעיין יראה הדברים במקורם, ו שאין לסמוך על הלכות שנכתבו"וק, שום דבר שנכתב

     . אשמח להיעזר בלומדים שיעמידוני על שגיאותיי,ואדרבה

  

ת משנה "וראיתי בשו , שאין לזנוח את לימוד הבקיאות, לחזק,הקדמה זו בכותבי רואה אני צורך

ומה שהביא בשם הגאון  'חלק מדבריווזה , נפלאים בעניין זהשכתב דברים  ) קנו'יי ס"ח(הלכות 

 ושאלו ,ס כולו קודם שמילא שש עשרה שנה"ק בריסק שלמד כל הש"ז סאלאווייציק אבדק"מוהרי

 ולא ללמוד בשטחיות ,ח שזה נגד שיטתו ודרכו שצריך להתעמק בתורה"ל מרן הגר"מאביו זצוק

הנה ,  אין הפלפול שמפלפלין אלא פלפול של הבל,ס כולו"ודם שיודעים כל השוהשיב שק, לבקיאות

 וכבר ,ל"א ז"כ הגר" וכ,י שם" ועיין רש,ז"ע' הדברים ידועים והוא באמת גמרא מפורשת במס

 ועל כל הראשונים ,ו"מפורשת ח' ח לא יחלוק על גמ" וודאי מרן הגר,הארכתי בזה בכמה מקומות

 ל שיודע"ח זצוק"ל התפאר עליו אביו הגר"ז זצוק"י שלעת שהשתדך הגרי וגם אני שמעת,ואחרונים

 ולא רק כמה דפין מאיזה , שכל התורה נתנה לנו מסיני אין צריך ראיה,פ"י עכ"ס עם פרש"ש

  .ל"עכ' ו ודי בזה"מסכתות ח

   

 וכן לכל התומכים , ולברך למורי ורבותי שהדריכוני עד הלוםי להודותברצונ, במעמד זה

שמשחר ,  מקים עולה של תורה בעיר האבותא"ב אורן נזרית שליטרה, ובפרט לרבנים ,עיםוהמסיי

  ולרבניא" שליטיהודה עמיתהרב  'ית מלאכייקר'ת באש ישילר .ש" ויר נטע בי אהבת תורהנעורי

שאני לומד תחת חסותו כבר , א" שליט חדד הרב מאיר'אורך ואמתך' כולל לראש.  היקריםהישיבה



 עולה של תורה םא מקי"שליטישראל דויטש  לרב .שדאג ודואג לכל מחסורנו, חמש עשרה שנה

ה "בקהשר " יה.בשאר הזמניםשם אני מסתופף ' מניין אברכים'ד "בביהמבשכונת רמות בירושלים 

יל תורה ולהאדירה לתפארת הגדהמשיך ליזכו לו,  לעבודתו יתברךהימלא משאלות ליבם לטוב

   .וירוו נחת מכל יוצאי חלציהם,  מתוך נחת ושלוהישראל

  

אשר עמדו , ו" הי,ולחמותי מרת נעימה, ומרת אמי אסתר, ר אבי עזראדות להורי היקרים מווכן לה

 .לנחת רוח מכל יוצאי חלציהם'  ויזכם ה,ה יתמיד בריאותם"ר שהקב"יה, ועומדים לצידנו בכל עניין

ל ימיו תמך ועזר שנזכה להיות שקועים מרדכי שרגא שכ' ל ר"מר חמי זלהנציח את זכרו של וכן 

   .ה"תנצב, בעמלה של תורה

  

אשר לרוב מסירותה והשגחתה בטיפול הילדים אשר ,  מרת רחל שתחיהאשתיועל כולם לברך ל

ר שנזכה לראות את כל "יה.  עד הלוםוהביאני'  הינכיז, והשגחתה על צרכי הבית, אותנו' חנן ה

  . ומפי זרענו עד עולם,ולא תמוש התורה מפינו, שמו ברביםומקדשי , ש"ילדנו גדולים בתורה ויר

  

. וגומל עמי חסדים טובים בכל רגע,  תורההלה שלושזיכני להסתופף בא ,ה"להקבסיים בהודאה א

,  תזכני בתוך כלל עמך בית ישראל,'אנא ה, ומתחנן על העתיד,  על העבר בכל ליבימודה אני לו

ר שנזכה בקרוב לביאת "ויה, ולשמור מצוותיך, תורתךללמוד , באמונה, לעבוד אותך באמתיות

  . ר" אכי ותפארתנובניין בית מקדשנוו, משיח צדקנו

  

  חותם לכבוד התורה ולומדיה

  א" תשפיוןס' כוק ירושלים "פעיה

  זדה -  שמואל כהן

                                                             

  מקרא
. זהבחיבור אציג לפני הקורא את דרך עבודתנו , ועלת מחיבור זה את מירב התיפיקכדי שהקורא 

 לפעמים  וכן,'דברי הגמל בגודל אותיות זהה הובאו בסוגרים עגולות או מרובעות י"דברי רש

 , הובאו בכתב מוקטןביאורים של הראשונים והאחרונים, דברי התוספות .באותיות קטנות יותר

   .י" הובאו בכתב רשמילות קישור שהובא על ידי .את שם המפרשדבריהם תחילת ב וציינו

  

 הבאנו את פסקי ע לא דיבר בזה"ואם ש,  הבאנו אותםע" אם יש פסקים של השבסוף כל סוגיא

 קורא שלעת עתה ,)אם הדבר איננו מובן מאליו(והשתדלנו להסביר את טעם הפסק , ם"הרמב

וכן אם אינו , הבאהילת הפסקה ע יכול לדלג לתח"ם והש"איננו מעוניין ללמוד את פסקי הרמב

   . ידלג לסוף הסוגריים,או שאר ראשונים ואחרונים', מעוניין לראות את דברי התוס

  

 וכן בראש כל עמוד בצד שמאל הבאנו את הדף בו ,]א"דף ב ע[מעברי עמודים מסומן בצללית כך 

 גם אותם ,וסףאו שלא ברור כל כך שזה תרוץ נ,  מרוחקים זה מזהםתירוצי שיש מספר .אוחזים

ר מלפניו יתברך שתהיה תועלת גדולה ללומדים " יה .]כך[סימנתי בצללית אמנם יותר בהירה 

 . והיה זה שכרי, חיבור זהב



 

 

 

  
  יהודה בן עזרא ורבקה

  טבת' ע כב"נלב
  

  בימוני בת רחל

  ז"סיון תשס' ע יח"נלב
  

  עזרא בן פנחס ואלמס

  שבט' ע כו"נלב
  

  אברהם בן משה ורבקה

  ס"חשון תש' ע ד"נלב
  

  שרה בת יחזקאל ושמחה

  ב"תמוז תשע' ע טו"נלב
 



  

  

  
  
  

  

  

  

  

    בהצנענ מר חמי איש החסד"לע

   מרדכי' ר

   שרגאבן חיים ושרה

  ו"ך מר חשון תשע"ע ז"נלב
  

   



     בבא מציעאמסכת    

 

     1       

  פרק שנים אוחזיןפרק שנים אוחזין          
ק "איידי דאיירי בב 'התוסביארו [ משנה ]א"דף ב ע[

בעל או לנגר ל  האם שייכתנסורתה  גבימחלוקת.) קיט(

של  ( הרי אלו שלו)נסורת דקהשה ( במעצדששנינו ,הבית
 , הרי אלו של בעל הבית)נסורת עבהשה(  ובכשיל)הנגר

 אין ותשבשתי מסכתג "ע וא. דיני חלוקותכ"שנינו כאן ג

 , לא מסכת אחת נזיקיןשכלד " מויש ,סדר למשנה

מקום כל  (כ סתם" לענין מחלוקת ואחהדברים אמורים
ולאחר מכן סתם משנה ,  בתחילה מחלוקת תנאיםהביאשרבי 

 לפי )כוונתו להכריע כאותה דעה, אחרת כדעת אחד מהם

שרבי לא היה לומד כסדר אלא כמו שהיו חפצים 

אותה משנה שסתם בה כדעת אחת ולכן יתכן ש (התלמידים
 אבל כשחברם )נשנתה לפני אותה שהביא בה מחלוקת, מהם

על הסדר חברם וצריך בכל מסכתא טעם למה נשנית 

מכדי תנא ממכות .) ב(אחר שלפניה כדדייק בשבועות 

דוקא  ( אוחזין בטליתשנים ].)ב( וכן בסוטה ...קסליק

דשניהם מוחזקים בה ואין לזה כח בה , אוחזין

הוי , שאילו היתה ביד אחד לבדו, ותר מזהי

ועליו להביא ראיה , אידך המוציא מחבירו

ואינו נאמן זה ליטול , בעדים שהיא שלו

וזה אומר ,  זה אומר אני מצאתיה)בשבועה

שמדובר כאן שמצאו את , ש"כתב הרא (אני מצאתיה

חייבים להכריז כ "לשא, ם"הטלית בעיר שרובה עכו

,  זה אומר כולה שלי.)יהולהשיב את האבידה לבעל

זה ישבע שאין לו בה . וזה אומר כולה שלי

וזה ישבע שאין לו בה פחות , פחות מחציה

 תימה דמאי שנא 'הקשו התוס[ ויחלוקו, מחציה

 וכל אחד טוען שהיא ,ספינה בנהר: ב לד"בב (מההיא דארבא
 דאוחזין שאני דחשיב ל"וי דאמר כל דאלים גבר )שלו

 דאנן סהדי דמאי , בה בודאי החציכאילו כל אחד יש לו

, לקמן במשנה ( וכן במנה שלישי,דתפיס האי דידיה הוא
וכל ,  אחד מאתיים ואחד מנה, אצל אחר מעותשניים שהפקידו

  דמדמי בגמרא לטלית)אחד טוען שהוא הפקיד את המאתיים

דאנן סהדי  אינו דומה שהרי אמרנו שבטלית יחלוקו רהולכאו(
 חשיב ההוא שהנפקד ...)ל"י, ה הואדמאי דתפיס האי דידי

ולכן  (תופס בחזקת שניהם כאילו הם עצמם מוחזקים בו
אומרת שבאמת אינו ' הגמ ( לכך משני)היה צד שדומה לטלית

 ודאי דחד מינייהו הוא ואין )במנה שלישי ( דהתם)...דומה

 אבל טלית ,החלוקה יכולה להיות אמת ולכך יהא מונח

וכן שנים  . יחלוקו)לכן (דאיכא למימר דתרוייהו הוא

 משום דשניהם תיןלמתני.) ז(דמדמי לקמן  אדוקים בשטר

אדוקים בו דהחלוקה יכולה להיות אמת דאפשר שפרע לו 

 דאפשר שהיא של שניהם כיון ג"אע אבל בארבא ,החצי

 שיטת סומכוסול ,דאין מוחזקין בו הוי דינא כל דאלים גבר

 החלוקה יכולה  ואין,דאין מוחזקין בוג "עא :)ב לה"ב(

 היכא דאיכא דררא דממונא פירוש שבלא ,להיות אמת

כולה  זה אומר .]טענותיהם יש ספק לבית דין יחלוקו

 שהחצי הואמודה  (וזה אומר חציה שלי, שלי

 )...הלכך, ואין דנין אלא על חציה, של חבירו

ישבע שאין לו בה פחות  האומר כולה שלי

ע שאין ישב והאומר חציה שלי, משלשה חלקים

דנים על ( מה שהן דנין עליו [לו בה פחות מרביע

 )בחצי ( שאין לכל אחד בו, נשבעין שניהם)החצי

הנימוקי  ביאר ונוטל כל אחד חציו, פחות מחציו

 ל"י ת על החצי שמודה חבירו למה צריך לישבע"וא יוסף
שאילו לא היה נשבע אלא על הרביע בלבד שמא היה 

שכל הנשבע פ "עוא חברומתכוין לאותו חלק שמודה לו 

מ יש לדיין להחמיר " מ,ד הוא נשבע"ד על דעת ב"בב

שיפרש הנשבע בשבועתו כל צד רמאות שיכול לחשוב 

 זה נוטל שלשה ] ומכאן הוא דשמעינן הכי,בלבו

 אותו ת יהא"וא 'הקשו התוס[ וזה נוטל רביע, חלקים

 נאמן דחציו שלו מיגו דאי בעי אמר 'חציה שלי'שטוען 

האי מיגו גופיה לפטרו .) ח('  בגמנןי כדאמריכולה של

 ם" ומפרש ריבמשבועה אי לא משום דאיערומי קמערים
 . דבחציו השני מוחזק זה כמו זהנןדמיגו להוציא לא אמרי

דגחין ולחיש ליה לרבה אין שטרא :) לב(ב "וההיא דב

זייפא הוא ומיהו שטרא מעליא הוה לי בידי ואבד 

דאי בעי אמר שטרא מעליא והימניה רבה להוציא במיגו 

 הוה שתיק רק שלא לו היינו טעמא משום דאפיהתם ,הוא

היה מודה שהוא מזוייף היה נאמן כי החתימה היתה 

ל שאינו " שחולק על רבה וס ורב יוסף,נכרת לעומדים שם

 כיון שטענה , אית ליה דאפילו מיגו לא הוה,נאמן

ראשונה שהוא טוען בהאי שטרא הוא שקר ואין לומר 

מיגו אלא היכא שטענתו ראשונה היא אמת מיגו שהיה 

 ת"וא          .טוען אחרת ולכך אינו מיגו אפילו להחזיק
 דהאומר כולה שלי יש ,ונימא דאין ספק מוציא מידי ודאי

לו בודאי חציה והאומר חציה שלי ספק אם יש לו בה 

ספק ויבם שבאו לחלוק .) לח(כלום כדאמרינן ביבמות 

ק אמר אנא בר מתנא אנא ואית לי  ספ,בנכסי סבא

 הוה , ויבם אמר את ברא דידי ולית לך ולא מידי,פלגא

 ל"וי ואין ספק מוציא מידי ודאי ,ליה יבם ודאי וספק ספק
דהתם יבם שהוא בנו של סבא הוי ודאי יורשו ולא יוציא 

 אבל הכא אין סברא מה שהוא ודאי ,הספק מספק ממונו

 היו שנים רוכבין על .]בחציו שיועיל לו לחציו השני

, או שהיה אחד רוכב ואחד מנהיג גבי בהמה

זה  ,וזה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי

וזה ישבע , ישבע שאין לו בה פחות מחציה

לאשמועינן ( ויחלוקו, שאין לו בה פחות מחציה

דרכוב ומנהיג שניהם שוין לקנות בהמה , אתא

או שיש להן , בזמן שהם מודים. )מן ההפקר

  .חולקין בלא שבועה עדים

 .ב             
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 למה לי למתנא זה אומר אני מצאתיה )גמרא(

זה אומר כולה שלי וזה , וזה אומר אני מצאתיה

חדא קתני זה  ? ליתני חדא,אומר כולה שלי

וזה אומר אני , אומר אני מצאתיה וכולה שלי

   .מצאתיה וכולה שלי
  

 ?ואנא ידענא דכולה שלי, וליתני אני מצאתיה

הוה אמינא מאי , אתיהאי תנא אני מצ

 ג"אע )קודם שהגבהת אותה (ראיתיה מצאתיה

מדקתני  (בראיה בעלמא קני ,דלא אתאי לידיה

, בחזקה גמורה ( תנא כולה שלי)יחלוקו

ואתה תפסת מידי משזכיתי , שהגבהתי תחילה

דקתני ג "עא 'ביארו התוס[ דבראיה לא קני )בה

 לי ראה את המציאה ואמר לחבירו תנה:) ט (תיןבמתני

.) י( וכן ראה את המציאה ונפל עליה ,דלא קנה בראיה

מצי למדחי כיון דאמר תנה לי או ד ,קתני נמי דלא קני

שנפל עליה גלי דעתיה דלא ניחא ליה למקני עד שיגיע 

הבטה .) קיח(ב "ב בנןדאמרי דהא ' עוד כתבו התוסלידו

בהפקר קני היינו שעשה מעשה כל דהו כגון שגדר גדר 

   .]קטן
  

 והא ,ראיתיה  מצית אמרת מאי מצאתיהומי

ּוְמָצאָתה' )]:קיג(ק "בב[ אמר רבנאי דאתאי  'ּ

אין  (ואפילו הכי אחיך ולא נכרי [לידיה משמע

 ולא תימא כי מיעט רחמנא )להשיב אבידת הנכרי

דישראל לא , היכא דלא אתאי לידיה, נכרי

,  ולאהדורה)על אבידת הנכרי (מיחייב למטרח עלה

דאבידתו , מיחייב להחזירה, אבל אתא לידיה

דאתא לידיה   דקרא'ומצאתה', אין ?]אסורה

אי לא  (לישנא דעלמא נקט ומיהו תנא, משמע

הדר תנא כולה שלי הוה אמינא מאי מצאתיה 

ולא , דקתני תנא לשון בני אדם אחז במשנתנו

והרבה בני אדם קורין לה מציאה , לשון מקרא

, ת ומדחזי ליה אמר אנא אשכחי)משעת ראיה

, בראיה בעלמא קני, דלא אתאי לידיהג "עוא

  .דבראיה בעלמא לא קני לה תני כולה שלי
  

אי  ?וליתני כולה שלי ולא בעי אני מצאתיה

תני כולה שלי הוה אמינא בעלמא דקתני 

בכל מקום ששנינו שהמוצא מציאה  (מצאתיה

בראיה בעלמא  )...הוה אמינא דמציאה, קנאה

 נא כולה שליתנא אני מצאתיה והדר ת, קני

   .דממשנה יתירה אשמעינן דראיה לא קני

   זה וזה קתני והא,ומי מצית אמרת חדא קתני

, זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה

הכי אבעי , אי חדא הוא (...זה אומר כולה שלי

 ?)ליה למתני זה אומר מצאתיה וכולה שלי

, אמר רב פפא ואיתימא רב שימי בר אשי
וסיפא במקח ,  רישא במציאהואמרי לה כדי

ודוקא מקח וממכר , קניתיה מיד פלוני (וממכר

דאיכא למימר , הוא דאמרינן יחלוקו בשבועה

אבל , שניהם קנאוה ולשניהם נתרצה המוכר

 'אני ארגתיה וזה אומר אני ארגתיה'זה אומר 

ותהא , דודאי חד מינייהו רמאי הוא, לא יחלוקו

  . )מונחת עד שיבא אליהו

  

הוה   דאי תנא מציאה]ב"דף ב ע[, וצריכא

, אמינא מציאה הוא דרמו רבנן שבועה עליה

היתר לעצמו לאחוז בה בלא  (משום דמורי

אינו  ( ואמר חבראי לאו מידי חסר בה)משפט

 )ואף בלא טורח, בחנם באה לו, מפסיד כלום

לכן חכמים הטילו עליו  (איזל אתפיס ואתפליג בהדיה

דליכא ,  וממכר אבל מקח.)שבועה כדי שיפרוש

שאם יודע שחבירו קנאה לא  'ביארו התוס[ למימר הכי

 ומדתפיס בה סבור שלו הוא ונתרצה המוכר ,הוי תפיס

 אימא לא ישבע ,כדמסיק לקמן דנקיט זוזי מתרוייהו

דמשום שבועה לא יפרוש שהרי סבור הוא לומר אמת 

שהוא יודע שהוא , כיון שגם כאן יש לחוש (ה ישבע"ל דאפ"קמ
 )אלא שהוא מורה היתר משום ששניהם נתנו דמים, משקר

והיכא שודאי אינו סבור לומר אמת כגון דקא טעין כל 

אחד אני ארגתיה שאחד מהן טוען שקר במזיד או כגון 

התם פשיטא דיחלוקו .) ז(שנים אדוקין בשטר דלקמן 

י שבועה ודאי יפרוש דחשיד אממונא לא "בשבועה דע

 שזה גם הוא ג"עוא (אימא לא )חשיד אשבועתא

כדאוקמינן לקמן דנקט , נתן את המעות למוכר

, מתרוייהו חד מדעתיה וחד בעל כרחיה

וכשיחלוקו יטול זה חצי מעותיו וזה חצי 

דאי לא , אפילו הכי חסרון הוא אצלו, מעותיו

, הוה צריך לה לא הוה מהדר אבתרה למזבנה

 שלא כדין וזה שבא לחלוק וליתן חצי דמים

הוה אמינא , א מקח וממכרואי תנ. )מחסרו

הוא דרמו רבנן שבועה עליה , מקח וממכר

ואנא , משום דמורי ואמר חבראי דמי קא יהיב

 השתא )דמים אני רוצה ליתן (דמי קא יהיבנא

וחבראי ליזיל , דצריכא לדידי אשקליה אנא

 : ב- .  ב     
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 הכי דליכא למימר, אבל מציאה. לטרח ליזבן

 )זה ודאי מחסרו ממון, חברי ילך וימצא אחרת(

  .צריכא, אימא לא
  

י "פירש רש[ מקח וממכר ולחזי זוזי ממאן נקט

:) עג(דתניא בקדושין , נשאל את המוכר ממי קיבל דמיה

 ,נאמן בעל המקח לומר לזה מכרתי ולזה לא מכרתי

דמסיים במה דברים אמורים שמקחו בידו אבל אין ג "עוא

שלא נתן לב לדבר כל כך להיות , מקחו בידו אינו נאמן

 הא , מאחר ששניהם חזרו אחריו בפיסוק דמיה,זכור

מחד מדעתיה ומחד , אוקימנא התם בדנקט זוזי מתרוייהו

לא דק כולי , דכיון דלא עליה רמיא לאסהודי, בעל כרחיה

הי מדעתיה והי בעל , משהלכו מלפניו, האי להיות נזהר

אבל היכא דלא קיבל דמים אלא מחד מידכר , כורחיה

נם דחק לפרש כן יובח  פירושועל'  כתבו התוסדכיר ליה

ג דאין מקחו בידו נאמן הוא כעד "דהכא פריך שפיר דאע

אחד ואמאי שניהם נשבעין אותו שהמוכר מסייעו יפטר 

 יש ז"לפי. משבועה ואידך ישבע שבועה דאורייתא

כלומר ' ולא ידע ' בהמשך' הגמדרסתלהשאיר את גי

 היה, שאם אכן היה יודע, שמדובר שהמוכר אינו יודע

 יש אמנם . אחד מהם מן השבועה המוכר אתפוטר

יכלה לתרץ באופן נוסף שמדובר '  הגמז" שלפילהעיר

ולכן אין את מי לשאול למי , שהמוכר אינו נמצא לפנינו

 דנשאל ,אחרת'  את שאלת הגמי מפרש"ור. הוא התרצה

להם ממי קבל המוכר המעות שאין אנו חושדין אותן 

 וגם הם אינם ,נתןלשקר בזה לומר נתתי והוא לא 

 אבל בנתינת המעות ,חלוקים אלא למי נתרצה המוכר

שממי שנטל את , וזה יברר לנו אמת, אינם חלוקין

, דנקט מתרוייהו, לא צריכא ?]המעות לו נתרצה

ולא ידענא מי , מחד מדעתיה ומחד בעל כרחיה

  .הוא מדעתיה ומי הוא בעל כורחיה
  

בע דמשבע לתרוייהו וחד משת (לימא מתניתין

 ).מה(במסכת שבועות  [ דלא כבן ננס)לשיקרא

אלו ואלו באין לבית דין , גבי חנוני על פנקסו

אמר בעל , על מנת לישבע אחד מהם לשוא

, הבית לחנוני תן לבני חטים בדינר ועלי לשלם

או לפועלים בסלע מעות שאני חייב בשכרם 

הוא אומר נתתי והוא אומר , ועלי ליתן סלע

 תובעין את בעל הביתושניהם , לא נטלתי

אמר בן , שניהם נשבעין ונוטלין מבעל הבית

, ואלו באין לידי שבועת שואאלו , כיצד, ננס

 דאי בן ננס ]אלא שניהם נוטלין בלא שבועה

 האמר כיצד אלו ואלו באין לידי שבועת שוא

ידעה כבר בתחילה שאפשר לתרץ '  הגמ'ביארו התוס(

אפשר ששניהם ש, שיתכן שבטלית לא תהיה שבועת שוא

כ "אלא שאעפ', יחדיו הגביהו את הטלית וכתרוץ הגמ

שיחלוקו בלא שבועה אחרי שאפשר לבא הקשתה ' הגמ

 שאצל בן ננס ודאי תירצה' ועל זה הגמלידי שבועת שוא 

אפילו תימא בן  ?)כ בטלית"משאי, תהיה שבועת שוא

איכא  הכא, ודאי איכא שבועת שוא ננס התם

אימור דתרוייהו , למימר דליכא שבועת שוא

וכל אחד ואחד , למציאה (בהדי הדדי אגבהוה

 וכי בור אני הגבהתיה תחילה וכולה שליס

ולענין , משתבע על חציה קושטא משתבע

  .)שמא לשניהם נתרצה, מקח וממכר נמי
  

גבי שור ק "בב [לימא מתניתין דלא כסומכוס

 דאי )].מו(שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצדה 

חולקין בלא  מון המוטל בספקהאמר מ כסומכוס

 )החולקים על סומכוס שם (רבנן ואלא מאי .שבועה

, בעדים (הא אמרי המוציא מחברו עליו הראיה

 ,האי מאי ?)והכא חולקין,  לא גבי מידי,ואי לא

התם דלא תפסי , אי אמרת בשלמא רבנן

.) ק(ג שלקמן "אע ו.א האחד"כ 'הסבירו התוס( תרוייהו

 אף מחבירו עליו הראיה אית להו לרבנן המוציא

כגון בשני בני אדם   אף אחד לא תופסרהשלכאו

ובשעת הקניין עמדה הפרה , שהחליפו פרה בחמור

מ מיקרי האחד "מ, רשות שאינה של אחד מהם, באגם

באמת יש הגורס שם  ו,תפיס מחמת חזקת מריה קמא

 ולא ,היינו שהדגש הוא על הבעלות' דחד מינייהו הוא'

אמרו רבנן המוציא מחבירו  )שימצא ממש בידו

ואין כאן  (הכא דתרוייהו תפסי, עליו הראיה

כיון דמחסר  (פלגי לה בשבועה )מוציא מחבירו

דהאי תפיס בכולה , גוביינא במה שחבירו תופס

והאי תפיס בכולה לא קים להו לרבנן להוציא 

כדאמרינן התם לרבנן , ממון מחזקתו בכדי

 אמרת אלא אי. )דבעי ראיה הצריכום שבועה

 השתא ומה התם דלא תפסי תרוייהו, סומכוס

 הכא דתרוייהו תפסי לה, חולקין בלא שבועה

אפילו תימא סומכוס כי אמר  ?לא כל שכן

כי התם דקתני נמצא  (שמא ושמא סומכוס

ואין ידוע אם עד שלא ילדה , עוברה בצדה

אם משילדה נגחה ולא מת הולד מחמת , נגחה

,  חד שמא טעיןוכיון דכל, הנגיחה אלא מאליו

לא   אבל ברי וברי)ליכא למרמי עלייהו שבועה

  . אמר

 :           ב
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 דאמר אמר סומכוס ).ק( ולרבה בר רב הונא

אפילו  ?מאי איכא למימר, אפילו ברי וברי

היכא  )יחלוקו (תימא סומכוס כי אמר סומכוס

, חסרון ממוןי "פירש רש[ דאיכא דררא דממונא

אם נפטרנו ו, שאם יפרע זה שלא כדין הוי חסרון ממון

 פירשו'  אמנם תוסשלא כדין נמצא זה חסר ולד פרתו

ד "פירוש שבלא טענותיהם יש ספק לב' דררא דממונא'

דיש לאחד תביעה על חבירו בלא טענותם כגון בשור 

ומחליף פרה בחמור אחרי .) ק מו"ב(שנגח את הפרה 

      ]שהספק נולד מעצמו דין הוא שיחלוקו אפילו בלא שבועה
אמר סומכוס  (לא דליכא דררא דממונאאבל היכא 

  .)שחולקים בלא שבועה
  

 ומה התם דאיכא דררא ,ולאו קל וחומר הוא

לא פריך אלא אי סומכוס  'הסבירו התוס( דממונא למר

 דלבן ננס ,ל כרבנן דבן ננס דלא חיישי לשבועת שוא"ס

אדרבה היכא דאיכא למימר כולה דמר פלגי בלא שבועה 

 שמעיר ם"עיין במהר (עת שואמשום דאיכא בודאי שבו
 עוד .)'הנוכחית לא עולה בקנה אחד עם שיטת תוס' הגמ' שגי

גבי ארבא דאמר רב נחמן כל .) לה(ב "בב 'ביארו התוס

 ומשני ,דאלים גבר פריך מהמחליף פרה בחמור דיחלוקו

 ומה התם , כמו כאן ולא פריך,התם איכא דררא דממונא

 ,לה דמר יחלוקודאיכא דררא דממונא ואיכא למימר כו

 ,ו שיחלוקו" קגבי ארבא דאיכא למימר דתרוייהו הוא

היינו משום דלענין חלוקה סברת דררא דממונא היא 

 ,טובה מאחר שספק גמור הוא בלא טענותם דין שיחלוקו

 דאפשר דתרוייהו היא כיון דליכא ג"אע ארבא אבל

והספק נובע לא מצד , דררא דממונא ואין אוחזין

כל דאלים ד הוי דינא ,ד טענותיהםהמציאות אלא מצ

 אין מועיל סברת  כמו בסוגייתנו לענין שבועהאבל .גבר

 אחרי שהוא בודאי של ,דררא דממונא לחלוק בלא שבועה

אחד מהם סברא הוא שיחלוקו בשבועה אולי יודה אחד 

איזה מהן  ( ואיכא דררא דממונא למר,)מהם

 )אתה מחסרו ממון, שמפסיד החצי שלא כדין

ואיכא ,  ואיכא למימר כולה למר]א" עדף ג[

 על כרחך או כוליה ,ועוד (למימר כולה למר

 אמר סומכוס ממון המוטל )דמר או כוליה דמר

דליכא דררא , הכא. בספק חולקין בלא שבועה

  דאיכא למימר דתרוייהו היא)ועוד (דממונא

 )דאיכא למימר דתרוייהו בהדי הדדי אגבהוה(

אפילו  ?)ועהדחולקין בלא שב (לא כל שכן

כדרבי , שבועה זו מדרבנן היא, תימא סומכוס

 דאמר רבי יוחנן שבועה זו תקנת חכמים ,יוחנן

 שלא יהא כל אחד ואחד הולך ותוקף, היא

  . בטליתו של חבירו ואומר שלי הוא)אוחז(

 ).לז( מ"בלקמן ב [לימא מתניתין דלא כרבי יוסי

, זה מנה וזה מאתים, שנים שהפקידו אצל אחד

, ומר מאתים שלי וזה אומר מאתים שליזה א

והשאר ,  נותן לזה מנה ולזה מנהק" תוקאמר

יוסי אם כן ' אמר ר, יהא מונח עד שיבא אליהו

הרי קיבל את , ולמה יודה, מה הפסיד הרמאי

 דאי ]ויפסיד הרמאי, אלא הכל יהא מונח, שלו

 ,הא אמר אם כן מה הפסיד רמאי כרבי יוסי

ונח עד שיבא  הכל יהא מ)הכא נמי (אלא

 כיון דאמרי רבנן ,רבנן אלא מאי ?אליהו

הא נמי , השאר יהא מונח עד שיבא אליהו

ואלו , דהתם על מנה השני הם דנין (כשאר דמי

   . דספיקא היא)דנין על הטלית כולה
  

התם דודאי ,  אי אמרת בשלמא רבנן,האי מאי

 )ואין לומר יחלוקו (האי מנה דחד מינייהו הוא

הכא , מונח עד שיבא אליהואמרי רבנן יהא 

אמרי רבנן פלגי  דאיכא למימר דתרוייהו הוא

השתא , אלא אי אמרת רבי יוסי היא. בשבועה

ומה התם דבודאי איכא מנה למר ואיכא מנה 

, אמר רבי יוסי יהא מונח עד שיבא אליהו למר

ואין  (הכא דאיכא למימר דחד מינייהו הוא

דלית ליה  (לא כל שכן )לחבירו חלק בה

   ?)חלוקוי
  

 ודאי איכא רמאי התם, אפילו תימא רבי יוסי
 ,)לכך קניס ליה גם במה שהוא שלו בודאי 'הסבירו התוס(

 אימא תרוייהו ,מי יימר דאיכא רמאי הכא

 .)ל חד סבור שהוא הגביה קודםוכ( בהדי הדדי אגבהוה

 התם קניס ליה רבי יוסי לרמאי כי היכי אי נמי

למי שאין לו  (ההכא מאי פסידא אית לי, דלודי

שאין לו חלק  ( דלודי)חלק בה אם תהא מונחת

מקח , תינח מציאה ?)כשיודה מה יטול, בה

הא אוקימנא דקיבל  (וממכר מאי איכא למימר

 אמרינן יהא הטלית ואי הוה, דמים מתרוייהו

ויודה ,  אית ליה פסידא לרמאיוהדמים מונחים

אלא מחוורתא  ?)על האמת קודם שיפסיד

לא הדר נוכל לומר ד 'הסבירו התוס( קראכדשנין מעי

 ,לא סגי בטעמא דמפסיד הרמאי לבדד אלא,  לגמריביה

יוסי אלא היכא דאיכא ודאי רמאי ואית ליה ' דלא קניס ר

 אבל היכא דאיכא רמאי וליכא פסידא לא יקנוס ,פסידא

 מיהו לשון .כ מה הפסיד הרמאי"כדמשמע לישנא דא

 . ג-:      ב
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 במסקנה שהכל 'הגמ וסוברת,  משמע דהדר לגמרי'אלא'

  נראה מהמשך הסוגיא וכן,רק אם יש בוודאי רמאי, תלוי

ג "ע א,דפריך בין לרבנן בין לרבי יוסי נימא יהא מונח

   .)דהתם לית ליה פסידא לרמאי
  

התם גבי חנוני על , בין לרבנן ובין לרבי יוסי

, פנקסו דקתני זה נשבע ונוטל וזה נשבע ונוטל

לממונא מבעל מאי שנא דלא אמרינן נפקיה 

דהא בודאי , ויהא מונח עד שיבא אליהו, הבית

:) קיח יבמות(ע דאמר "לר 'הסבירו התוס[ איכא רמאי

א "בלקח מחמשה ואינו יודע מאיזה מהם לקח נותן לכאו

 דהתם הוה ליה , יהא מונח,א"לא פריך אמאי נותן לכאו

אמרי התם  ?] ואיהו דאפסיד אנפשיה, למי גזללמדכר

 דאמר )דשניהם נשבעין ונוטלין (,היינו טעמא

ליה חנוני לבעל הבית אנא שליחותא דידך קא 

 מאי )ונתתי לפועלך ממון שצויתני (עבדינא

דקא משתבע ג "ע א,)לערער (אית לי גבי שכיר

אני אומר שהוא  (לי לא מהימן לי בשבועה

, ואין לי להאמין אדם בשבועה על כרחי, רשע

אצלו אלא אם כן האמנתיו מתחילה להפקיד 

ואתה הוא  ( את האמנתיה)או להתנות עמו

ואין לי להפסיד בקלקולך שיהיו , שקילקלת

 דלא אמרת לי )מעותי מונחין עד שיבא אליהו

תימה לימא ליה בעל  'הקשו התוס[ .בסהדי הב ליה

 דלא אמר ליה ג"עהבית לתקוני שדרתיך ולא לעוותי א

 הב ליה בסהדי היה לו מעצמו להשים על לב כדאמרינן

גבי אבימי דהוי מסקי ביה זוזי בי חוזאי .) פה(בכתובות 

 ופרענהו ואמר להו הב לי שטרא שליחושדרינהו ביד 

ל "ואמרו ליה הנך סטראי נינהו ומסיק התם דלא שנא א

שקול שטרא והב להו זוזי ולא שנא הב זוזי ושקול שטרא 

מחייב השליח משום דאמר ליה לתקוני שדרתיך ולא 

ם כיון דהזכיר לקיחת השטר כאילו  דהתל"וילעוותי 

 אבל הכא לא ,אומר עשה באותו ענין שיבא השטר לידך

ושכיר נמי אמר ליה לבעל , ]הזכיר עדים כלל

מאי אית לי , הבית אנא עבדי עבידתא גבך

 אף על גב דמשתבע לי לא מהימן ,גבי חנוני

  .הלכך תרוייהו משתבעי ושקלי מבעל הבית, לי
  

 והלה אומר אין ,בידך מנה לי תני רבי חייא

והעדים מעידים אותו שיש לו . לך בידי כלום

 שאין ן"א והר"א הריטב"הרשב כתב (חמשים זוז

מדובר שהעדים העידו שעדיין חייב לו את אותם 

אין נשבעין על כפירת שעבוד 'שהרי יש כלל ש, חמישים

והיינו ששבועת מודה במקצת אינה אלא ', קרקעות

, ואם כן .כפירה היו במטלטליןבמקום שגם ההודאה וגם ה

בכל הלואה  היינו ש',שעבודא דאורייתא'ד "למ

נמצא שהמודה במקצת , משתעבדים קרקעות הלוה

  , הרי זה כפירה והודאה בקרקעות, הלוואה וכפר במקצתה

י "פאך ע, שכאן מדובר שהעדים העידו שלוה, ובהכרח

שהרי יתכן שפרע כבר את , עדותם אי אפשר לחייבו

לא 'מחייבים אותו לשלם משום שטוען כ "עפאו. חובו

כל האומר לא לויתי כאומר לא 'והכלל הוא ש', לויתי

נמצא שיש כאן העדאת עדים שלווה והודאת פיו . 'פרעתי

וישבע , נותן לו חמשים זוז )ולכן חייב, שלא פרע

שאמרה , כדין מודה מקצת הטענה [על השאר

וא כי ה' מ):שבועות לט(כדילפינן , תורה ישבע

,  הרי יש עדים במקצתדזה לא הודהג "עוא, 'זה

הקשה  לחייבו על השאר שבועה מהעדאת עדים

,  כיצד יתכן לומר שזהו טעם השבועה במשנתנוא"הרשב

שהרי , וזה לא יתכן. נמצא שהשבועה דאורייתא, כ"אש

שעל ידי ', שבועת הנוטלים'השבועה במשנה היא 

אין כלל ובדאורייתא , השבועה נוטל את חצי הטלית

, נשבעים, כל הנשבעין שבתורה'אלא , שבועת הנוטלים

וכתב שאכן הגמרא יכלה לפרוך את דברי  .'ולא משלמין

שרבי חייא , א כתב"אבל הריטב .רבי חייא בטענה זו

שהרי בכך ' שבועת הנפטרין'סבר ששבועת המשנה זוהי 

 שלא ]'כולה שלי'שנשבע נפטר מטענת חבירו הטוען 

לחייבו על השאר  (דולהתהא הודאת פיו ג

ותנא . מקל וחומר,  מהעדאת עדים)שבועה

 שנים אוחזין )ותנא דידן סייעתא לדידי (תונא

וקתני שניהם  (...בטלית זה אומר אני מצאתיה

אנן סהדי דמאי  כיון דתפיס,  והא הכא)ישבעו

 ומאי ,דידיה הוא )היינו פלגא (דתפיס האי

 שהרי מוחזק הוא (דתפיס האי דידיה הוא

וחבירו כופר , והרי הוא תובע את כולה, בפנינו

שאומר כולה שלי ואף מה שאתה , את כולה

 ואנו מעידין אותו שיש לו בה ,תפוס בידך

מחייבים את חבירו  (וקתני ישבע, )מקצת

  .) דהיינו חצי שעיכב לעצמושבועה על השאר

  

מאי שלא תהא הודאת פיו גדולה מהעדאת 

 לן למידק מהיכי תיתי ( מקל וחומר,עדים

דתיסק אדעתין דתהא הודאת פיו גדולה 

דאיצטריך לתנא למילף מקל , מהעדאת עדים

שלא  ?)וחומר דלא תהא הודאת פיו גדולה

תאמר הודאת פיו הוא דרמיא רחמנא שבועה 

דאמר רבה מפני מה אמרה . כדרבה, עליה

ולא חשבו [ תורה מודה מקצת הטענה ישבע

 .           ג



     בבא מציעאמסכת    

 

     6       

פירש ( ושלא כפר בכול, כמשיב אבידה לפטרו

והיינו דכיון שהיה יכול לכפור בכולו ולא דוד ' בשיעורי ר
 עין זה ביארוכ )ל משיב אבידה ויפטר משבועה"הו, כפר

מדוע חייבה התורה את המודה ' קושיית הגמש' התוס

 כלבמקצת להישבע שהרי יש לו מיגו שיכל לכפור ב

 שאדם אינו נאמן כלל  בעלמאשנלמד מכאן או ההלוואה

 )לכפור הכל (אין אדם מעיז פניו, חזקה ]ובטענת מיג

הואיל וחבירו מכיר ' ביארו התוס[ בפני בעל חובו

  של המלוהאבל במקום שיכול להעיז כגון בבנו ,בשקרו

.) יח(כתובות בנאמן במגו דאי בעי כפר הכל כדאיתא 

ת כופר הכל מנלן "וא ' הקשו התוס..)מב(ובשבועות 

'  דהא אפי, אדם מעיז ואין לומר מטעם חזקה דאין,דפטור

 ואפילו מודה מקצת ,במקום שיכול להעיז פטור כגון בבנו

 ואין לומר דילפינן ,פטור התם מגו דאי בעי כפר הכל

 ואי כופר ,מדאיצטריך למכתב שעד אחד מחייבו שבועה

 ,הכל חייב מאי נפקא מינה מעד אחד הא בלאו הכי חייב

נו יודע דהא איצטריך במקום שהוא אינו תובע כלום ואי

כי הוא ' דמל"ויוהעד מעיד שהוא גנב או שאביו הלוה לו 

 משמע דגזירת הכתוב הוא דדוקא מודה מקצת 'זה

י "חזקה זו נחלקו רש בטעם. הטענה חייב ולא כופר הכל

 שזהו דווקא בהלוואה משום .)ק קז"ב(י " דעת רש,'ותוס

שאין אדם מעיז פניו בפני מי שעשה לו טובה והלוה לו 

' אבל התוס. ל בפקדון שלא עשה לו טובה מעיזאב, כסף

משום , חולקים וסוברים שאין אדם מעיז פניו בכל מקום

 ממה הראשונים הקשו .שאותו שכנגדו מכיר בשקרו

 ,שגם במקום העזה אומרים מיגו.) לו(ב "בבשמבואר 

והיינו שאם יכל לטעון טענה יותר טובה אף שהיא טענה 

ואילו בסוגיתינו . גושיש בה העזה בכל זאת יש לו מי

מבואר שאין אומרים מיגו במקום שהטענה שיכל לטעון 

)  שםב"בב( י"ן והנמו"ותירצו הר. היא טענת העזה

שלענין להפטר מממון מועיל מיגו אף אם , )כאן(ן "הרמבו

אבל לענין להפטר משבועה אין מועיל , הוא מיגו דהעזה

והא ,  והאי בכוליה בעי דנכפריה]מיגו דהעזה

דף ג [, ניואדם מעיז פמשום דאין   כפריהדלא
והאי דלא ,  והאי בכוליה בעי דלודי ליה]ב"ע

, אשתמוטי הוא דקא מישתמט מיניה ,אודי

 י"כתב רש[ סבר עד דהוו לי זוזי ופרענא ליה

,  שמה שאנו אומרים שכוונתו רק להשתמט:)גיטין נא(

כי אם , אלא ברור שהוא רק משתמט, אין זה בתורת ספק

 משתמט אלא רוצה להפטר לגמרי מדוע לא כפר אינו

 ואמר רחמנא רמי שבועה עליה כי היכי .]בהכל

וכי תימא מגו דחשיד י "פירש רש[ דלודי ליה בכוליה

לא , ולא נרמי עליה שבועתא, אממונא חשיד אשבועתא

אלא שאין , לפי שברצונו היה מודה בכולו, חשיד אממונא

 הקשו .ופרענא ליה, וסבר עד דהוי לי זוזי, בידו לפרוע
דחשיד .) ו(תימה דהא מסיק לקמן  י"על רש 'התוס

 ואין לומר דהיינו מדרבנן ,אממונא לא חשיד אשבועתא

לפי שראו שהיתה שבועה חמורה עליהם אבל 

 דהא לקמן מייתי מרב ,מדאורייתא חשוד לזה חשוד לזה

נחמן דמשביעין אותו שלש שבועות ואחד מהן שלא 

שבמקום שחוששין לגזל לא חוששין שמא הרי  (שלחתי בו יד
 וכן ,דהוי דאורייתא:) קז(ק " ומשמע בב)ישבע לשקר

משמע דאי אמר לא :) שבועות לב(אבא ' בנסכא דר

חטפתי היה נשבע להכחיש את העד שבועה דאורייתא 

 דאשבועה ,מדאמר מתוך שאינו יכול לישבע משלם

 'הובכוליה בעי דלודי לי' ל"לכן ידרבנן לא אמר הכי 

כ אמת הוא שאין חייב לו "כלומר מאחר דאין מעיז א

יותר ולמה ישבע יהא נאמן במגו דאי בעי כופר הכל 

 ואם תאמר .ומשני דאין זה העזה דאשתמוטי קמשתמיט

כופר הכל נמי אשתמוטי קא משתמיט ואינו העזה 

אמר רב נחמן כופר הכל :) מ(בשבועות ' כדאמרי

קה דאין אדם משביעין אותו שבועת היסת משום חז

כ יש לו עליו ופריך אדרבה אין אדם מעיז "תובע אלא א

מ "ל דמ"ח ומשני אשתמוטי קא משתמיט וי"פניו בפני ב

 אבל )העזה יש יותר בכופר הכל מבכופר חצי וליכא מגו

 רי הלוהשה( דליכא למימר הכי, העדאת עדים

ונימא מגו  (אימא לא )שהרי כפר בכולו משתמט

 קא )ולא נשביעו אשבועתאדחשיד אממונא חשיד 

ו " שהשמיענו הק'כתבו התוס[ משמע לן קל וחומר

שגם בהכחשה , שגם באופן שהכחיש הכל אינו גזלן בכך

 שהרי למדנו שהכופר במלוה , יש לו דין משתמט,בכל

 אמנם האחרונים תמהו, 'כך פשטות דברי התוס (כשר לעדות

וד על דקא משמע לן הקל וחומר שהחש' מדוע לא פירשו התוס
בהמשך ' וכמו שכתבו התוס .הממון אינו חשוד על השבועה

דבריהם דזהו חידושו של רבי חייא שאין אומרים מיגו דחשיד 
ם בדברי "ומשום כך הגיה המהר אממונא חשיד נמי אשבועתא

ופירש את כוונתם שזהו גופא החידוש שאין אומרים . 'התוס
ף "ים ש" והמהרשהחשוד על הממון חשוד גם על השבועה

 דאפילו אם תמצא לומר דחשיד לומר'  שכוונת התוסביאר
 שאף הכופר בכל מ הדין דין אמת"מאממונא חשיד השבועתא 

   .)יש לו דין של משתמט
  

 ומה פיו שאין מחייבו ממון ?ומאי קל וחומר

 מחייבו שבועה )ולקמיה מפרש לה, בהודאתו(

במה  ( עדים שמחייבין אותו ממון)על השאר(

על  (ו דין שמחייבין אותו שבועהאינ )שהעידו

  . )השאר
  

 והא הודאת בעל דין ,ופיו אין מחייבו ממון

מאי  ?)מ" דבא" בפתוספתא (כמאה עדים דמי

דילפינן  [ ומה פיו שאין מחייבו קנס,קנס ממון

אשר ',  מקראי דמודה בקנס פטור).עהק "ב(

 ] פרט למרשיע את עצמו'ירשיעון אלהים

 : ג-. ג       
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 ,)ה במקצת חייב בשבועהשהרי המוד (מחייבו שבועה

אינו דין שמחייבין  ,עדים שמחייבין אותו קנס

   .אותו שבועה
 

והתודה 'דכתיב [ שכן מחייבו קרבן מה לפיו

פיו מחייבו קרבן ש ' ביארו התוס'אשר חטא והביא

העדים מכחישין אותו ואומרים לאו חלב ש  באופןאפילו

דאי אין העדים מכחישין אותו היכי , הוה אלא שומן

 עדים נמי 'שאין מחייבין אותו קרבןתאמר בעדים 'אמר ק

 ואפילו עד אחד אם ,מחייבין אותו קרבן אם אינו מכחישן

 הסוגיא סוברת כלישנא זאת. אינו מכחישו מחייבו קרבן

דמפרש טעמייהו דרבנן דלקמן .) יב(כריתות שהובאת ב

דאמרו לו אכלת חלב והוא אומר לא אכלתי דפטור משום 

 ולכך פיו מחייבו , עצמו יותר ממאה אישדאדם נאמן על

קרבן אפילו עדים מכחישין אותו ועדים אין מחייבין אותו 

 דלאידך לישנא דמפרש טעמייהו ,קרבן אם מכחישן

דרבנן דמתרץ דיבוריה ואמר דלא אכלתי שוגג אלא מזיד 

ומיירי דכשאמר לא אכלתי לא בדקנו אותו היאך היה 

כ חשיבי עדים " א,אמן אבל להכחיש העדים אינו נ,דעתו

מכחישן והוא לא מחייב ' מפיו שכן חייבוהו קרבן אפי

אתי רבי ללישנא זו  ,עצמו קרבן אם היו מכחישין אותו

 תאמר בעדים שאין מחייבין ]חייא אפילו כרבנן

או 'דכתיב , אם מכחישין אותו (אותו קרבן

   ?) ולא שיודיעוהו אחרים'הודע אליו
  

   מאיר סבירא ליהירבי חייא כרב, הא לא קשיא
מ אם הביאוהו "ו דר"כ נימא ק"ת א"וא 'הסבירו התוס(

 דאיכא ל"וי לא יביאוהו לידי שבועה הקלה ,לידי מיתה

 ,למפרך דמה למיתה שכן על מה שהן מעידין הוא מת

תאמר גבי שבועה שעל מה שהוא כופר הוא נשבע 

 דאמר עדים מחייבין אותו קרבן ) לקמןנןכדאמרי

 תנן אמרו לו שנים אכלת חלב ד,מקל וחומר

רבי מאיר ,  והוא אומר לא אכלתי)שוגג(

שהיה יכול , פטור (וחכמים פוטרים, מחייב

אף כשאמר , לומר מזיד הייתי ויפטר מן הקרבן

אמר רבי . )דמה לו לשקר,  פטורלא אכלתי

, מאיר אם הביאוהו שנים לידי מיתה חמורה

אמרו לו מה אם  ,לא יביאוהו לידי קרבן הקל

ללישנא דאדם  'התוסכתבו [ ירצה לומר מזיד הייתי

עדים האי אם ירצה לומר ' נאמן על עצמו יותר מק

דלאידך .) יב (כריתותמ קאמרי כדאיתא ב"לדבריו דר

 )י"כפירוש רש ( ואין לפרש.לישנא טעמא דנפשייהו קאמרי
 שיהא נאמן לומר לא אכלתי מגו ...ומה אם ירצה לומר

 דהא מגו במקום עדים הוא ,דאי בעי אמר מזיד הייתי

 כלומר אף מה שאמר לא אכלתי יכול לתרץ דבריו ,אלא

 ומיירי דכשאמר לא ,ולומר לא אכלתי שוגג אלא מזיד

אכלתי לא בדקו אותו איך היה דעתו ולבסוף אומר שמזיד 

 וסברי רבנן דמה שאמר לא אכלתי כך היה דעתו ,היה

אמר  שלבסוף פ"עמ א" ולר,שלא אכל שוגג אלא מזיד

רבי מאיר אם  מזיד הייתי אין בכך כלום דהכי אמר

 אם היה דן עמו כל ,בתחלה אמר מזיד הייתי שומעין לו

ואם  .היום ובאחרונה אמר מזיד הייתי אין שומעין לו
 והיאך נאמן לומר מזיד הייתי הא אין אדם משים תאמר

גבי פלוני רבעני :) ט(עצמו רשע כדאמר בסנהדרין 

נאמן לפסול עצמו אבל הכא עושה  דאין ל"וילרצוני 

  .יפטר ]תשובה ואינו רוצה להביא חולין לעזרה
  

אם נשבע  (בו אשםשכן מחיי מה לפיו, אלא

כתיב או מכל אשר ישבע , וכפר ממון והודה

הרי הוכחנו לעיל ו( ?אשם היינו קרבן .)...עליו לשקר

, שרבי חייא סובר כרבי מאיר שיש בכח עדים לחייב אדם בקרבן
 וממילא לשיטתו אין כח פיו יפה , זה הוא אף בקרבן אשםודין

הקשו  .משל עדים שהרי גם עדים יכולים לחייבו באשם
ובלא ' והתודה'הרי באשם כתוב בתורה  הראשונים

 ותירץ שמתודה ומודה שנשבע לשקר אינו חייב באשם
שרבי מאיר סובר שכאשר עדים מעידים שחייב  א"הרשב

 'כתבו התוס .יו שחייבאשם הרי זה כאילו הודה בפ
עדים יכולים לחייב אדם מ "מבואר בסוגייתנו שלדעת ר

 .ועדים העידו ששיקר, אם הוא כפר בפקדון ונשבע, אשם

 , נגנב,תנן היכן שורי.) מט(שבועות במשנה בשוקשה 

 והעדים מעידים אותו שאכלו , ואמר אמן,משביעך אני

ל  אב, הודה מעצמו משלם קרן וחומש ואשם,משלם כפל

.) קח(ק " וכן תנן בב,על פי עדים אין משלם חומש ואשם

מדוע כשהעדים ' הקשתה שם הגמ (מ" כר התםומוקי לה
ככל גנב ' וה' ולא ישלם ד, מעידים שהוא אכלה משלם רק כפל

יוחנן שהעדים העידו שאכלה כשהיתה ' וביאר ר, טבח ומכר
שהוא לא רצה ' וביארה הגמ, נבילה ולא על ידי שחיטה כדין

כיון , לבאר את המשנה שמדובר כששחטה ונמצאת טרפה
מ הסובר שגם שחיטה כזו נקראת שחיטה " ר דעתשהמשנה

 דסוגיא דהכא דלרבי מאיר עדים ל"וי. )להתחייב עליה

מ אלא "מחייבין אותו אשם לא יעמיד ההיא משנה כר

 וההיא סוגיא דהתם ,כדבעי לאוקמה התם כשאכלו טריפה

א מחייבי אשם משום דגבי דסבר דלרבי מאיר עדים ל

כדין  לא סבר כסוגיא דהכא דאשם 'והתודה'אשם כתיב 

' ק יש לפרש את דברי ר"בב' ולהבנת סוגיית הגמ. קרבן

' כמסקנת הגמ מפיו ועד אחד חייא שהוא למד את דינו

הא  .שכן מחייבו חומש מה לפיו,  אלא)בהמשך

כי , רבי חייא כרבי מאיר סבירא ליה, לא קשיא

מחייב ליה  ייב ליה קרבן מקל וחומרהיכי דמח

  .חומש מקל וחומר
  

אם  (שכן אינו בהכחשה ובהזמה מה לפיו, אלא

לומר , ובאו עדים והכחישוהו, הודה לו במנה

דהודאת ,  אינו נפטר בכךאינך חייב לו כלום

 :           ג
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 תאמר בעדים שישנן )בעל דין כמאה עדים

שאם באו שנים עדים  (בהכחשה ובהזמה

 אין זה משלם ממון על םום או הזימווהכחיש

   ?)פיהם
  

 מעד )נלמד מקל וחומר ( אתיא)דינו של רבי חייא(א אל

מחייבו  בו ממון ומה עד אחד שאין מחיי,אחד

והוא אומר , טענו חבירו מנה לי בידך [שבועה

ועד אחד מעידו שהוא חייב , אין לך בידי כלום

לא 'דכתיב ,  הרי זה נשבע להכחיש את העדלו

 ' לכל עון ולכל חטאת...באישיקום עד אחד 

 )].שבועות מ(אבל לשבועה קם , הוא דאינו קם

אינו דין שמחייבין  עדים שמחייבין אותו ממון

   .אותו שבועה
  

שכן על מה שהוא מעיד הוא  מה לעד אחד

כלומר היכי ילפת שבועה דשנים  (נשבע

 שכן על מה מה לעד אחד, משבועה דעד אחד

 ]א"דף ד ע[) שהעד מעיד הוא נשבע להכחישו
 )בדינו של רבי חייא בשבועה דעדים (תאמר בעדים

שאינו נשבע על  (שעל מה שכפר הוא נשבע

ועל , מה שהעידו אלא על מה שלא העידו

ומנין לך , כפירתו הוא נשבע ולא אהעדאתן

   .)להחמיר כל כך
  

נלמד מקל (  אתי)דינו של רבי חייא( אלא אמר רב פפא

אם נתחייב לו  [חד מגלגול שבועה דעד א)וחומר

והיתה עליו , שבועה על ידי עד אחד כדאמרינן

  אחרת שלא היתה מוטלת עליו שבועהטענה

ונשבע על , מגלגלין אותה עם שבועה זאת

דילפינן , דגלגול שבועה דאורייתא היא, שניהן

,  מואמרה האשה אמן אמן):כז(לה בקדושין 

ך וכ ( שעל מה שלא העיד העד הוא משביעוהרי

בכל , שאין בכוחו לחייב ממון, שכוחו קל, עד אחדמה ו ו"הק
, זאת יכול לחייבו בגלגול שבועה להשבע גם על מה שלא העיד

שהרי בכוחם , קל וחומר ששני עדים שכוחם עדיף על עד אחד
גם אם השבועה , ודאי שיכולים הם לחייבו שבועה, לחייב ממון

   ]היא לא על מה שהעידו
  

 שבועה דעד אחד שכן מה לגלגול )...'דוחה הגמ(

עד לא חייבו שבועה  (שבועה גוררת שבועה

 )והשבועה גוררת שבועה, אלא על מה שהעיד

החמשים  (תאמר בעדים דממון קא מחייבי

ואין כאן , שהעידוהו הם מחייבין אותו לשלם

י "עפ שבועה לגרור על ידה שבועה על השאר

, בועהואומרת שאין הקל וחומר מגלגול שחוזרת בה '  הגמי"רש
, שהקל וחומר הוא מעד אחד, אלא הוא כמו שאמרנו בתחילה

, מה לעד אחד שכן על מה שמעיד הוא נשבע,  שדחינופ"עוא
ואילו בדינו של רבי חייא אין השבועה על מה שהעידו העדים 

' פיו יוכיח' ' את המשך הגמ על זה יש לומר,אלא על מה שכופר
 שאם הגמרא י והקשו" חולקים על רשאך הרבה מהראשונים

ולכן פירשו שעדיין ' אלא פיו יוכיח'חוזרת בה היה לה לומר 
 ליישב ומה דאמרינן פיו יוכיח היינו, ילפינן גם מגלגול שבועה

 וילפינן מגלגול שבועה ומפיו את הפירכא על גלגול שבועה

, מודה מקצת הטענה (פיו יוכיח ?)בהצד השווה

 מה )שעל מה שכופר ופיו לא הודה הוא נשבע

שישנו , עד אחד יוכיח, שכן אינו בהכחשה לפיו

  וכתבושישנו בהכחשה ובהזמה גרסו 'תוס( בהכחשה

 .י הזמה דבורו בטל" כיון שע,שפיר גרס הכא ובהזמהד

 מה לפיו שכן אינו משלם בהזמה תאמר ואין להקשות

 ואז לא יכול לומר עד אחד ,בעדים שמשלמין בהזמה

ם כשהוא מוזם  כי מה שהעד אינו משל,יוכיח שמשלם

אינו חומרא אלא לפי שבעדותו אינו מחייבו ממון לכך 

הואיל ודיבורו בטל חשיב ישנו בהזמה ובסמוך על מה 

הצד פרכינן ליה משום דעל מה הצד פרכינן פירכא כל 

על מה הצד לא פריך ליה משום '  ורבי חייא אפי,דהו

דמה שאינו משלם העד כשמוזם זהו גריעותו לפי שלא 

מה .  ומחייבו שבועה)עדותו לחייב ממוןהיה כח ב

, שכן על מה שמעיד הוא נשבע לעד אחד

פיו  !תאמר בעדים שעל מה שכפר הוא נשבע

ולא ראי , לא ראי זה כראי זה, וחזר הדין, יוכיח

 )שיש בפיו ועד אחד (הצד השוה שבהן, זה כראי זה

הן  )זה טוען וזה כופר (שעל ידי טענה וכפירה

ת כופר הכל " וא'הסבירו התוס (  ונשבע)לדין (באין

  דבהצד השוהויש לומרי טענה וכפירה פטור "יוכיח שע

 יש טענה חשובה דכשמודה מקצת או של פיו ועד אחד

 אף אני )עד מכחישו נראה דמשקר ולכך יש שבועה

 ,שעל ידי טענה וכפירה הם באין, אביא עדים

שכן לא הוחזק  מה להצד השוה שבהן .ונשבע

שמא , שכפר אינו מוחזק כפרןעל מה  (כפרן

שהעד אינו נאמן להכחישו ולהחזיקו , לא כיחש

שמאחר  ( תאמר בעדים שכן הוחזק כפרן)כפרן

 הוחזק והם העידו על החמשים, שכפר הכל

  .)ולא נאמר נאמינהו על השבועה, כפרן
  

 והאמר רב חסדא ,ובעדים מי הוחזק כפרן

, בין על כולה בין על מקצת (הכופר במלוה

 . ד-: ג      
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כשר  )... עדים והעידוהו עד שלא נשבעובאו

והתורה אמרה , ולא אמרינן גזלן הוא( לעדות

דכיון דמלוה להוצאה , 'אל תשת רשע עד'

וסבר עד דהוה לי ,  דלמא צריך להוציאהנתנה

 ואי מודינא ליה השתא, זוזי ופרענא ליה

אפילו על (  בפיקדון...)אבל הכופר, יתבעני מיד

 פסול לעדות ...)ובאו עדים והעידוהו, מקצת

, דמאי הוה ליה גבי פקדון לאשתמוטי נפשיה[

ושמא תאמר אבד ממנו ואשתמיט ליה עד 

 מוקמינן בדאתו ):ה(לקמן בפירקין , דמשכח ליה

  .]סהדי ואמרי ההיא שעתא בידיה נקיט ליה
  

שכן  פריך הכי מה להצד השוה שבהן, אלא

, לשלם קנס דכאשר זמם (אינן בתורת הזמה

ופיו גבי הודאה כל , זם פטורדעד אחד שהו

 תאמר בעדים )שכן דלא שייכא הזמה כלל

אם הוזמו בחמשים  (שישנן בתורת הזמה

רבי , הא לא קשיא ?)שהעידו משלמין ממון

אינה חשובה לו  (חייא תורת הזמה לא פריך

 ליבטל דכיון דעד אחד ישנו בהזמה, פירכא

אם הוה לן למימר , עדותו בעדות שני עדים

דישנן בהזמה לא יחייבוהו ם בעדים משו

 הוה לן למימר נמי בעד אחד לא שבועה

דהא ישנו בהזמה ליבטל , יחייבהו שבועה

 אין בזו יפוי ואי משום דאין משלם קנס, עדותו

   .)כח להאמין עדותו
  

אם יש לך להשיב על  (אלא דקאמר ותנא תונא

דקאמר ותנא ,  כך יש לך להשיבחייא' דברי ר

 מי )...דבריו ממשנתינותונא והביא ראיה ל

 למלוה אית ליה סהדי )חייא' בדר ( התם,דמי

  ללוה לית ליה סהדי)דמסיק ביה חמשים(

  דלא מסיק ליה ולא מידי)באינך חמשים(

 דאי הוו ליה סהדי ללוה )שאינו חייב לו עליה(

ידו כגון אילו הע (דלא מסיק ליה ולא מידי

לא בעי רבי  )העדים חמשים חייב וחמשים פרע

כי היכי , הכא. )על השאר (חייא לאשתבועי

 אנן סהדי בהאי )דחציה שלו (דאנן סהדי בהאי

 )ולמה הצריכוהו חכמים שבועה, דחציה שלו(

שמע מינה טעמא לאו  (ואפילו הכי משתבעי

, חייא' משום מודה מקצת הטענה הוא כר

אלא תקנת חכמים , ואינה שבועה דאורייתא

   !)...שלא יהא כל אחד הולך
  

אאידך דרבי חייא  כי איתמר ותנא תונא, אאל

והלה ,  מנה לי בידךדאמר רבי חייא איתמר

הא ( והילך, אומר אין לך בידי אלא חמישים זוז

 והן שלך בכל מקום שהם, לא הוצאתיםי "פירש רש לך
 שאם נתן לו ,י"העולה מדבר רש ן"א והר"ן הרשב"כתבו הרמב

', הילך'אין זה , ןנותן לו בבית דיאף ש, מעות אחרות תחתיהם
שהרי מלוה , ז כתבו שהילך שייך רק בפקדון ולא בהלואה"ולפי

י שהסוגיא "רשדעת  פירש א" אמנם הריטב.להוצאה ניתנה
 אם לא השתמש במעות המלוה  רקובאמת,  במלוה גםמדברת
 אמנם הקשה .י"י בדעת רש"כ הגהות אשר" וכ'הילך'הוי 

ל מלוה "י קיישהר, י אינם מיושבים" שדברי רשא"הריטב
 שיש לו הבנה אחרת י"אמנם עיין בפנ להוצאה ניתנה

 הסבירו ן הביאו שהגאונים"א והר"הרשב .מהראשונים
במלוה אף ,  נאמר בין במלוה בין בפקדון'הילך'שדין 

ומוכן , כל שהם מזומנות בידו, שנותן מעות אחרות

אינו מזומן ' אפי, אבל בפקדון', הילך'לתתם לתובע הוי 

ד " אמנם הראב'הילך'לא עומד באגם הוי חשוב א, בידו

לישבע  (חייב )להיות מזומן בידו שגם פקדון צריך ל"ס

ולא אמרינן הני דקמודי ליה , על השאר

 כמאן דנקיט הואיל ואיתנהו בעינייהו, בגוייהו

, אלא כשאר מודה במקצת הוא, להו דמי

הילך נמי כמודה מקצת  מאי טעמא. )וחייב

 ונא שנים אוחזין בטליתותנא ת, הטענה דמי
חייא טעמא דמתניתין משום '  דלרד"סלקקי "פירש רש[

והוי כמנה לי בידך , דאנן סהדי דמאי דתפיס דיליה הוא

והעדים מעידים אותו שיש , והלה אמר אין לך בידי כלום

דמחייב ליה שבועה , חייא' וכי אידך דר, לו חמשים

א מצי כיון דלי " על פירוש רש' הקשו התוסדאורייתא

לאוכוחי הך ברייתא דהילך אלא מכח קמייתא לימא ותנא 

הרי לעיל הגמרא שלכאורה עוד יש להקשות  (תונא אקמייתא
, הסיקה שהשבועה שבמשנתנו אינה מחמת דינו של רבי חייא

ומשום כך אמרינן שם שאין ראיה ממשנתנו לדינו הראשון של 
מרא ואם כן כיצד יתכן לפרש שעכשיו סברה הג, רבי חייא

ששבועת משנתנו היא משום העדאת עדים במקצת וכדינו 
דמאי חשבינן ל ד"לכך י לכן פירשו )הראשון של רבי חייא

חשיב כאילו מודה ליה ד ,טפי מהעדאת עדיםהוי דתפיס 

ולכן הוא חיזוק לדבריו השניים של רבי חייא  (דדידיה הוא
שעדיין קושיית  אך קשה .)שמודה לו במקצת והממון לפנינו

כיון שכל ש, לעיל שאין להוכיח מהמשנה קיימת' גמה

ת של "כ לא שייך כאן שבועה מה"א, אחד מודה לשני

שכוונת  תירצוו אלא רק שבועה מדרבנן, מודה במקצת

ייתא של  ור ששבועה דאלמה שביארה בסמוך' הגמ

 וכיון שכן ,'הילך'מודה במקצת שייכת גם באופן של 

 שבועה דאורייתא זותיקנו במשנתנו שבועה דרבנן מעין 

 .ד             
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אלא שהתוספות סברו שגם , סברא זו מובאת במסקנת הגמרא(
אבל לרבי חייא  )בהוה אמינא הגמרא ידעה מסברא זו

 שבין אם נאמר , ממשנתנו לדינו אין ראיהקמייתא

בין שנאמר שבהעדאת עדים , את עדים חייבשבהעד

כי שבועה זו  ,היו מתקנים חכמים שבועה במשנתנופטור 

משום שכל אחד , כל מודה במקצת שחייב שבועהדומה ל

 חבירו על החצי שאותו מהם נחשב כאילו מודה לתביעת

ז הא דלא קאמר ותנא "דלפ אמנם זה דחוק .תופס חבירו

 ולא ,תונא אקמייתא משום דמאי דתפיס חשיב כהודאה

 אלא ,למעלה'  הגמ וזו לא היתה פירכת,כהעדאת עדים

דהך  (והא הכא. )...מטעם כי היכי דאנן סהדי להאי

אנן סהדי דמאי   כיון דתפיס)העדאת עדים

וקתני , )שהרי בפנינו הוא (דתפיס הילך הוא

  . )והוא הדין להודאה במקצת, אשארא (ישבע
  

נראה  'כתבו התוס[  הילך פטורורב ששת אמר

גבי עבד קטן פריך ועוד .) ק(דף שהלכה כרב ששת דב

מאי . ] חייב משמע דהילךח"לר אך בספר חפץהילך הוא 

הני זוזי דקא מודי , כיון דאמר ליה הילך טעמא

באינך , כמאן דנקיט להו מלוה דמי בגוייהו

הלכך ליכא הודאת מקצת , הא לא מודי חמשים

  .הטענה
  

אמר לך רב ששת  ?ולרב ששת קשיא מתניתין

ולא משום  (מתניתין תקנת חכמים היא

 כי היכי דאנן כדפרכינן לעילו, העדאת עדים

תקנת , ואידך אין .)להאי אנן סהדי להאיסהדי 

אי אמרת בשלמא , ומיהו. חכמים היא

גבי שבועה , כלומר (מדאורייתא הילך חייב

מתקני רבנן  )כגון בהודאה במקצת, דאורייתא

אלא אי אמרת , שבועה כעין דאורייתא

מתקני רבנן שבועה  מדאורייתא הילך פטור

   ?דליתא דכוותה בדאורייתא
  

שטר  (דינרין,  סלעים]ב"עדף ד [מיתיבי 

ולא פירש , שכתוב בו פלוני לוה מפלוני סלעין

מלוה . )וכן שטר שכתוב בו דינרין סתם, כמה

רבי שמעון בן . ולוה אומר שלש, אומר חמש

 אלעזר אומר הואיל והודה מקצת הטענה

רבי עקיבא אומר אינו אלא כמשיב , ישבע

, מדהוה ליה למימר שתים [ופטור, אבידה

לא פירש ניכרים דכיון ד, מסייעווהשטר 

,  לכך לא הוצרך לפרשהדברים ששנים היו

 משיב וכיון דאמר שלש, דמיעוט סלעים שנים

 וחכמים פטרו את משיב אבידה, אבידה הוא

דתנן המוצא את המציאה לא , מן השבועה

   .)]:גיטין מח(ישבע 
  

קתני מיהת רבי שמעון בן אלעזר אומר הואיל 

דאמר  טעמא. ישבע והודה מקצת הטענה

קא סלקא דעתך השתא דמייתי תיובתא  (שלש

ולא נקט ולוה , מדנקט פלוגתייהו בשלש וחמש

שמע מינה בשתים לא מחייב ליה , אמר שתים

דכיון , וכדמפרש ואזיל, שמעון בן אלעזר' ר

דשטר נמי שתים , דכל הודאתו בשטר כתובה

 שהרי וכל משמעות השטר הילך הוא, משמע

אבל כי אמר , בדים על כךהקרקעות משוע

דלאו ,  שלישי מלוה על פה הואשלש סלעים

ולאו , ואין הקרקעות משועבדים, בשטר כתובה

והאי שטר דקמודי , פטור  הא שתים)הילך הוא

כיון דקמודה 'לא גרסינן  י"כתב רש (הילך הוא ביה

ן " אמנם הר'דבלאו הודאתו נמי כל שטרי הילך הוא, ביה

הסבירו ( ע מינה הילך פטור ושמ)חולק: שבועות יז

שמעון בן אלעזר לא פוטר משבועה ' ת מדוע ר"וא 'התוס

 כיון דהילך פטור אם ל"וי שיכל לומר שתים, משום מיגו

ע לא " ולר, ואין אדם מעיז,ל כופר הכל"יאמר שתים הו

   ?)ולכן יש לו מיגו, הוי עזות דמסייע ליה שטרא
  

 'תוסהסבירו ה( לעולם אימא לך שתים חייב, לא

כ מדוע "א, ע מחייב שבועה"אם בשתים ר, לכאורה קשה

, והלא אין לו מיגו, ע את המודה בשלוש"פוטר ר' בג

ותירצו היה צריך להישבע , שאם היה טוען שתים
דכשאמר שתים נראה יותר נאמן כ יש לו מיגו "שאעפ

לאפוקי   והאי דקתני שלש)לפי שהשטר מסייעו

 י ופטורמדרבי עקיבא דאמר משיב אבידה הו

 קא )עקיבא' דאי תנא שתים לא הוה פליג ר(

  . משמע לן דמודה מקצת הטענה הוי וחייב
  

 רבי )...אמאי תנא, דבשתים נמי חייב (אי הכי

שמעון בן אלעזר אומר הואיל והודה מקצת 

 )...שמעון בן אלעזר אומר' ר (הטענה ישבע

ושמעינן דלא משיב  (אף זה ישבע מבעי ליה

 משמע ומדנקט הואיל ,אבידה חשיב ליה

, שהודה במקצת, דחיובא משום דגרם לעצמו

משום דסלע , דהשתא הוא דהויא הודאה

 לא הוי אבל שתים, שלישי לאו הילך הוא

   .)משום הילך, הודאה

 : ד-. ד      
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  לעולם) תריץ הכיאי אית לך לתרוצי (אלא

וטעמא לאו  ( שתים פטור)...הא, כדקאמרת(

ת כיון "וא 'הסבירו התוס(  והילך חייב)משום הילך

דהילך חייב כי אמר נמי שתים אינו כופר הכל וכי אמר 

ביאר בהערות ( שלש יהא נאמן במיגו דאי בעי אמר שתים

והיינו דהשאלה אם הילך חייב או פטור אינו רק א "הגריש
א במציאות דאם הילך פטור "אלא משפיע על דעת בנ, הלכה

ואם .  מיגואם כן הוי ליה כופר הכל ואין מעיז וממילא אין לו
 ומאי )וזה חדוש גדול, הילך חייב לא הוי כופר הכל ומעיז

 ל"וי  שמחייב שבועה את הטוען שלושא"טעמא דרשב

ל דמה שהשטר מסייעו אינו טוען ברצון לפי שנראה "דס

שמחמת השטר מודה ואם לא היה השטר היה כופר 

 )אף שהוא מודה במקצת, שתים פטור ( ושאני הכא.)הכל

העדים החתומים על  (יה שטראדקא מסייע ל

, השטר מעידין כדבריו שלא היו אלא שתים

הלכך אין צריך , ולכך לא פירשו מניינן

 לא הוו שתים הודאה להכי (אי נמי. )שבועה

 משום ) לפי שהשטר אומר כן,לחייבו שבועה

ואין נשבעין  דהוה ליה שטר שעבוד קרקעות

כשם שאין נשבעין  [על כפירת שעבוד קרקעות

כך הודאתן אינה מביאה , כפירת קרקעותעל 

, דקרקעות אמעוט מתורת שבועה, לידי שבועה

אבל כי אמר מלוה חמש  ):מב(במסכת שבועות 

 איכא כפירה והודאה במה שאין ולוה שלש

:) קעה(ב "ד בב"ת למ" וא' התוססבירוה כתוב בשטר

 , מודה מקצת הטענה למה נשבע,עבודא דאורייתאיש

 שמחל לו השעבוד או ל"וי .ותכופר שעבוד קרקעהא 

ולם יש להקשות א .משעבדי' שאין לו כלל קרקעות אפי
  דשיעבודא דאורייתא)שם(ב "הסובר בב יוחנן' על ר

 כופר בממון שיש יוחנן'  אמר ר:)לז(בשבועות שהרי 

  שיש עליו שטר פטור, שבועהעליו עדים חייב קרבן

  דבעדים,עבוד קרקעותי משום דכופר שמקרבן שבועה

 וקשה בעדים מדוע לא ,לא חשיב כופר שעבוד קרקעות

 הטעםויש לומר  הרי שיעבודא דאורייתא ,יפטר מקרבן

 משום ל פההשעבוד במלוה עאת הפקיעו שחכמים משום 

ז "לפיאך  חשיב כאילו מחל לו השעבוד ,פסידא דלקוחות

יוחנן דיבר דווקא במקרה שהיו לחייב ' שר, יש לומר

, כרגע אין ברשותו קרקרעותו, קרקעות שמכרם לאחר

אפילו במלוה , שהרי אם יש בידו קרקעות שהם בני חורין

נמצא כפירתו נחשבת כפירת , פ גובים אותו מהן"ע

 אם אין לו נכסים וכן .ופטור קרבן, שיעבוד קרקעות

גם אם תובעים אותו , כלומר קרקעות שמכר, משועבדים

, כפירתו אינה נחשבת כפירת שיעבוד קרקעות, בשטר

עוד  .שהרי אין לו כלל קרקעות משועבדות לחוב זה
 ע"רש) כן לפנינו(שגורסים בברייתא לספרים  'כתבו התוס

ע "אין להקשות הא ר לא נשבעים' הוא זה שאמר שעל ג

ומאן .) לה(נזיר וב ):ד(שבועות בדריש ריבויי ומיעוטי 

א שטרות "דדריש ריבויי ומיעוטי אינו ממעט קרקעות כ

והיכי קאמר הכא אין נשבעין על :) קיז(ק "כדמוכח בב

 שיש לו שום מיעוט למעט ל"ויכפירת שעבוד קרקעות 

מ דאית ליה "אליבא דר:) ק(ל לקמן " וכן צ.קרקעות

דעבדים הוקשו ג "ענשבעין אעבדים ולא אקרקעות וא

ע דמהאי טעמא עבד נקנה בכסף בקדושין "לקרקעות לכ

וציא שטרות מ דריש ריבויי ומיעוטי לה"אלא דר :)כב(

ויש לו שום מיעוט למעט קרקעות ובאותו מיעוט אין 

.) סג(ק " דהוקשו לקרקעות כדמוכח בבג"עלמעט עבדים א

דמאן דדריש בריבה ומיעט וריבה צריך שני מיעוטי 

ע "א היה תלמידו של ר"דרשבג "אע ו.לקרקעות ועבדים

אין לחוש מה שחולק עמו והוזכר קודם דכעין זה מצינו 

ג " גבי שנים אדוקים בשטר דפליג רבי עם רשב.)ז(לקמן 

   .]יעקב' אביו ויש ספרים דגרסי הכא ר
  

איכא דמותיב מסיפא רבי עקיבא אומר אינו 

, דאמר שלש טעמא. אלא כמשיב אבידה ופטור

מדלא  (חייב )דליכא משיב אבידה (הא שתים

 דקא מודי ביה והא שטר). תנא פטור בשתים

   ?ייבשמע מינה הילך ח, כהילך דמי
  

והאי , לעולם אימא לך שתים נמי פטור, לא

, לאפוקי מדרבי שמעון בן אלעזר דקתני שלש

ואינו  (דאמר מודה מקצת הטענה הוי וחייב

דלחזקיה , דאיערומי קמערים, משיב אבידה

 כיון דבשתים נמי פטור ( קא משמע לן)בנאמן

 משיב )...אלא, ליכא למימר איערומי מערים

דבשתים  (כי נמי מסתבראה. אבידה הוי ופטור

בשלש  , דאי סלקא דעתך שתים חייב)פטור

 האי אערומי קא ,היכי פטר ליה רבי עקיבא

בעינא  סבר אי אמינא שתים, מערים

 דאהוי כמשיב אבידה, אימא שלש, אשתבועי

 .אלא שמע מינה שתים נמי פטור. ואיפטר

דהא איכא למידק מינה  (אלא קשיא לרבי חייא

 ?)רינן דאי סלקא דעתךכדאמ, דשתים פטור

 טעמא האי דקאמר שתים פטור (שאני התם

דקא מסייע ליה , )...אלא, לאו משום הילך

משום דהוה ליה שטר שעבוד , אי נמי. שטרא

ואין נשבעין על כפירת שעבוד , קרקעות

  .קרקעות
  

חבירו  ( דרב נחמן טענומתיב מר זוטרא בריה

 הודה בכלים וכפר,  כלים וקרקעות)בבית דין

 :ד            
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 פטור הודה בקרקעות וכפר בכלים, בקרקעות

דלא כפירתו ולא הודאתו מביאתו לידי (

 מקצת ,פטור הודה מקצת קרקעות. )שבועה

כדאמרינן , אף על הקרקעות לישבע (חייב כלים

 שהנכסים שאין להן אחריות זוקקין את ,לקמן

משנתחייב לישבע על , הקרקעות לישבע עליהן

עמהם שבועת המטלטלין זוקקין ומגלגלין 

דקרקע לאו בת , דכלים וקרקעות טעמא. )קרקע

 הא כלים וכלים דומיא דכלים ,שבועה היא

שכלים שהודה עליהם מונחים ( וקרקעות

הוה  'הסבירו התוס( חייב )ואמר ליה הילך, לפנינו

 .)מצי לשנויי בחפר בה בורות שיחין ומערות כדבסמוך
ושמע מינה ,  לאו דאמר ליה הילך,היכי דמי

   ?ילך חייבה
  

, לעולם אימא לך כלים וכלים נמי פטור, לא

הא קא משמע לן  והא דקתני כלים וקרקעות

 חייב אף על הקרקעות הודה במקצת כלים

ת יהא נאמן במיגו דאי בעי "וא  ישנים'הסבירו התוס(

ל שמא חפץ "כפר בכלים והיה מודה במקצת קרקעות וי

 זוקקין מאי קא משמע לן .)בקרקעות יותר

מטלטלין זוקקין הקרקעות לישבע על ידי ה(

 זוקקין הנכסים )].כו(בקדושין  [ תנינא)גלגול

את הנכסים שיש להן , שאין להן אחריות

שמשנה זו  [עיקר הכא !אחריות לישבע עליהם

 )בקדושין ( התם)].לח(שנויה במסכת שבועות 

דאיירי התם נכסים שאין  (אגב גררא נסבה

שיש להן להם אחריות נקנין עם נכסים 

ואגב דאיירי , אחריות בכסף בשטר ובחזקה

דנקנין עמהם תנא בהדה זוקקין אותן לישבע 

  . )עליהם
  

אמאי ,  ולמאן דאמר הילך פטור]א"דף ה ע[

דילפינן  [איצטריך קרא למעוטי קרקע משבועה

 הא )]:נז(ולקמן , ):מב(לה מכלל ופרט בשבועות 

ד "תימה גם למ 'הקשו התוס( כל קרקע הילך הוא

 , קרקע משבועההילך חייב אמאי איצטריך קרא למעוטי

 דכי כופר במקצת קרקע ,הא בקרקע לא שייך משתמיט

 כיון דלא שייך הכא , מטעם דאין אדם מעיז, דנאמן,פטור

 גם בקרקע שייך קצת ושמאאשתמוטי קא משתמיט 

אשתמוטי קא משתמיט כי שמא משכנה וסבר עד דהוה 

תימה הא ליכא קרא  'התוסו הקשעוד  לי זוזי ופרענא ליה

 אלא מכלל ופרט וכלל ממעטינן ,למעוטי קרקעותמיותר 

,  המטלטל וגופו ממון ממעט כל דבר וכלל ופרט וכלל,להו

 אמאי ,היא' שקושיית הגמ ל"וי כ ממעט גם שטרות"וא

איצטריך תנא למילף קרקעות מכלל ופרט כיון דהילך 

, במקצתשבאמת לעניין שבועת מודה ם תתרץ וא .פטור

 עד  לענייןמ נצרך"מ,  משבועה קרקעות למעטאין צורך

 'שקושיית הגמ ל"מיהו י אחד שלא מחייב שבועה בקרקע
 מיירי 'אין נשבעין על הקרקעות' שהמשנה משום היא

אמר לך איצטריך קרא  ?)בשבועה דמודה במקצת

דלאו  (היכא דחפר בה בורות שיחין ומערות

 היכא דטענו אי נמי. )שהרי קלקלה, הילך הוא

 )דלאו הילך הוא (והודה בכלים, כלים וקרקעות

ואשמועינן דאינו נשבע [ וכפר בקרקעות

מהכא משמע דטענו  ' כתבו התוס קרקעותאכפירת

 דדוקא כלים ,חטין ושעורים והודה באחד מהן דחייב

 וכן סברי שמואל ,וקרקעות פטור הא חטין ושעורים חייב

   .].)מ(שבועות בורבי יוחנן לחד לישנא 
  

 דתני רמי בר חמא ארבעה שומרין, תא שמע

שבועה האמורה בהן בשומר חנם שנגנבה (

ובשואל שמתה , ושומר שכר שנאנסה, הימנו

 צריכין כפירה במקצת והודאה )מחמת מלאכה

נושא שכר , והשואל  שומר חנם.במקצת

 פטור מכל חוץ  שומר חנם'כתבו התוס [והשוכר

 ,ממתה מחמת מלאכה ושואל חייב בכל חוץ ,מפשיעה

 ולכך , במקצת חייב ובמקצת פטור,ונושא שכר והשוכר

פרשה  (תנא להו כסדר זה ולא שנאם כסדר כתיבתם
 ת"וא .)שלישית שואל, שניה שומר שכר, ראשונה שומר חינם
 מכמה ד הילך פטור"כאן על מ'  הגמואמאי לא מקשה

 ועשרה ,משניות דזה אומר עד הזיז וזה אומר עד החלון

דזה אומר שאולה :) צז( ומתניתין ,:)מב(ים דשבועות גפנ

 ל"וי הא הילך הוא ,וזה אומר שכורה דמיירי בפקדון

כפירה לא הויא  .שומרין' דניחא ליה לאקשויי מכל ד

או ,  או לא היו דברים מעולם,אלא בכופר ממש

 הודאה לא הויא אלא אם כן הודה .החזרתי לך

 נמצא ,שחייב להחזיר לו, ממש שיש לו בידו

שאין חיוב שבועת השומרים באה אלא אם כן 

ואחת הודה לו ,  באחת כפר לו,טען שלש פרות

או , והשלישית אומר לו נאנסה, שישנה בידו

,  אומר לו בשלישית נגנבהאם שומר חנם הוא

דחייב עליה שבועה האמורה בפרשה שלא 

דאילו שבועה , שלח ידו במלאכת רעהו

, בשומרים אין זו שבועה האמורה דכפירה

ובלאו כפירה נמי לא תחייביה שבועת 

 'כי הוא זה'דכתיב בשומר חנם , שומרים

 . ה-:    ד 
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 שמודה במקצת :)שבועות לט(דמינה נפקא לן 

 ).קז(ק "ולאפוקי ממאן דאמר בב, וכפר במקצת

כי הוא 'וכי כתיב , עירוב פרשיות כתוב כאן

אלא ,  לאו אשומר חנם דכתיב גביה קאי'זה

ועינן האי תנא ואשמ, 'אם כסף תלוה'א

, דבשומרים נמי בעינן כפירה והודאה

. ]והשבועה האמורה בפרשה על פרה שלישית

 )דקיימא קמן (לאו )פרה של הודאה (היכי דמי

, קחנה בכל מקום שהיא (דאמר ליה הילך

דאמר ליה שלש פרות , לא ?)דהיינו הילך

ואמר ליה , מסרתי לך ומתו כולהו בפשיעה

מתה  וחדא, עולםלא היו דברים מ איהו חדא

, )ועליה הוא נשבע שבועת שומרין (באונס

 דבעינא )היא של הודאה (מתה בפשיעה וחדא

  . דלאו הילך הוא, שלומי לך
  

תא  (דתני אבוה דרבי אפטוריקי, תא שמע

  לדרבי חייא קמייתא)שמע מינה תיובתא

דאמר , חייא קמייתא' כלומר תא שמע לדר(

עדאת לעיל שלא תהא הודאת פיו גדולה מה

 מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי )...עדים

והעדים מעידים אותו שיש בידו חמשים , כלום

ּעל ָכל תלמוד לומר  יכול ישבע על השאר, זוז ַ
ר ֹיאַמר ִכי הוא ֶזה ֲּאֵבָדה ֲאׁשֶ , מודה לו במקצת [ּ

וכתב בההוא לעיל מיניה , מכלל דכופר במקצת

ן לקמן  ודרשינ'ונקרב בעל הבית אל האלהים'

על הודאת פיו אתה  ] ונקרב לשבועה):מאמ "ב(

  ?ואי אתה מחייבו על העדאת עדים, מחייבו
  

 רבי חייא ,מתניתא קא רמית עליה דרבי חייא

ר "א.) ג(אי גרס לעיל  'הסבירו התוס[ ופליג, תנא הוא

ל דהכי "חייא י'  ואפילו אי גרסינן תני ר,תי שפירחייא א

והא  .]תנא הוא ופליגקאמר דאפילו לא הוה ברייתא 

 למודה מקצת )מיבעי ליה (ההוא ?קרא קאמר

ואתיא , דמחייבא עליה שבועה (הטענה

דליכא , העדאת עדים מינה בקל וחומר כדלעיל

ואבוה  .)קרא יתירא דתדרוש מינה מיעוטא

 'זה' וכתיב 'הוא'דרבי אפטוריקי אמר לך כתיב 

וחד להעדאת עדים , חד למודה מקצת הטענה

ואידך חד למודה מקצת  .)מעוטהל (דפטור

דבעינן  (וחד למודה ממין הטענה, הטענה

נו שאם טע, שתהא הודאה ממין טענת כפירה

 .) פטורסאה של חטים והודה לו בשעורים

וסבר ליה , ואידך מודה ממין הטענה לית ליה

דתנן טענו חטין והודה לו , כרבן גמליאל

מוכח אף מן השעורים כד 'כתבו התוס[ פטור בשעורין

  . ורבן גמליאל מחייב)]:ק לה"ב' בתוס
  

ההוא רעיא דהוו מסרי ליה כל יומא חיותא 

ומיירי דאמרי ליה אל תחזיר  'הסבירו התוס[ בסהדי

המלוה את .) כתובות יח(ל "כ הא קי" דאל,אלא בעדים

 יומא חד מסרו ליה ]צ לפרעו בעדים"חבירו בעדים א

לסוף אמר להו לא היו דברים , בלא סהדי

אתו סהדי אסהידו ביה דאכל תרתי . ולםמע

  . מינייהו
  

  אם איתא לדרבי חייא קמייתאאמר רבי זירא

הסבירו [ משתבע אשארא )אם הלכה כמותו(

רבי  דהא לעיל מוקי ל,נראה דהלכה כרבי חייא 'התוס

מאי ) :להק "ב(ג דהלכה כוותייהו כדפריך " כרבנן דרחייא

טענו חטין והודה פריך אמאי .) ק(לקמן  וכן ,ל תנינא"קמ

 .).מ ( וכן סברי רב ושמואל בשבועות,לו בשעורים הוא

הכי נמי אשכחנא ד ,דקאמר הכא אם איתאג "עאו

דקאמר אם איתא לדרב הונא דאמר ) .נט(כתובות ב

:) קז(כתובות  וב...יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונת

אי איתא לדרבי חייא לא '  אפיתימה .פסיק כרב הונא

א דאסהידו עליה דאכל תרי מינייהו דמה משתבע הכ

להצד השוה שבהן שכן לא הוחזק כפרן תאמר הכא 

והכא לא שייך משתמיט .) ד(דהוחזק כפרן כדפריך לעיל 

 אחרי שלמד שיש שבועה בהעדאת עדים ל"ושמא י

   .)במלוה מעתה אין לחלק בין מלוה לפקדון
  

 והא גזלן , אם איתא משתבעאמר ליה אביי

 בפקדון אי נמי, חייא במלוה' ר רוכי אמ (הוא

 דאיכא למימר שלא שלח בו יד ואבד ממנו

אמר ליה שכנגדו  ?)אשתמוטי משתמיט

 נשבע אם שבועה מוטלת עליו [קאמינא

 ):מד(כדאמרינן בשבועות , שכנגדו ונוטל

שהחשוד על השבועה תקנו חכמים שכנגדו 

ת מאי שנא דבחשוד על "וא ' הסבירו התוסנשבע

 אמאי לא אמרינן מתוך ,דו נשבע ונוטלהשבועה שכנג

לישבע משלם כדאמר גבי חמשין ידענא ינו יכול שא

) :לבשבועות (אבא ' ובנסכא דר.) צח(וחמשין לא ידענא 

מתוך שאינו יכול ' באמת מדין תורה כך הדין ל"וי

אלא חכמים תיקנו בחשוד שהשכנגדו ' להישבע משלם

 דכל ,ה חיי משלם לא שבקת לינן אמרידאי, ישבע ויטול

 .          ה
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יש  ועוד .העולם יביאוהו לידי שבועה ויטלו כל אשר לו
מתוך שאינו ' אף מדאורייתא לא אמרינן שבחשוד לומר

ודווקא במקום שהמחוייב שבועה , 'יכול להישבע משלם

כגון , לא יכול להישבע כמו באופנים שהובאו לעיל

או תישבע או 'בזה יכול התובע לומר , שבעצמו אינו יודע

 ולכך ,ברצון ישבע אם נניחנוחשוד  אבל הכא ה'תשלם

וחכמים תיקנו לטובת התובע שיישבע ,  נחייבו ממוןלא

   .]ויטול
  

ואין כאן  (דליתא לדרבי חייא, השתא נמי

 מדרב )שבועת היסת (נחייביה )הודאה במקצת

 דתנן מנה לי )וישבע שכנגדו ויטול (נחמן

ואמר רב נחמן . פטור אין לך בידי ,בידך

שבועה שהסיתו  [ין אותו שבועת היסתמשביע

וטעמא מפרש , חכמים לכך להסיתו להודות

 חזקה אין אדם טוען אלא אם כן ):מ(בשבועות 

מהכא משמע דהלכה  ' הסבירו התוסיש לו בידו

דלא בעי דררא דממונא .) מא (שבועותכלישנא קמא ד

כופר הכל חייב שבועת היסת מדלא מייתי ' אלא אפי

 ואי , גאון וכן פירש רב האי,לך פטורהכא סיפא דנתתיו 

   .]טעין איני יודע בכל ישבע שאינו יודע
  

דהא מדאורייתא לא (דרב נחמן תקנתא היא 

  ותקנתא]ב"דף ה ע[) רמי שבועה עליה

, דהויא נמי תקנתא, דכשכנגדו ישבע ויטול[

דמן התורה מי שעליו לשלם הוא ישבע ויפטר 

, התורהואין נשבע ונוטל מן , מן התשלומין

,  תקנת חכמים הן):מד(ואותן המנויין בשבועות 

אבל ,  עבוד רבנן תקנתאולשבועה דאורייתא

 'הסבירו התוס[  לתקנתא לא עבדינן]...תקנתא

ומתוך שאינו יכול לישבע משלם לא שייך הכא 

תם נ או שכוו.ם בשני אופנים א"ביאר המהר ( לעילכדפרישית
זה בחשוד משום דלא  שלא נאמר דין  ,.ה  לעיללמה שהביאו

 כוונתם למה שהביאו .באו משום שהוא ברצון ישבע , שבקת חיי
נאמר רק ' מתוך שאינו יכול להישבע משלם'שדין : בדף ג

   .])בשבועה דאורייתא
  

אדאביי קא  (ותיפוק ליה דהוה ליה רועה

ותיפוק ליה , דקשיא ליה והא גזלן הוא, מתמה

  ואמר רב)דבלאו הך גזילה פסול לשבועה

 )אפילו לא הועד עליו שגזל (יהודה סתם רועה

שמרעה , דסתמיה גזלן הוא, לעדות (פסול

 הא, לא קשיא ?)בהמותיו בשדות של אחרים

דבשביל ,  פסולרועה בהמות שלו (דידיה

  הא,)הנאתו רועה אותן בשדות אחרות

בשביל , רועה בהמות העיר בשכר (דעלמא

הנאת אחרים אינו חוטא להרעות עד שיגיע 

דלא  (דאי לא תימא הכי. )מרעה המופקר לכלל

, )אמרינן על רועה בהמות דעלמא שהוא גזלן

 והא כתיב ,אנן חיותא לרועה היכי מסרינן

ְּוִלְפֵני עֵור לֹא ִתֵתן ִמְכׁשֹל ּ אין אדם , אלא חזקה? ִ

, כפר בכל. א ע"פסק הש     .חוטא ולא לו

ישלם חמשים , ועדים מעידים שחייב לו חמשים

תהא שלא , מן התורה על השארוישבע 

 ויש הגה( הודאת פיו גדולה מהעדאת עדים

אומרים דוקא שהעדים מעידים על פה ובלא 

, או שיש כאן קנין, אבל אם כתבו שטר, קנין

דשטר הוי , אין עדים מחייבין אותו שבועה

,  במה דברים אמורים...)כהילך ויש מי שחולק

אבל אם תבעו חפצים שוה . כשתבע מלוה

, והלה אומר אין לך בידי כלום, פקדון, מנה

מאותם , כשנתבע, ועדים מעידים שראו בידו

והתובע , הוחזק כפרן, שוה חמשים, חפצים

ף "ריה' התוסי " הביא הב).ד,עה(מ "חו נשבע ונוטל

חייא '  בשם הכל הגאונים פסקו כרם"רמבוהש "ראה

 ביאר  'אבל אם תבעו חפצים'ע "ש הש"מ* קמייתא 
וטעמא . בעובדא דההוא רעיא.) ה(וט שם כך פש י"הב

לפי שכיון שהוא כופר בפקדון ויש עדים שישנו בידו הרי 

 . ב.הוא גזלן ופסול לשבועה ושכנגדו נשבע ונוטל
התובע לחבירו ממון או חפץ שהיה יכול 

או , 'לא היו דברים מעולם'להחזיק בו בטענת 

אם הוא , 'לקוח הוא בידי'או , 'החזרתיו לך'

 וכן אם ,חייב שבועה מן התורה, צתמודה מק

חייב שבועה , ועד אחד מכחישו, הוא כופר בכל

אפילו אינו יודע שחייב לו אלא על , מן התורה

ואין עד אחד ,  אבל הכופר בכל.פי העד

פטור משבועת התורה בין במלוה בין , מכחישו

אפילו אמר , אבל חייב שבועת היסת, בפקדון

לא היו דברים 'ר והלה אומ, 'מנה לי בידך'ליה 

ובלבד שיתבענו הגה  ('נשבע היסת, מעולם

אם אמר לו הילך , ואפילו מודה מקצת). ...ודאי

. אינו חייב אלא היסת, המקצת שאני מודה

ואינו נקרא הילך אלא אם כן יהא המקצת 

שהוא מודה לו מוכן בידו בפני בית דין ליתנו 

אבל אם אמר הרי הוא בביתי ואתננו , לו מיד

אם יתן לו משכון על מה שמודה ' ואפי. אל, לך

 : ה-. ה      
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א דמשכון חשוב " ויהגה. (לא חשיב הילך, בו

 ).א,פז(מ "חו )דהא אפילו שטר חשוב הילך, הילך

' ודלא כר, עמודי ההוראה פסקו כרב ששת' ג י"ביאר הב

סלעים או שטר חוב שכתוב בו  .ג .חייא בתרייתא

 חמש ולוה אומר מלוה אומר, סתם, דינרים

שאין כאן , פטור משבועה דאורייתא, שתים

, דבלאו הודאתו מיעוט סלעים שנים, הודאה

ואין כאן , ונמצא שלא הודה אלא מה שבשטר

שהודה לו באחד ', ואפילו אמר הלוה ג. הודאה

, אפילו הכי פטור, יתר על משמעות השטר

דאם רצה היה , משום דהוי כמשיב אבידה

ע "הלכה כר י" ביאר הב).לב,פח(מ "חו ...אומר שנים

וכי פליג רבי  מחבירוע "הלכה כר:) עירובין מו(דקיימא לן 

 אבל ,היכא דאמר לוה שלשע "שמעון בן אלעזר עליה דר

היכא דאמר לוה שתים אפילו רבי שמעון בן אלעזר מודה 

דפטור משום דהוי שעבוד קרקעות ואין נשבעין על 

ומכל מקום נשבע  מ"המוכתב  .כפירת שעבוד קרקעות

סת בין באומר שתים בין באומר שלש וכן כתבו הוא הי

ל ואף על פי שמשיב אבידה הוא אינו כמוצא מציאה "ז

   .ל"עכ... לגמרי שלא לישבע היסת
  

 על '...זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה'

 דאית ליה משתבע או על דלית ליה משתבע

צריך הוא לישבע , הבא לישבע וליטול חציה(

 שאין לו בה פחות שיש לו בה חציה או לישבע

וכי משתבע , שמא אין לו בה כלום, מחציה

,  באמת הוא נשבעשאין לו בה פחות מחציה

דבשלמא אם היה לו בה , שהרי אין לו כלום

ת והוא נשבע שאין לו בה פחו, שליש או רביע

שהרי יש לו בה שליש ,  נשבע בשקרמחציה

אבל , ואין לו בה חציה, שהוא פחות מחציה

הסבירו    נשבע הוא באמתלוםכשאין לו בה כ

 היינו על פי ,ד משביעין אותו" דעל דעת בג"עוא 'התוס

 כ אין חשש שישבע לשקר"וא, מבינים מדבריוד "בימה ש

ל לתקן שבועה בלשון דלא " לא הומ"משיש לומר 

דאמר , אמר רב הונא ?)משתמע שחציה שלו

ואם תאמרו שמא שליש  (שבועה שיש לי בה

   .י בה פחות מחציה ואין ל)...או רביע
  

לרבנן  'הסבירו התוס( ונימא שבועה שכולה שלי

שהרי לבן ננס , דבן ננס פריך דלא חיישי לשבועת שוא

ולכן , ת שואעו להימנע משבושחכמים רצ, אין כאן קושיא

 דאחכ נמא ש"אש, תיקנו שכל אחד ישבע שכולה שלולא 

קשה לי דנהי דרבנן לא  א"רעקהגהקשה  לשואנשבע 

אין מפסידים  היינו שן דבאין לידי שבועת שואחיישינ

אבל הכא  ,ב שישבעו לו הפועלים והחנוני"זכותו של בעה

 בודאי ,. ודאי שבועת שואהכיון דאפשר לתקוני שלא יהי

   ?)ע"וצ, עדיף
  

, הרי חבירו תופס בה (ומי יהבינן ליה כולה

,  הרי לעז לבית דיןואם ישביעוהו על כולה

ונימא  .)אמרו יחלוקו והם ,מאחר שכולה שלו

 מרע ליה לדיבוריה ?שבועה שחציה שלי

והשתא אמר בהדיא , דאמר ברישא כולה שלי(

 ?השתא נמי מרע ליה לדיבוריה .)חציה שלי

 ולדבריכם, דאמר כולה שלי )תירוצא הוא(

שבועה שיש  )שאין אתם מאמינים לי בכולה(

 'הסבירו התוס( ואין לי בה פחות מחציה, לי בה

' חציה שלי'מ לא נשבע ש"מ... ומר לדבריכםפ שא"שאע

ולכן אף שאומר , שנראה כסותר דבריו הראשונים

   .)'...שבועה שיש לי בה'תיקנו נוסח זה ... לדבריכם
  

, וזה תפוס ועומד, וכי מאחר שזה תפוס ועומד

 שבועה זו אמר רבי יוחנן ?שבועה זו למה

שלא יהא כל אחד ואחד , תקנת חכמים היא

ואומר שלי , בטליתו של חבירוהולך ותוקף 

   .הוא
  

ונימא מיגו דחשיד אממונא חשיד נמי 

דאמר חשדוהו , אדרבי יוחנן פריך (אשבועתא

, רבנן שמא ילך ותוקף בטליתו של חבירו

 חשוד הוא אם חשוד הוא בכך, ואומר שלי הוא

לא אמרינן מיגו דחשיד אממונא  ?)נמי לישבע

לאינשי דחמיר הוא י "פירש רש[ חשיד אשבועתא

נראה  ד"וזתכ ,' התוסכ"וכ איסור שבועה מאיסור גזילה

.) פו(דהיינו טעמא משום דשבועה חמורה כדאיתא ביומא 

כ " את"וא .שהעולם נזדעזע על לא תשא.) לט(ובשבועות 

 ל"ויאמאי גזלן פסול לשבועה דאמר שכנגדו נשבע ונוטל 
 ולעדות הוא דפסול ,דגזלן לא פסול לשבועה אלא מדרבנן

ר "מ בשם ה"וי .אורייתא משום אל תשת רשע עדמד
 הא דחשיד אממונא כשר לשבועה משום יהודה חסיד

 אבל גזלן ודאי כמו ,י שבועה יפרוש מגזל"דשמא ע

 ולא קשה מההוא ,ה משבועה"שמממון אינו פורש ה

רעיא דאסהידו ביה דאכל מינייהו אמאי פסול דבהנך תרי 

 דמה , שבועהדאכל צריך לשלם ומהשאר יפרוש על ידי

שהוא משלם על ידי עדים אין זה השבה מעליא דעל 

 .] והיינו טעמא דכופר בפקדון פסול לעדות,כרחו משלם
אמר רחמנא מודה האי ד דאי לא תימא הכי

נימא מיגו דחשיד , מקצת הטענה ישבע

התם אשתמוטי קא  !אממונא חשיד אשבועתא

 :ה            
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 כדרבה, )ולא חשיד אממונא (משתמיט ליה

 תדע. )... מפני מה אמרה תורה,לדאמר לעי(

דלאו בגזלן חשדינן ליה אלא באשתמוטי (

 דאמר רב אידי בר אבין אמר רב )בעלמא

שבאו עדים והחזיקוהו  (חסדא הכופר במלוה

 כשר לעדות )שהעידוהו שהוא חייב לו, בכפרן

דנימא אל תשת , אלמא לאו דעתיה למגזליה(

 פסול בפיקדון, )עד חמס אלא לאשתמוטי עביד

הרי לא ניתן , דמאי אשתמוטי איכא (לעדות

ואם אבד יטעון שאבד , ובעין הוא, להוצאה

  . )ויפטר
  

אלא הא דתני רמי בר חמא ארבעה שומרין 

צריכין כפירה במקצת והודאה במקצת שומר 

נימא מיגו , נושא שכר והשוכר, חנם והשואל

דההוא דאמר לא היו דברים  (דחשיד אממונא

וליכא למימר , וא כופר בפקדון המעולם

דבשלמא  ( חשיד אשבועתא)משתמיט

, טעין נאנסהדההוא דק, אשבועת שומרין

 איכא למימר דלא דחייביה רחמנא שבועה

אלא שמא פשע בשמירתה , חשיד אממונא

וזי וחייב לשלם אונסיה וסבר עד דהוי לי ז

 הא ודאי אלא ההיא דכפירה, ופרענא ליה

עינן ליה והיכי משב, ומשקר, כופר בפקדון הוא

 התם נמי אשתמוטי קא משתמיט !)עלה

 סבר משכחנא לגנב ותפיסנא )...שאבדה ממנו(

   . משכחנא ליה באגם ומייתינא ליהאי נמי ,ליה
  

 הכופר )בפקדון איכא למימר משתמיט (אי הכי

 נימא אשתמוטי קא ,בפקדון אמאי פסול לעדות

 ומשכחנא )אחפש (סבר עד דבחשנא, משתמיט

  הכופר בפקדון פסול לעדותכי אמרינן ?ליה

כגון דאתו סהדי ואסהידו ביה דההיא שעתא 

 'כתבו התוס[ איתיה לפקדון בביתיה והוה ידע

ג דאשתבע דאי איכא סהדי דנשבע לשקר במלוה נמי "ל

אי . ]דמיירי בלא שבועה:) קז(ק " וכן משמע בב,פסול

  . נמי דהוה נקיט ליה בידיה
  

יד גבי לקמן בהמפק (אלא הא דאמר רב הונא

אם בא אמר רב הונא , שילם ולא רצה לישבע

 משביעין אותו שבועה שאינה )...לשלם

 נימא )חיישינן שמא עיניו נתן בה (ברשותו

התם  ?מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא

 ואמר )היתירא ( מורה)לא חשיד אממונא (נמי

  . דמי קא יהבנא ליה
  

אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא והא קא 

מה לי חשוד על לא  ( לאו דלא תחמדעבר על

נימא מיגו , מה לי חשוד על לא תגזול, תחמוד

לא תחמד  )חשיד אשבועתא, דחשיד עליה

 ת"וא 'כתבו התוס( שי בלא דמי משמע להולאינ

לא 'ולמה נצרך הלאו של ' לא תגזול'כ הוי ליה בכלל "א

 והא כי יהיב ת"וא . לעבור עליו בשני לאויןל"וי 'תחמוד

וחמסן פסול .) סב(ק "בבי חמסן הוה כדמוכח דמי נמ

 'אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס'לעדות כדכתיב 

והפסול לעדות פסול לשבועה דכל הנהו דחשיב בפסולי 

.) מה(פוסל להו לשבועה בשבועות :) כה(עדות בסנהדרין 

 דחמסן לא פסול לעדות אלא מדרבנן מדתני בפרק ל"וי

 ולא פריך חמסן 'ניןהוסיפו עליהם החמס'זה בורר 

 וחמסן דקרא דלא יהיב דמי ,דאורייתא הוא כדפריך אגזלן

אי '  אפי'מחמס בני יהודה'דמייתי קרא ד.) קיט(ק "בבו

דהוסיפו עליהם  ג"עוא ,יהיב דמי אסמכתא בעלמא הוא

כ כיצד "א, ה שפסול לשבועה"החמסנין לפסול לעדות וה

 ואנו, שאומר שהפקדון אבד, משביעים את השומר

חמסן שחצוף ב  רקשחכמים חששול "וי חוששים שחמסו

 אבל הכא לא חציף אלא ,לחטוף מיד ליד בידיעת הבעלים

   .)מעלים חמסנותו ואמר שנאבדה לו לא פסיל
  

חמן משביעין  ואלא הא דאמר רב נ]א"דף ו ע[

,  שבועת היסת)לשאינו מודה במקצת (אותו

דמעיז פניו לכפור  (נימא מיגו דחשיד אממונא

  חשיד אשבועתא)לאו לאשתמוטי בעי, כלה
 בכופר הכל שייך לומר שמשתמטשגם  'הקשו התוס[
היכא '  דרב נחמן מחייב שבועת היסת אפיל"יתירצו ו

 דלא שייך 'זה החפץ שהוא בידך שלי הוא'שתובעו ואמר 

רב האי גאון שמשביעין שבועת היסת '  וכן פי,אישתמוטי

 וקשה .טידלא שייך בהו אישתמוג "עאקרקעות א

משמע דלא מחייב שבועת היסת אלא :) מ(שבועות דב

משום אישתמוטי דקא פריך אדרבה אין אדם מעיז ומשני 

 כיון דבשאינו בעין משתמיט אף כשהוא ל"וידמשתמיט 

  חייבו חכמים שבועה,באופן כזהוגם , בעין לא פלוג רבנן

רק במקום ל שאמנם שבועת היסת שייכת "י אי נמי

לדחות ' ואכן יכלה הגמ, וונתו להישתמטששייך לומר שכ

אינה ' ואכן עיקר ראיית הגמ, כך את הראיה מרב נחמן

   .)אלא מדברי רבי חייא שהביאה בסמוך, מדבריו
  

 )גבי חנוני על פנקסו (הא דתני רבי חייא, ותו

 נימא מיגו, שניהם נשבעין ונוטלין מבעל הבית

 דחשיד )כיון דחד מינייהו ודאי חשיד אממונא(

 . ו-:      ה
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אמאי י "רש ההקש( ועתאממונא חשיד אשבא

 תירצו שבקה למתניתין דשבועות ומייתי לה מברייתא
   .]):מז(חייא שנאה רבי כדמוכח התם  ' י ר"דע 'התוס

  

הא דאמר רב ששת שלש שבועות , ותו

 )לשומר חנם שטוען נגנבה (משביעין אותו

שבועה שלא שלחתי , שבועה שלא פשעתי בה

דאי שלח בה יד , ות מלאכתולעשי "פירש רש[ בה יד

 ,ואפילו נאנסה, ומיחייב באונסיה, הוי גזלן עליה

י "פרש ' כתבו התוס.ודידיה היא, ברשותיה היא קיימא

דמשהחזירה פ "ע וא,דאם שלח בה יד אפילו נאנסה חייב

 .מ שמא נאנסה קודם שהחזירה" מ,).לד(פטור כדקתני 

שבה ונשבר או נ'דקאמר .) פג(לקמן ' מהגמ אבל קשה

 והא שמא , הא יש רואה יביא ראיה ויפטר'אין רואה

 שיפטר משבועה שנאנסה אך ישבע ל"וישלח בה יד 

 שלא שלחתי בה יד אינו נשבע אי נמישלא שלח בה יד 

י גלגול שבועה שלא פשעתי בה וכשיש רואה "אלא ע

י גלגול לא "ע'  אפית מפרש"ור .שנאנסה פטור לגמרי

 דאין מגלגלין אלא בדבר ישבע היכא שהיא מתה בפנינו

 דדוקא בשותפין שחלקו ,ל ששלח בו יד"הדומה דלמה י

ונתחייב שבועה ממקום אחר מגלגלין משום דמורי 

ת שלא " ושבועה שלא שלחתי בה יד מפרש ר.היתרא

אכלה דאינו בכלל שבועה שלא פשע בה ושאינה 

גבי  (נימא.  שבועה שאינה ברשותי)ברשותו

 גו דחשיד אממונא מי)שבועה שאינה ברשותי

 חשיד )שמא ברשותיה הוא וכופר בה(

 לא אמרינן מיגו דחשיד אלא ?אשבועתא

  .אממונא חשיד אשבועתא
  

' טעמא דמתניתין לאו כדרי "פירש רש[ אביי אמר

דאי הוה חשיד לן אהולך ותוקף בטלית חבירו חנם , יוחנן

 י"על רש ן חולק"הרמבאמנם ( הוה לן חשוד אשבועה
 אביי מודה שהחשוד על הממון אינו ודעתו היא שגם

ומכל מקום חלק על רבי יוחנן שאין , חשוד על השבועה

 ]... אלא)לחשוש שאדם תוקף סתם טליתו של חבירו
פירש ( חיישינן שמא מלוה ישנה יש לו עליו

, והולך ותוקף בטליתו, ויכפור בו, ומכיר בו ששכחהי "רש

א אפילו וטלית זו שלו דה, ונשבע שיש לו בה דמי חציה

ש "י מיג"דעת הר אמנם .גלימא דעל כתפיה שעביד ליה

והתוקף מחמת , שאין לתקוף טלית מחמת מלוה ישנה

ולדעתו אין פירוש הסוגיא . מלוה ישנה הרי הוא כגזלן

 ,י אלא משום דאנו חוששים שמא תפס שלא כדין"כרש

לכן עליו להשבע שהטלית שלו ולא , משום מלוה ישנה

   .)נהתפסה מחמת מלוה יש
  

כיון דאי לא , אמאי רמו עליה שבועה (אי הכי

  נשקול בלא שבועה) לא הוי תפיס בההוי עליה

 אלא חיישינן שמא ספק ?)לגבות מלוה שלו(

הברייתא ו 'הסבירו התוס( מלוה ישנה יש לו עליו

שבועות '  ג את השומר דמשביעיןלעיל' שהביאה הגמ

ודים על יש לפרש שאינם חש, נשבעין ונוטליןש באותםו

היא משום , הסיבה שאנו מחייבים אותם שבועהו, ממון

 שמא מלוה ישנה יש לו עליו ולכך אין שיש לחשוש

 אבל ,לפוטרו בלא שבועה וגם לא יטול בלא שבועה

בגזלן ודאי וכופר בפקדון אין להכשיר מטעם שמא ספק 

   .)ולכן הם פסולים לשבועה, מלוה ישנה יש לו עליו
  

משתבע , ממונא מספיקאולאו אמרינן תפיס 

אמר רב ששת בריה דרב אידי  ?נמי מספק

ולא פרשי מספק , פרשי אינשי מספק שבועה

ומאן דלא , דאי דממונא פרשיאבל מו (ממונא

  ממון,מאי טעמא. ) חשיד נמי אשבועתאפריש

 בוודאות אם לא יזכור 'הסבירו התוס( איתיה בחזרה

 אין אבל , מספק אצלו ולא יעכבנו, לו יחזירשחייב לו

 אבל אם לא יזכור ,לפרש אם יזכור שאינו חייב לו יחזיר

כ גם מספק "שיודע שלא יזכור עוד דאפ "עיעכבנו א

פסק      .ליתיה בחזרה  שבועה)שבועה לא יפרוש
זה אומר  ...שנים שהיו אוחזים בכלי אחד ע"הש

כל אחד מהם , וזה אומר הכל שלי, הכל שלי

 הדבר ושאין שיש לו בזה) בנקיטת חפץ(נשבע 

 .ב ).א,קלח(מ "חו ...ויחלוקו, לו בה פחות מחציו
בין עבירה , וכן הפסול לעדות מחמת עבירה

של תורה כגון מלוה ברבית או אוכל נבילות 

בין של דבריהם כגון מפריחי , וכיוצא בהם

וכל מי . נקרא חשוד, יונים ומשחקים בקוביא

, חשוד על השבועה, שחשוד ליקח ממון חבירו

אבל בלא , א שיש עדים שלקח ממון חבירוודוק

מלוה ישנה יש ) ספק(דשמא , עדים אינו חשוד

הביא  .)ג,צב(מ "חו לו עליו שבשביל כך תפס אותו

 דברי  את אלאף"ש ומדלא הביא הרי"כתב הרא י"הב

 מכלל דסבירא ליה דאמרינן מאן דחשיד אממונא ,אביי

דסוגיא דתלמודא מסיק דלא ג "עחשיד אשבועתא א

 ומיהו אין נפקותא בזה דלא אשכחן לאביי מאן .רינןאמ

דחשיד אממונא בלא עדים דאמרינן שמא ספק מלוה 

ישנה יש לו עליו דאם לא כן תיקשי לאביי מכל הלין 

דמוכח מינייהו דלא אמרינן מגו דחשיד אממונא חשיד 

 כלומר דאי הוה אמרינן דחשיד אממונא .ל"אשבועתא עכ

נן בשנים אוחזים בטלית חשיד אשבועתא כיון דחיישי

שמא הלך ותקף בטלית חבירו הוה לן למימר דליפסלו 

לעדות ולשבועה אבל לא אמרינן הכי משום דתלינן 

בספק מלוה ישנה כל היכא דליכא עדים אבל אי איכא 

עדים שלקח ממון חבירו מיפסיל דהויא לה גזילה ודאי 

 .            ו
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התובע  .ג  ואין ספק מוציא מידי ודאי,וספק מלוה ספק

אף על פי שמביא , חבירו מלוה שהלוהו וכפרל

. כל זמן שלא נשבע, אינו חשוד, עדים להכחישו

הוי חשוד אף על פי שלא , אבל הכופר בפקדון

והוא שיש עדים שראוהו בידו בשעה , נשבע

אף על , ומיהו אם רוצה לשלם הפקדון( שכפר

מ "חו)  גב דעובר על לא תחמוד אינו נפסל

  ).ד,צב(
  

הוציאה מיד (בפנינו   תקפה אחדבעי רבי זירא

 )והרי כולה בידו קודם שנשבעו, חבירו בחזקה

שוב לא יכול השני להשבע ו, תקיפתולהאם יש תוקף  (מהו

ונשבעים , או שנאמר שאין תוקף לתקיפתו, וליטול את חלקו

אודויי אודי   אי דשתיק,היכי דמי ?)שניהם וחולקים

לא  ?מאי הוה ליה למעבד ואי דקא צווח, ליה

 ,מאי, דשתיק מעיקרא והדר צווח, צריכא

או דלמא כיון דקא , אודויי אודי ליה מדאשתיק

איגלאי מילתא דהאי דשתיק  צווח השתא

   .מעיקרא סבר הא קא חזו ליה רבנן
  

 תא שמע במה דברים אמורים, אמר רב נחמן

 אבל היתה טלית יוצאת, ששניהם אדוקין בה

שהוא  (ן מתחת ידו של אחד מה)לפני בית דין(

המוציא מחבירו  )ולא חבירו, לבדו אחוז בה

 אי נימא ,היכי דמי. )בעדים (עליו הראיה

  אלא,פשיטא )שזה לבדו אחוז בה ובא (כדקתני

דשתיק , וכדאוקמינן (שתקפה אחד בפנינו

   ?)ולבסוף צווח
  

כגון דאתו לקמן  הכא במאי עסקינן, לא

 .ואמרינן להו זילו פלוגו, כדתפיסו לה תרוייהו

האי . והדר אתו כי תפיס לה חד מינייהו, ונפקו

והאי אמר בדמי אגרתי ,  ליאמר אודויי אודי

דאמרינן ליה עד השתא חשדת ליה  ,ניהליה

. בתמיה[ והשתא מוגרת ליה בלא סהדי, בגזלן

ואינו נאמן במיגו דאי בעי אמר תקפה  'הסבירו התוס

ל דבריו שהשכיר לו "ר ( דמיגו במקום עדים הוא,ממני
, י אומדנא שלא היה משכיר לו ללא עדים"מוכחשים ע

כ לא אמרינן מיגו במקום "וא, עדים' ולאומדנא זו תוקף של ב
   .])עדים

  

דאתו לקמן כי תפיס , כדקתני ואיבעית אימא

נאחז בה  (ואידך מסרך בה סרוכי, לה חד מינייהו

אך הוא אינו אחוז בה , כשהוא מנסה לתופסה ולהחזיק בה, קצת

דאמר ממון ,  לסומכוס ואפילו.)וז בה הראשוןכמו שאח

 מודה סומכוס המוטל בספק חולקין בלא שבועה

דהא לאו ממון , דאפילו בשבועה לא שקיל(

ואין  [ דסרכא לאו כלום היא)המוטל בספק הוא

ולא דמי לנמצא עוברה , שור שחוט לפניך

   .)].מוק "ב(בצדה 
  

 תקפה )...בשאילתנו לפשוט (אם תמצי לומר

כ "א, ויחלוקו ( בפנינו מוציאין אותה מידואחד

  אינה מקודשת)בלא תקפה (הקדישה )...ברור ש

אם תמצי ) ...אבל(. )דלא אלים הקדישה מתקפה(

לומר תקפה אחד בפנינו אין מוציאין אותה 

 'הסבירו התוס[ הקדישה בלא תקפה מהו ,מידו

ומיירי נמי כגון ששתק בשעה שהקדיש ולבסוף כששאלה 

 הוה ... ומבעיא ליה כיון דאמירתו לגבוה,וחהגזבר צו

 ,הקדש כתקפה דכיון ששתק אודויי אודי ליה והוה הקדש

ולא דמי לגזל ולא נתייאשו הבעלים דשניהם אין יכולין 

להקדיש זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו דכיון 

דאודי ליה הוי כפקדון שיש לו ביד אחרים דיכול להקדיש 

 דאי לא ...גבי ההוא דאייתי קרי.) חפ(ב "כדמוכח בב

 או דלמא הקדש לא הוי ,קייצי דמייהו הוי קדושות

 ומייתי מההיא ,כתקיפה דלמה יצווח בשביל דבריו

 ומסקנא דלא הוי הקדש ,מסותא דהקדיש חד ושתק אידך

 כיון דאמר מר ]אלמא שתיקתו אינו כהודאה

כמאן  ,אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט דמי

 או דלמא השתא מיהא הא לא ,דתקפה דמי

ְּוִאיׁש ִכי  וכתיב )ואין יכול להקדישה (תקפה

ַּיְקִדׁש ֶאת ֵביתֹו קֶֹדׁש ַלה   מה ביתו ברשותו...'ּ

   .לאפוקי האי דלא ברשותו, אף כל ברשותו
  

 )מרחץ ( מסותא]ב"דף ו ע[דההיא , תא שמע

, האי אמר דידי הוא, דהוו מנצו עלה בי תרי

.  קם חד מינייהו אקדשה.והאי אמר דידי הוא

 רב חנניה ורב )מלרחוץ בה (פרשי מינה

ואמר ליה רב אושעיא . אושעיא וכולהו רבנן

שם  (לרבה כי אזלת קמיה דרב חסדא לכפרי

כשהיה  (כי אתא לסורא.  בעי מיניה)מקום

 אמר ליה רב )עובר דרך סורא לילך לכפרי

כגון  ( ספק בכורות,המנונא מתניתין היא

ואין ידוע אם בכרה כבר אם , בהמה שילדה

כגון שהפילה אמו לפניו  ( אחד בכור אדם)לא

, ספק רוח הפילה, ספק דבר הפוטר בבכורה

בין ,  ואחד בכור בהמה)והבא אחריו בכור

 : ו-.       ו
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המוציא  )כגון פטר חמור (טהורים בין טמאים

קא סלקא דעתך אם ביד  (מחבירו עליו הראיה

, יההרא הוי כהן מוציא מחבירו עליו ישראל הן

 הוי ,והדר צווח ואם תקפה כהן ושתיק ישראל

ותני עלה אסורים . )ישראל מוציא מחבירו

  .)שמא קדשים הם, מספק (בגיזה ובעבודה
  

אין מוציאין אותו  דאמר תקפו כהן, והא הכא

משמע בין כהן  (דקתני המוציא מחבירו, מידו

אסורין  וכי לא תקפו,  עליו הראיה)בין ישראל

מור כח הקדש לאוסרן בגיזה ח (בגיזה ובעבודה

לומר תקפו אין שמע מינה דאם תמצי , ועבודה

כתבו   הקדישה מקודשתמוציאין אותו מידו

נראה דהכי מיבעי ליה במסותא כיון דמקרקעי  'התוס

היא והוה דינא כל דאלים גבר וכיון דאם תקפה האחד 

חזר ' והקדישה כשהיא בידו מסתמא תו לא פקע אפי

 כי הקדישה בלא תקפה נמי הוי ,חבירו ותקפה ממנו

גבר האחד אם יכול השני '  או דלמא כיון דאפי,הקדש

ה הקדיש בלא תקפה לא "לחזור ולתוקפה ממנו זוכה ה

יחול הקדש כלל כיון דחבירו אם תקפה היה זוכה דלא 

תקפה   והשתא אייתי והא הכא אם,אלים הקדש מתקיפה

גיזה לא תקפה אסורין ב' כהן אין מוציאין ולכך אפי

ועבודה מספק משום דשמא יש לכהן חלק בו ולכך יכול 

לא תקפה חשיב כאילו תקפה כבר ' לתוקפה אלמא אפי

 ודחי רבה דהתם אם תקפה כהן ,והקדישה בעודה בידו

כבר '  שאין לכהן בו כלום דאפיפ"עמוציאין מידו וא

הכי אסורין בגיזה ועבודה ועל ' תקפה מוציאין מידו ואפי

 ת"וא        .שה הבאה מאליה שאניכרחך משום דקדו
 אמרו שרוצים והלא הבעלים י,ן מוציאין מידואמאי אי

 שישראל זה רגיל ,בכהן ( במכירי כהונהל"ויליתן לכהן אחר 
המתנות כהונה , וכיון שכן, לתת לו את כל מתנות הכהונה שבידו

אף  נ"א )ולא של שאר הכהנים, שאצל ישראל נחשבים כשלו

, יםצ לכל כהן שרו את המתנותלתתשהבעלים יכולים 

אין הישראל יכול , מ אם כהן מסוים תקף את המתנות"מ

הנאה שיש ה טובת  אתע רקויכול לתבו, להוציאם ממנו

   .)ד טובת הנאה ממון" למוזה, הםלו ב
  

לעולם  ,אמר ליה רבה קדושת בכור קאמרת

 תקפו כהן )...דאפילו, גבי בכור (אימא לך

, סתמא בחזקת ישראל הןמ (מוציאין אותו מידו

 ואפילו הכי )ולעולם הכהן קרוי מוציא מחבירו

לאו משום דיהא לכהן  (אסורים בגיזה ובעבודה

דתפשוט מינה להיכא דאי תקפו , שום כח בהן

אלא , הקדישה הוי הקדש, אין מוציאין מידו

דקדושה  )...הכא משום איסור ספק גיזת קדשים

ליו  מאאשאם בכור הו (הבאה מאליה שאני

, אבל גבי מסותא, ואיכא לספוקי בהכי, קדוש

 אימא לך יו של זהדאין קדושה באה אלא על פ

, דאפילו אם תמצי לומר תקפה אין מוציאין

דאין יכול ,  לא הוי הקדשהקדישה בלא תקפה

  . )להקדיש דבר שאינו ברשותו
  

 אמר ליה רב חנניה לרבה תניא דמסייע לך

מוציאין  אם תקפה כהן, דגבי ספק בכורות(

לקמן מפרש בספק פדיון פטר [  הספיקות)מידו

, חמור דמפריש עליו טלה לאפקועי איסורא

,  לעצמו שאין צריך ליתנו לכהן)הטלה (והוא

ופדיון פטר , שהמוציא מחבירו עליו הראיה

אם יש לכהן עשרה , חמור בר עשורי הוא

 רים שנפלו לו מבית אבי אמו ישראלפטרי חמו

, והן שלו, ומעשרן, ייןמפריש עליהם עשרה ש

 ]ספק פדיון פטר חמור ביד ישראל, הלכך

  להתעשר)עם שאר טלאים שלו (נכנסין לדיר

יש  (ואי סלקא דעתך. ) ליפוקואי נפקא בעשירי(

 תקפו כהן אין מוציאין )... דלכהן צד זכייה בו

 נמצא זה פוטר ,אמאי נכנסין לדיר, אותו מידו

וכן הוא  'סהסבירו התו[ ממונו בממונו של כהן

כן פסקו הרבה מן  (מסקנא דאם תקפה כהן מוציאין מידו
 פסק שאין מוציאין )ו,ב(בבכורות ם "אמנם הרמבהראשונים 
' דנה הגמ.) קה(ב "ובב:) קב(לקמן  דתימה )מיד הכהן

מו את מחיר יכוכשס, באדם ששכר מרחץ מחבירו לשנה

 זהובים לשנה שהם שנים עשר ' המחירהשכירות קבעו

ולאחר מכן התעברה השנה והתווסף חודש ', חודשזהוב ל

כ "וא, לכים לפי הלשון הראשוןואם ה' ודנה הגמ, נוסף

 , אחרון לפי לשון או,השוכר הרויח את חודש העיבור

והכרעת . את חודש העיבור, והשוכר צריך לשלם למשכיר

  המשכיר לתבוע את הממוןבאשאם   בעניין זהשמואל

 המשכיר לתבוע את בא אם אבל ,וקול יחבאמצע החדש

. וחזק בממוןה כיון שהוא , בסוף החדש כולו לשוכרהממון

, וכר החזיק בממון אחרי שנולד הספקשהש' אפי כ"וא

 שתפיסה לא כאן למדנורי וה ,בכל אופן תפיסתו מועילה

  למרחץ דהתם נכנסל"וימוציאים מיד הכהן ו ,מועילה

ר  לא בהיתד"בנד אבל , תפיסתוועילה לכך מ,בהיתר

הרבה ראשונים שתפיסה  כן דעתובאמת  (תפס כי אם בספק
.) כ( בכתובות נן דאמריוהא               ).יתר מועילההב

וקיימו את חתימות העדים , שנים החתומים על השטר

 בשעת  העדים באו אחרים ואמרו אנוסים היוכ"ואח, שבו

אוקי ' 'ת הגמנסק ומ,אין נאמנים ,חתימתן והעידו שקר

ל העמד את "ר (' תרי ואוקי ממונא בחזקת מריהתרי בהדי
 דמשמע שהשטר( דקאמר 'ואין נאמנין' )הממון בחזקת הלוה

 : ו            



     בבא מציעאמסכת    

 

     20       

י דאם תפס המלוה " פרש)והמלוה ידו על העליונה, בעינו

 שתפס ל"צ )כ רואים שמועילה תפיסה"וא (לא מפקינן מיניה

קודם שבאו עדים לפסול השטר דהיינו קודם שנולד הספק 

אין נאמנין דלא מקרעינן ליה ולא מגבינן  ביאור דל"ועי

   .) ולא לענין תפיסה,ביה
  

 אמר ליה אביי אי משום הא לא תסייעיה למר

כגון  הכא במאי עסקינן. )שהוא רבו, רבה(

 אי, דמה נפשך, דלית ליה אלא תשעה והוא

ן שפדיו, לעשורי ( בר חיובא הוא)האי גברא(

לו  הרי יש ,זה לאו פדיון פטר חמור שלו הוא

, שפיר קא מעשר )וחייב לעשרן, עשרה טלאים

שפדיון זה של כהן לא  (אי לאו בר חיובא הוא

תשעה לאו בר עשורי  )...ד, פטר ליה מידי

דאין צריך לצרפו לגורן אחר דלא  'הסבירו התוס( נינהו

 ודוקא היכא דהוו עשרה ,באו לעולם לכלל חיוב ודאי

 לצרפו לגורן  הוא דאיצטריך)וכגון שמת אחד מהם (מתחלה

   .)אחר
  

דודאי  (הדר אמר אביי לאו מילתא היא דאמרי

דאי הוה צד זכייה לכהן ביה , סייעתא היא למר

ספק חייבים ואשתכח דכל הני טלאים , מספק

 מספיקא לא הוי צריך ,במעשר ספק אין חייבים

 )'לעשורי ממה נפשך'לעשורינהו כדקאמרת 

 לאו בר )כל ספק חייב ספק פטור (דספיקא

ואפילו היכא דאיכא למימר ממה  (עשורי היא

היה מעשר טלאים והתחיל  ( דתנן)נפשך

ועד שלא , למנות כשהיו יוצאים בפתח הדיר

  קפץ אחד מן המנויין לתוכן)...הגיע לעשרה

בין [ כולן פטורין )ואינו מכירו, לתוך הדיר(

 הן   ואפילואותן שבתוך הדירבין , אותן שיצאו

, ום מנין הראוי שיצאו פטורין מש,אלף

שכשמנאן היה המנין ראוי להשלים ולבא לכלל 

ואמרינן בבכורות והכי מייתינן לה , מעשר

ואותן שבתוך הדיר פטורין , מנין הראוי פוטר

כל אשר יעבור תחת 'ד, משום זה המעורב

וכל חד , ולא שעבר כבר,  אמר רחמנא'השבט

תימה  ' הקשו התוסמינייהו ספק כבר עבר הוא

בא וליחייבו כולהו במעשר דהא דדבר שבמנין דלבטל ברו

 וקבוע נמי אין שייך אלא בדבר ,לא בטיל היינו מדרבנן

שהאיסור וההיתר ניכרין וידועין ולא ידע מאיזה לקח כגון 

 ואין ,).צה( בחולין ש ובריה נמי לא הוי כדפרי,חנויות' ט

לומר שלא נשאר בעדר רק אחד דליכא רובא דלשון 

שאף לאחר הביטול  א תירץ"הריטב (ילתוכן לא משמע הכ

לכן הוא אינו נקרא , לא הפך ההיתר להיות ממש כחייב, ברוב

 ואי .])וכאן התורה הקפידה על עשירי ודאי, בוודאי עשירי

 בעי )איכא למימר ממה נפשךד ( ספיקאד"סלק

  לעשר)שמא יעשה כתורה וכמצוה (עשורי

כל  (, ממה נפשך)נעשרינהו להנך דבתוך הדיר(

  בר חיובא)מעשר שלהן (אי )שרה שיוצאיןע

כגון שלא יצא אותו הקופץ  ( הוא)וכראוי(

 ואי לאו בר חיובא הוא, שפיר מעשר )לתוכן

ואין עשירי , כגון אותן עשרה שיצא זה לתוכן(

  במנין הראוי)מן המעשר (נפטר )שלהן מעשר

שכשמנה אחד שנים שלשה היו בדיר טלאים (

 ופוטרין מניינו, הרבה שהיו ראוין להשלים

 דלא שייך ,תימה דהכא לא שייך מנין הראוי 'הקשו התוס

אלא היכא דאין כי אם עשרה והתחיל למנות ומת אחד 

ה פטורים אותן שיצאו ולא יצטרפו "אפ' מהן ואין כאן י

לגורן אחר כיון שתחילת יציאתן היה ראוי להשלים 

ר הרבה ישלים המנין ויהא  אבל הכא שיש בעד,המנין

 ויקרא לשניהם עשירי מספק אם , קודשאחד עשרי ועשיר

 , וכן יעשה בכל אחד עשר,יש מנוי ביניהם אם לאו

 .)ובאחרונה שלא ישאר עשרה יצטרפו לגורן אחר
  מנין הראוי פוטר)].נט(בבכורות  [דאמר רבא

ומת אחד , היה לו עשרה טלאים ומנה חמש(

ושאינן מנוין ,  המנוין פטוריןמן שאינו מנוין

שיולדו לו טלאים עד , פין לגורן אחרמצטר

אבל המנוין , שיגיע זמן הגורן ויצטרפם עם אלו

 'אשר יעבור'ויליף לה מ, פטורין במנין הראוי

דמשעבר תחת השבט ולא , ולא שכבר עבר

 שוב אינו מעבירו פעם אחרת עשרעלה בידו ל

 ]א"דף ז ע[ )כשיולדו לו טלאים לצרף עמהם
 לא חייבוהו למה (אלא מאי אית לך למימר

 אמר רחמנא עשירי ודאי )לעשר ממה נפשך

וכל [  ולא עשירי ספק)הצריך הכתוב לעשר(

שאפילו יצא הפטור , עשירי שבכאן ספק הן

בחמישי שוב אין העשירי קרוי עשירי אלא 

 ' ביארו התוסשהפטור אינו מן המנין, תשיעי

 שפסוק בא  לומרשלא יתכן'  מבארת הגמ):כב(בחולין 

ן מהיכ ,שאם לא פשוט לך להתיר, שהוא ספקלמעט דבר 

 כאן לא שייכת קושיא זו אולם. יעלה על דעתך להכשירו

  הכא נמי]ה איצטריך"ד:  חולין כב'תוסבטעם הדבר עיין 

  . עשירי ודאי אמר רחמנא ולא עשירי ספק
  

 אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא מאי ספיקות

 )דאמרן לעיל הספיקות נכנסין לדיר להתעשר(

 . ז-:       ו
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אמר ִּיְהֶיה קֶֹדׁש  )ִָׂהֲעשיִרי(, ילימא ספק בכורותא

אלא ספק פדיון פטר . ולא שכבר קדוש, רחמנא

, טלה שהופרש על ספק פטר חמור (חמור

אין בטלה זה של , שאפילו הוא פטר חמור ודאי

דאמר רב .  וכדרב נחמן)פדיון משום קדושה

נחמן אמר רבה בר אבוה ישראל שיש לו 

מפריש  ר בתוך ביתועשרה ספק פטרי חמו

לאפקועי איסורייהו למשרי [ עליהן עשרה שיין

שקשה על רב נחמן מכמה  ' הקשו התוסלהו בעבודה

 דשה אחד פוטר כמה נןאמרי.) יא( דבבכורות .אטעמים 

 מה בא לחדש .ב ,פטרי חמורים ומה צריך עשרה שיים

הספיקות נכנסים לדיר הרי דבריו הם בעצם המשנה 

אמר מעשרן מה צריך להשמיענו דהן  כיון ד.ג להתעשר

שלו פשיטא כיון דמעשרן דהן שלו דאילו היו של כהן לא 

הלקוח והניתן לו :) נה(היה מעשרן דהוו להו כלקוח דתנן 

ג דמעשרן עדיין הם שלו "ל דאע" ואי קמ,במתנה פטור

והן ,  ומעשרן]פשיטא דמעשר בהמה של בעלים הוא

  . שלו
  

דאמר רבי , תא שמע? מאי הוי עלה דמסותא

מעשה  (חייא בר אבין הוה עובדא בי רב חסדא

 ורב חסדא בי רב )היה ובא לפני רב חסדא

, )ורב חסדא הביאו לפני רב הונא (הונא

ופשטה מהא דאמר רב נחמן כל ממון שאין 

והאי  (אינו קדוש הקדישו, יכול להוציאו בדיינין

, נמי דחזינן ליה דאין יכול להוציאו בדיינין

   .) אין הקדישו קדושאיה בדברשאין לו ר
  

ג "עא, הקדישו קדוש הא יכול להוציאו בדיינין

 והאמר רבי יוחנן גזל ולא )בתמיה (דלא אפקיה

, שניהם אינם יכולין להקדישו נתייאשו הבעלים

 לפי שאינה ברשותו וזה, לפי שאינה שלו זה

 ?)והא סתם גזילה יכולין להוציאו בדיינין הוא(

 )כגון גיגית (טליןמי סברת במסותא מטל

דכל היכא  (במסותא מקרקעי עסקינן ,עסקינן

דקרקע אינה , דאיתיה ברשות מריה קיימא

 ברשותיה  דכי יכול להוציאה בדיינין)נגזלת

דאי הוה ליה , ושפיר פשיטנא מהא( קיימא

. א ע"פסק הש     .)ראיה עלה הקדישו הקדש

ואמרו להם צאו , באו שניהם אדוקים בטלית

יצאו וחזרו והרי היא תחת יד , דמיהוחלקו את 

זה טוען שכנגדו הודה לי ונסתלק , אחד מהם

 נתגבר עלי או, וזה טוען שכרתיה לו, ממנה

 ואם לא ,המוציא מחבירו עליו הראיה, וחטפה

 הגה(ויפטר , ישבע זה שהיא שלו, הביא ראיה

, נאמן, ויש אומרים דאם אמר שחטפה ממנו

דעת  ).ח,קלח(מ "חו .)ר וכן נראה לי עיק....ויחלוקו

שאפילו טוען מכרתיה לו או נתגבר עלי ם "כהרמבע "הש

ש "הרא אמנם וחטפה המוציא מחבירו עליו הראיה

אם אמר תקפה ממני בחזקה ל "א ס"ן והרשב"הרמב

 .א"פ הרמ" וכמהימן כיון דעד האידנא היו נידונין עליה
וזה מתאבק עמו ונתלה , היה אוחז את כולה .ב

מ "חו  בחזקת האוחז את כולההרי זה, בה

ושמטה האחד , באו שניהם אדוקים .ג ).ה,קלח(

אף על פי , ושתק השני, מיד חבירו בפנינו

שכיון , שחזר וצוח אין מוציאין אותה מידו

 ).ו,קלח(מ "חו ...ששתק בתחלה הרי זה כמודה לו

 וכיון ש"וכתב הרא,  בעיא דלא איפשיטאי"הסביר הב

 .ד .ם"פ הרמב"וכ ,מיד התוקףדלא איפשיטא לא מפקינן 

, אין הבעלים צריכים ליתנו לכהן, ספק בכור

ואסור . ויאכלנו, אלא ישהנו עד שיפול בו מום

אין מוציאין , ואם תקפו כהן. בגיזה ועבודה

א דמוציאין אותו מיד " ויהגה(. אותו מידו

 פסק ע"שה ).א,שטו(ד "יו ...)וכן הלכתא, הכהן

 וביאר מוציאין אותו מידו  שאם תקפו כהן אין ם"כהרמב

אמר רב  אההיא עובדא דמסותא מדאמרינן וטעמו י"הב

ואף על גב דדחה רבא ואמר ... המנונא מתניתין היא

ההיא  ,דקדושה הבאה מאליה שאני... לעולם אימא לך

ג דרב חנניה "ואף ע ,ל כוותיה"דחייה בעלמא היא ולא קיי

 הוא דכיון לאו סייעתא כולי האי... לרבהמסייע ליה התם 

דאם תקפו כהן אין ג "עה א"דברשות ישראל הוא והמע

מוציאין מידו לא נפיק מידי ממונו של ישראל ושפיר יכול 

, ם"האחרונים דנו רבות להסביר דברי הרמב (לפטור עצמו בו

 ש פסק" אמנם הרא)י הוא רק דרך אחת מהם"הסבר הב

 שרוב א" וכתב בהגהות הגרדמוציאין אותו מיד הכהן

אין  . ה.א"פ הרמ"וכ, ם"וקים חולקים על הרמבהפס

היה לו , כיצד. אדם מקדיש דבר שאינו ברשותו

אין , וכפר בו זה שהיא אצלו, פקדון ביד אחר

, אבל אם לא כפר בו. הבעלים יכולין להקדישו

. הרי הוא ברשות בעליו בכל מקום שהוא

אבל קרקע שגזלה אחר וכפר . במטלטלין, א"בד

יאה בדיינים הרי זה יכול אם יכול להוצ, בה

שהקרקע ,  שעדיין לא הוציאהפ"עוא, להקדישה

     ).ז,רנח(ד "יו ...עצמה הרי היא ברשות בעליה

 .            ז
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 )מארץ ישראל (תני רב תחליפא בר מערבא

זה נוטל  קמיה דרבי אבהו שנים אדוקים בטלית

וזה נוטל עד מקום שידו , עד מקום שידו מגעת

מראה  ( ליהמחוי. והשאר חולקין בשוה, מגעת

ובשבועה  רבי אבהו )באצבעותיו כלפי מעלה
דאף '  בשבועהוהשאר' נןנראה דלא גרסי 'כתבו התוס[

 כיון דנתקנה השבועה שלא יהא ,במה שידו מגעת ישבע

 שהוא על מה מטעם זה ישבע אף ,אדם הולך ותוקף

 מה שתופס ,קניןלעניין ש שפיר מוכח בסמוך מ"ומתופס 

 , אף שלא נשבע, וקנאומהבגד חתוך הוי כאילו מהבגד

כיון דהכא לאחר שבועה נוטל כל מה שהוא תופס אפילו 

 והשבועה ,כ לא נוטל מחמת השבועה"א, יותר ממחצה

 ומפני ,טענת השני שטען שכולה שלוהיא בשביל 

ד " כ שלא ילך כל אדם ויתקוף טליתו של חבירוהתקנה
  פוסק)ט,ט(נ "טו ם"הרמב( א"ן והרשב"ד הרמב"הראב

אבל מכל  שבועה מעיקר הדין היא רק על השארשה

יכול לגלגל עליו שבועה גם על מה , מקום מדין גלגול

דקתני ,  אלא מתניתין.])ג ורב האי"ד בה"כ שתפס

ולא קתני זה נוטל עד מקום שידו , דפלגי בהדדי

אמר רב פפא  ?היכי משכחת לה, מגעת

גדילים לקישוט י "י רש"לעז( דתפיסי בכרכשתא

   .)דבקצה הבג
  

מדקתני עד  (אמר רב משרשיא שמע מינה

של  ( האי סודרא)מקום שידו מגעת קנוי לו

 )מקנה ( כיון דתפיס ביה)שקונין בו קנין, קונה

 )...ושלף איש נעלו (קרינן ביה ,שלש על שלש

 שבתוך מה[וקני  דכמאן דפסיק דמי, ונתן לרעהו

והמכר נקנה בו  כאילו חתוך משאר הסודר וקנאו, ידו

, דכלי בעינן, ודוקא נקט שלש על שלש, קחללו

ובציר משלש אצבעות לאו בגד , 'נעלו'דכתיב 

   .]כדאשכחן גבי טומאה, הוא
  

 דאמר רב חסדא גט ,ומאי שנא מדרב חסדא

,  בידו)שקשור בה ( ומשיחה)שנתנו לה (בידה

לגט  ( יכול לנתקו)...יש כח באותו חוט ש (אם

למא א (אינה מגורשת  ולהביאו אצלו)מידה

 ' התוסכתבו( מגורשת ואם לאו )לאו נתינה היא

נראה דאם היתה ידה פתוחה בשעת שנתן גט לידה 

שאם באופן ונשארה המשיחה בידו וקפצה ידה בחוזק 

 אצלו שאינה  את הגטמושך המשיחה לא יוכל להביא

 שהרי כשנתן בידה קודם שקפצה ידה היה יכול ,מגורשת

 והוה , אלא היא והקפיצה לא עשה הוא,להביאו אצלו

כטלי גיטך מעל גבי קרקע דאינה מגורשת דלא קרינן 

 והכא דקאמר אם אינו יכול להביאו ,'ונתן בידה'ביה 

אצלו דמגורשת כגון שהיתה ידה קפוצה והוא תחב בידה 

ת "ורבחוזק שאם ימשוך המשיחה לא יביא הגט אצלו 
אם הגט כבד שאם רוצה למשוך הגט אליו תנתק פירש 

 ומיירי בידה פתוחה ולא קפצה ולא ,גורשת מ,המשיחה

שיהיו , הבדלה (כריתות התם ?)עשתה שום דבר

 )והרי אגודים הם בחוט זה, מובדלים זה מזה

  . והא איכא, נתינה בעינן הכא. וליכא, בעינן
  

כלומר  ( היתה טלית מוזהבתאמר רבא אם

לא  !פשיטא .חולקין )אפילו היא מוזהבת

 !הא נמי פשיטא .ידקאי דהבא בי מצע, צריכא

,  מהו דתימא,דמיקרב לגבי דחד, לא צריכא

ויהא הזהב , לרוחבה (דאמר ליה פלוג הכי

דאמר ליה מאי , קא משמע לן. )לאחד מהם

פסק      .)לאורכה ( פלוג הכי,חזית דפלגת הכי
כשאוחזין , במה דברים אמורים. א ע"הש

שאין ביד שום אחד ממנה , בשפת הטלית

, אז חולקין אותה, שלשעל ) אצבעות(שלש 

, אפילו שהטלית מוזהבת והזהב לצד אחד מהם

ואינו יכול לומר חלוק אותה לרחבה שיבא 

אלא חולקים אותה לארכה כדי , הזהב לחלקי

אבל אם כל אחד קצתה . שיבא לשניהם בשוה

, וזה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי, בידו

זה נוטל עד מקום שידו מגעת וזה נוטל עד 

והשאר חולקים בשוה , ום שידו מגעתמק

ויש לכל אחד . ונשבעים על הדרך שנתבאר

מ "חו לגלגל על חבירו שכל מה שנטל כדין נטל

שהשבועה היא על ם "ע כדעת הרמב" פסק הש).ג,קלח(

ועל מה שתופס יכול לחייבו שבועה , החלק שלא תפוסים

אף על פי  .ב .'ודלא כהתוס, רק מדין גלגול שבועה

, אלא מקצתו, המקנה כל הכלישלא תפס 

קנה בו והוא שיאחוז , ונשאר קצתו ביד הקונה

. אצבעות' שהוא שיעור ג, ממנו שיעור כלי

צריך שיאחוז , אצבעות' ואם אחז פחות מג

בענין שיהא יכול לנתק כל הכלי ולהביאו אצלו 

 ).ד,קצה(מ "חו ...)'א דאין קנין בפחות מג" ויהגה(
שיאחוז בענין   באופןהצד קני שיש עוד ע" השדברי

, ם"ד הרמב"כ, שיהא יכול לנתק כל הכלי ולהביאו אצלו
  . א"פ הרמ"וכ, חולקים על חידושון "א הר"אמנם הרשב

  

, )המלוה והלוה (תנו רבנן שנים אדוקין בשטר

. ומצאתיו, ונפל ממני, מלוה אומר שלי הוא

, והחזרת לי (ופרעתיו לך, ולוה אמר שלך הוא

 .            ז
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קא סלקא  (ם השטר בחותמיו יתקיי)וממני נפל

 שיקיימוהו אם השטר כשר ,דעתך דהכי קאמר

 הרי הוא לומר כתב ידינו הוא, חותמיו

רבי שמעון בן גמליאל .  דברי רבי)בחזקתו

 משמע דהכי קאמר (נפל ליד דיין. אומר יחלוקו

מיד  ( עולמית)אותו (לא יוציאו )אם מצאו דיין

 ולקמן פריך מאי שנא דיין מאינשי, דיין

  .  רבי יוסי אומר הרי הוא בחזקתו)דעלמא
  

וגבי ליה  . יתקיים השטר בחותמיואמר מר

 ולית ליה מתניתין שנים )בתמיה (מלוה כוליה

 אמר רבא אמר רב נחמן במקוים ?...אוחזין

שיצא כבר בבית דין והעידו , שכתוב בו הנפק(

 וכותבין הדיינין בו, ל חתימת ידןעדים ע

סהידו פלוני ופלוני שטרא דנן נפק קדמנא וא

 )ואשרנוהו וקיימנוהו כדחזי, על חתימת ידייהו

יתקיים השטר דכי אמרינן ד (דברי הכל יחלוקו

אלא ,  לא למגבי מלוה כולו קאמרבחותמיו

רבי . בשאינו מקוים  כי פליגי)למגבי פלגיה

 שהלוה מודה פ"עא (סבר מודה בשטר שכתבו

  צריך)ליה שכתב שטר זה ולוה לו מעות

 ואפילו השטר בידו, בחותמיו ( לקיימו)וההמל(

 שאינו דכל זמן, נאמן הלוה לומר פרעתיך

 לוה שמודה לו מקוים מאן קמשוי ליה שטרא

אבל משהשטר , הא אמר דפריע, שכתבו

 אין הלוה נאמן לומר מוחזק על פי עדיו

אי מקיים , זה ששניהם מוחזקים, הלכך, פרעתי

 אין  מלוה בעדות ומשוי ליה שטר מעליאליה

הלוה נאמן באמירתו אלא על ידי חזקה זה 

 ואי ) ופליגוהרי הוא כשאר מציאה, שאדוק בו

 לא פליג ואי לא מקיים ליה, פליג מקיים ליה

שאפילו כולו ביד המלוה נאמן הלוה לומר (

מאן , חספא בעלמא הוא  מאי טעמא)פרעתי

הא קאמר , לוה קא משוי ליה להאי שטרא

ליאל סבר מודה ורבי שמעון בן גמ. דפריע

ואף על גב , בשטר שכתבו אין צריך לקיימו

  . יחלוקו דלא מקיים ליה
  

 ]ב"דף ז ע[ 'ין לא יוציאו עולמיתנפל ליד די'
אמר רבא  ?)מאיש אחר (מאי שנא ליד דיין

 )שאינו לא לוה ולא מלוה ( ואחר,הכי קאמר

 והיכי דמי,  דיין ליד)כבר (שמצא שטר שנפל

לא , דכתב ביה הנפק )מאי ניהו הך נפילה(

עד שיבא , לא לוה ולא מלוה (יוציאו עולמית

ולא . )או עדים שראו מיד מי נפל, אליהו

דאיכא למימר , מיבעיא לא כתב ביה הנפק

אלא אפילו כתב ביה . כתב ללות ולא לוה

 דחיישינן לפירעון, לא יחזיר ,דמקוים, הנפק

ורבי יוסי . )שמא אמת טוען הלוה שפרעו(

 ולא חיישינן לפירעון, א בחזקתואומר הרי הו

 לאלתר זהיר דמאן דמהדרי ליה שטר פרוע(

  .)ולא משהי ליה, ביה לקורעו
  

 והתניא מצא שטר ,ולא חייש רבי יוסי לפירעון

שלא נתן  (בזמן שהבעל מודה, כתובה בשוק

הברייתא  'הסבירו התוס( יחזיר לאשה )לה כתובתה

רע לה את לומר שהבעל פ (חוששים לקנוניאלא ש סוברת
 מעוניינים לטרוף מהלקוחות הבעל והאשהועתה , הכתובה

 וליכא למיחש לשמא )שקנו את הקרקע המשועבדת לכתובה

 דמנה ומאתים משתעבדי ,כתב בניסן ולא נשא עד תשרי

 , דאירוסין קלא אית להו,מן האירוסין אף בלא כתובה

  כתובה ותוספת.ולקודם אירוסין ליכא למיחש דכתב לה

שזכין לבעל ל "ר ( דאמר עדיו בחתומיו זכין לו.)יג (לאביי
אף שמעשה ההלואה היה , השטר את החוב משעת החתימה

ל שהשיעבוד חל רק "שס אסי'  ור,תי שפיר א)מאוחר יותר

 נכסיו הקנה לה  באופן שהבעל יעמידמזמן ההלוואה

  אין הבעל מודה)לא ישא אותה' לחוב הכתובה אפי

לא יחזיר לא לזה  )ומידי נפל, שאמר פרעתי(

 רבי יוסי אומר עודה תחת בעלה. ולא לזה

דלא עביד איניש  (יחזיר לאשה )שלא גרשה(

 נתארמלה או )ליתן כתובה קודם גירושין

   ?לא יחזיר לא לזה ולא לזה נתגרשה
  

דברי  נפל ליד דיין לא יוציאו עולמית, איפוך

אי  .וחכמים אומרים הרי הוא בחזקתו, רבי יוסי

שטר כתובה כולה  ?רבנן אדרבנןהכי קשיא ד

 אין הבעל ,וחסורי מחסרא והכי קתני, רבי יוסי

במה דברים , לא יחזיר לא לזה ולא לזה מודה

אבל עודה , שנתארמלה או שנתגרשה אמורים

שרבי יוסי אומר , יחזיר לאשה תחת בעלה

נתארמלה או , עודה תחת בעלה יחזיר לאשה

  . לא יחזיר לא לזה ולא לזה שנתגרשה
  

רבי יוסי , רב פפא אמר לעולם לא תיפוך

אפילו  לדבריהם דרבנן קאמר להו לדידי

 : ז-. ז        
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נתארמלה או נתגרשה נמי לא חיישינן 

אודו לי מיהת בעודה תחת  לדידכו, לפירעון

, דלאו בת פירעון היא, בעלה דיחזיר לאשה

מעות  (ואמרו ליה רבנן אימור צררי אתפסה

צרורות או כספים מסר לה ליחוד כתובתה 

שלא יטריחוה , או לאחר מכאן, שנשאהכ

  . )יורשים אם תתאלמן
  

ודקשיא לך  (רבינא אמר לעולם איפוך קמייתא

דטעמייהו דרבנן ,  לא תיקשידרבנן אדרבנן

דמאן ,  לאו משום דחיישינן לפירעוןבכתובה

. ) לאלתר קרע ליהדפרע ואהדר ליה שטרא

משום דחיישינן לשתי  וטעמא דרבנן הכא

, ר וכתב לה כתובה אחרתשמא חז (כתובות

ואין הבעל , שניה לאחר שנפלה זאת מידה

אלא באומר ,  לאו באומר פרעתימודה דקתני

ותוציא על , אל תחזרו לה שיש בידה אחרת

ובלאו איפוך  ' הסבירו התוסיורשי שטר אחר שטר

 אינו חושש לפרעון אבל לא מצי לאוקמא דרבי יוסי

ה אמאי כ עודה תחת בעל" דא, לשתי כתובותחושש

 ורבי יוסי לשתי .)יחזיר לאשה כשאין הבעל מודה

  .כתובות לא חייש
  

האי יחלוקו י "פירש רש(  מחלוקתאמר רבי אלעזר

הדין  ' כתבו התוסדמשמע חולקין בשוהג "שבדקאמר ר

שלא רצה לפרש פלוגתא דרבי   שפירש כןי"ם רשע

 ...ג משום דהיכי קאמר אבל אחד אדוק בטופס"ורשב

 דגם שם אם אינו מקוים , פליגי וזה אינומשמע דהתם לא

 בששניהם אדוקים בטופס )לא שקיל לרבי מידי

   בתורף...)אדוקים, כלומר או שניהם( ושניהם

 הלוה והמלוה מקום,  גילוי של שטרותורף(

 ) שאר כל לשון השטרטופס, והמעות והזמן

זה  ,אבל אחד אדוק בטופס ואחד אדוק בתורף

דמאי דתפיס דידיה  (ףנוטל טופס וזה נוטל תור

כדקתני לעיל זה נוטל עד מקום שידו , הוא

.  לעולם חולקיןורבי יוחנן אמר. )...מגעת

 ואפילו אחד אדוק בטופס ואחד אדוק בתורף

  והתניא זה נוטל עד מקום שידו מגעת)בתמיה(

ומר  (דקאי תורף בי מצעי, לא צריכא ?)שלו(

, אי הכי .)ולא פליגי, ומר אמר חדא, אמר חדא

 ,דמקרב לגבי דחד, לא צריכא ?מאי למימרא

, קא משמע לן, אמר ליה פלוג הכי, מהו דתימא

  .  פלוג הכי,דאמר ליה מאי חזית דפלגת הכי

אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא לרבי 

, דאמר זה נוטל טופס וזה נוטל תורף, אלעזר

 ? וכי לצור על פי צלוחיתו הוא צריך,למה ליה

בדמים כמה תורף יפה מעלין  (אמר ליה לדמי

 דאמר הכי שטרא דאית ביה זמן )מן הטופס

י "פירש רש[ ודלית ביה זמן כמה שוי, כמה שוי

ם דאילו ֵש, דאית ביה מקום הזמן, דתורף עדיף מטופס

שצריך לחזור , המלוה והלוה והמעות כתובין אף בטופס

 כדתנן, והוא עיקר, מעניינו של שטר בשיטה אחרונה
 , בו מלמעלה מנה ומלמטה מאתיםכתוב ):ב קסה"בב(

,  הכל הולך אחר התחתון,מלמעלה מאתים ומלמטה מנה

מת עדים דהוא תחת ואי משום חתי, אבל זמן לא מיהדר

 אין מודה בשטר שכתבוג "בש הא אית ליה לר,הטופס

על '  הקשו התוס.והאי מודה שכתבו הוא, צריך לקיימו
ין למידין א.) ב קסא"ב(איתא  .א מכמה פנים י"פירוש רש

 אין כלל כ נמצא שזה שתפוס בטופס"וא (משיטה אחרונה
י "ב שהביא רש"ומהמשנה בב )ע"מעלה של שטר בפני

בסוף השטר אף שהוא י הסכום המוזכר "שמכריעים עפ

שם לא מדובר על , שונה מהסכום המוזכר בגוף השטר

אלא על דברים הכתובים קודם לכן , השורה האחרונה

י שהשומה "מה שפירש רש . ב.רבחלקו האחרון של השט

 לתופס אינו גם לעניין חתימת העדים משום ףבין טור

 ,ג אית ליה מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו"רשבש

מ כשאין " דאין צריך לקיימו מג" רשבדנהי דסבר, תמוה

הרי  , במה עדיף תורף מטופס. ג.כלל עדי חתימה פסול

 דאם ,בלא תורףשפסול השטר פסול בלא טופס כמו 

יש  אלא .שיטה אחת מן השטר הוא פסול' נמחק אפי
תופס אם  דכך שוה , דבמה שהשטר נפסל אין שמיןלבאר

 תופס לוה ומלוה ומעות  אםשיטה אחת מן הטופס כמו

 אבל זמן ,בין כך ובין כך והשטר אינו כשר ,ועדים

 ובירושלמי . שמין כמה שוה,שהשטר כשר בלא זמנו

אחר מי שתפוס מ גם "נפקשה, מבואר דלא כסוגייתנו

 סובר דעדי מסירה כרתי והשטרל שהירושלמי "וצעדים 

ים חתימת העדים  ושמין כמה שו,כשר בלא עדי חתימה

 ולית , אין צריך לחזר אחר עדי מסירהמשום שעל ידיהם

ג עדי חתימה "דסבר רשב.) קע(ב "בבליה ההוא לישנא 

, גבי ממשעבדי  בשטרא דאית ביה זמן)כרתי

יהיב ליה היאך דביני , א גבי ממשעבדיואידך ל

ואין  'הסבירו התוס[ לדמי ויחלוקו נמי דאמרן. ביני

ל אם כתוב בשטר "ר (חולקין את החוב כמו שכתוב בשטר
 אלא כמו ) מקבל חמש מאותדוכל אח, אין חולקים, אלף שקל

שטר שמוכרים לאחר  (ששוה לו למכור מזה יפרע החצי
מוכר בתשע , ם כתוב בו אלףא' לדוג, מורידים קצת משוויו

 דאי לא תימא הכי אלא חצי החוב ממש גבי טלית )מאות

, דאי לא תימא הכי. ]מי חולקין ממש הא אפסדוה

 הא ,שנים אוחזין בטלית הכי נמי דפלגי

 דחזיא ]א"דף ח ע[, יאהא לא קש ?אפסדוה

 . ח-: ז       
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והא דאמר רבא אם היתה טלית . לקטנים

 הא ,הכי נמי דפלגי לה, מוזהבת חולקין

 דחזיא לבני מלכים, הא לא קשיא ?אפסדוה

והא דתנן היו שנים רוכבין על . )לבנים קטנים(

 הא ,הכי נמי דפלגי לה', גבי בהמה וכו

אלא , חזיא לבשר  בשלמא טהורה,אפסדוה

  .לדמי הכא נמי, לדמי  אלא,הא אפסדוה טמאה
  

המלוה , שנים שהן אוחזין בשטר .א ע"פסק הש

 'יו להפרע בו ממךשלי הוא והוצאת'אומר 

אם היה , 'פרעתיו וממני נפל'והלוה אומר 

זה ישבע שאין לו בדמים , השטר שיכול לקיימו

וזה ישבע שאין לו בדמים , אלו פחות מחציין

 הגה(וישלם הלוה מחצה , אלו פחות מחציין

, ואם אינו יכול לקיימו). שוויו של חוב שבשטר

 א שאם"וי. וילך לו, ישבע הלוה היסת שפרעו

הוא מקויים ואוחזין בו שניהם בשוה בטופס או 

ואפילו כל , או ששניהם אוחזים בגליון, בתורף

זה ישבע , התורף קרוב לאחד יותר מלחבירו

שאין לו בו פחות מחציו וזה ישבע שאין לו בו 

אפילו אם יש בו , ויפרע לו חציו, פחות מחציו

, ואם אחד אוחז בתורף ואחד בטופס. נאמנות

ף נוטל יתרון הממון ששוה התורף האוחז בתור

מ "חו והשאר יחלקו בשוה בשבועה, על הטופס

 פסקו כרבי מודה עמודי ההוראה ' שגי" ביאר הב).טו,סה(

ם "ף והרמב"שהרי עוד ביאר .בשטר שכתבו צריך לקיימו

לא חלקו בין טופס לתורף אלא כיון ששנים אדוקין בשטר 

שאולי מ "ב המ וכתיוחנן דאמר לעולם חולקין' יחלוקו כר

, צריך לומר שאמר כן ('היה להם גירסא אחרת בסוגיית הגמ
יוחנן ' ור, א"יוחנן לר' מבואר שאין מחלוקת בין ר' כיון שבגמ
 שדעת הסתם א ביאר" אמנם בהגהות הגר)א"מודה לר

אבל לרבי אין , ג"הוא אליבא דרשב' י שחילוק הגמ"כרש

דדבר ודה  שאף רבי מא" ודעת הימ בין טופס לתורף"נפק

שזולתו יפסל השטר ודאי חולקין רק בדבר שזולתו כשר 

מלוה שהוציא  .ב .השטר בזה עדיף תורף מטופס

, ואינו מוציא עדים לקיימו, שטר שאינו מקויים

, אלא שטוען פרעתי, והלוה מודה שכתבו

אינו , ואפילו אם כתוב בו נאמנות. נאמן

והוא הדין לכל מה שיטעון בו דבר . מועיל

כגון אמנה או כתבתי ללות ,  השטרשמבטל

או על תנאי נעשה ולא נתקיים , ולא לויתי

שאמר קטן הייתי כשנכתב , אוהגה (, התנאי

ואם אחר כך מצא המלוה עדים ). השטר נאמן

הרי הוא כשאר , לקיים השטר בבית דין

המוצא  .ג ).א,פב(מ "חו ...וגובה בו, השטרות

הוא אפילו ,  שיש בו נאמנותפ"עא, שטר חוב

, ואפילו אין בו אחריות ולוה מודה, תוך זמנו

חיישינן לפרעון ולקנונייא ואפילו , לא יחזיר

אמר הלוה או המלוה נקב יש בו בצד אות 

ואם מפורש . לא יחזיר לא לזה ולא לזה, פלוני

אם חייב , בשטר בהדיא שאינו חייב באחריות

 אין הלכה י"ביאר הב ).ו,סה(מ "חו יחזיר, מודה

 .ד .חיישינן לפירעון ולקנוניא:) יב(ק "נו אלא כתכסוגיית
אם הוא דבר שיפסד , כל חלוקה האמורה כאן

מ "חוחולקים אותו בדמים , אם יחלק ממש

 מצא כתובה אף על ם"פסק הרמב     ).ד,קלח(

פי ששניהם מודים לא יחזיר לאשה שמא 

נפרעה כתובה זו או נמחלה ואחר כך מכר 

לעשות קנוניא על הבעל נכסיו והרי הוא רוצה 

  ).יב,יח(א "גו הלקוחות
  

מתניתין  (זאת אומרת, אמר רמי בר חמא

, דקתני שנים שהגביהו מציאה קנאוה ויחלוקו

וכשמגביה מגביה לדעת שיקנה בה חבירו 

  המגביה מציאה לחבירו)...שמע מינה, חציה

 דאי סלקא דעתך לא קנה חבירו. קנה חבירו

ע וזו כמי תיעשה זו כמי שמונחת על גבי קרק

ולא יקנה לא זה ולא , שמונחת על גבי קרקע

 אלא לאו שמע )וכל הרוצה יחטפנה מידם (זה

   .קנה חבירו מינה המגביה מציאה לחבירו
  

 אימא לך המגביה מציאה  לעולםאמר רבא

היכא דמגביה לא  [לא קנה חבירו לחבירו

 ).י(וטעמא אמר לקמן , נתכוין לקנות בה כלום

 ] שחב לאחריםוב במקוםדהוי תופס לבעל ח

דקתני במתניתין שנים שהגביהו מציאה  (והכא

מגו דזכי לנפשיה זכי נמי   היינו טעמא)קנו

דאפילו אמר לא קנה חבירו  (תדע. לחבריה

הכא דהגביה , היכא דהגביה כולה לדעת חבירו

 שאילו אמר ) קני משום מגולעצמו ולחבירו

ר המשלח פטו (פטור וגנב, לשלוחו צא וגנוב לי

דקיימא לן אין שליח לדבר , מלשלם כפל

דדברי , אלא שליח, עבירה להתחייב שולחו

 ושותפין )הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין

 .ח            
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והאחד הוציאה מרשות י "פירש רש[חייבין  שגנבו

הקשו  .):עח(ק "ב בתאכדאי, בעלים לדעתו ולדעת חבירו
שבו יש לימוד , ואין נראה דהתם בטביחה איירי 'התוס

אמר צא וטבח ' טביחה אפיב ו,יש שליח לדבר עבירהש

 אלא , לרבות השליח'תחת'.) עא(לי חייב דדרשינן 

  מאי טעמא.] שהגביהו שניהם הביאורשותפין שגנבו

לאו משום דאמרינן מגו דזכי לנפשיה זכי נמי 

  .  שמע מינה,לחבריה
  

דזכי  (אמר רבא השתא דאמרת אמרינן מגו

 יהו מציאה חרש ופקח שהגב)...לנפשיה

 שהגבהה של חרש אינה הגבהה פ"עא, קנאוה[

 ):גיטין נט(כדתנן , לקנות אלא מפני דרכי שלום

, חרש שוטה וקטן יש בהן גזל מפני דרכי שלום

 מתוך שקנה ]אפילו הכי אמר מגו דזכי לנפשיה

  . קנה פקח חרש
  

 דקא מגבה ליה בן דעת בשלמא חרש קנה

 צד וראשו של, לראשה השני לצורך שניהם(

חרש לגבי חרש מיהא הויא הגבהה כדתקון 

  אלא פקח במאי קנה)ליה מפני דרכי שלום

לגבי פקח הוי ראשה שהגביה החרש כמונח (

דהגבהה דחרש לא קניא אלא , על גבי קרקע

  ? )מדרכי שלום בעלמא
  

 ומאי מגו. לא קנה פקח, קנה אלא אימא חרש

דקאמר השתא דאמרת , איכא למימר הכא(

הא לא זכי , וחרש אמאי קני, מגו אמרינן מגו

ולא , פקח לנפשיה דנימא דזכי נמי לחבריה

 מגו דשני חרשין )הויא הגבהה דפקח הגבהה

זה (  נמי קני)חרש ופקח שהגביהו (האי ,בעלמא קנו

 דלמא תרי מגו לא ,תימה מנלן 'הקשו התוס .החרש

חרשין דקנו היינו מטעם מגו דזכי לנפשיה '  דב,נןאמרי

   .)בריהזכי נמי לח
  

כלומר אפילו אם  ( אם תמצא לומר,האי מאי

 המגביה מציאה לחבירו קנה )...תמצא לומר

הני מילי היכא דקא מגבה ליה אדעתא  ,חבירו

 אדעתא דידיה קא מגבה ליה האי, דחבריה

אלא ? לאחריני מקני, איהו לא קני, )האי פיקח(

וכי . אימא מתוך שלא קנה פקח לא קנה חרש

התם  שני חרשין דעלמאתימא מאי שנא מ

עם  (תקינו להו רבנן דלא אתי לאנצויי

, ח לא קנימימר אמר פק  הכא)החוטפים מהם

  ? אנא אקני
  

אמר ליה רב אחא בריה דרב אדא לרב אשי 

מאיזו בבא  (דיוקיה דרמי בר חמא מהיכא

 אי נימא )ממשנתנו קא דייק לומר זאת אומרת

, צאתיהזה אומר אני מ (מרישא שנים אוחזין בטלית

התם האי קאמר כולה שלי  )וזה אומר אני מצאתיה

והאי אמר כולה שלי , ואנא אגבהתה כולה

והיאך נאמר לא יקנה לא  (ואנא אגבהתה כולה

והלא כל אחד , ויבא אחר ויטלנה, זה ולא זה

ואין כאן מגביה מציאה , טוען אני הגבהתיה

 בשלמא האי ,ומה יש לו להשיב, לחבירו

 אמר לא הגבהת  כמוהוכנגדו המוחזק בהש

אבל אחר מן השוק מה , אתה כי אם אני

אלא מהא דקתני זה אומר כולה שלי . )יטעון

 אלא ,וזה אומר כולה שלי הא תו למה לי

ממשנה יתירה שמע מינה המגביה מציאה 

, משום הכי אמרינן יחלוקו [קנה חבירו לחבירו

והוה ליה כל אחד , דאמרינן שניהם הגביהוה

דאי משום דלא , לו ולחבירו וקנימגביה מציאה 

והוה ליה ממון , ידעינן הי מינייהו משקר

וחולקין בשבועה משום שלא , המוטל בספק

כדאמרינן לעיל , יהא כל אחד ואחד הולך ותוקף

והא אוקימנא . ]הא שמענא ליה מרישא) .ג(

   ?רישא במציאה וסיפא במקח וממכר
  

אלא מסיפא זה אומר כולה שלי וזה אומר 

 אלא ממשנה יתירה , שלי הא תו למה ליחציה

 שמע מינה המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו

 היינו 'ו למה ליתהא ' יש שלא גרסו 'כתבו התוס(

אם נאמר ש,  ולא מייתורמגוף הדיןסא זו לומדים רשלגי

נמצא שלאותו , המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו

 יחד  שהוא מודה שהגביההיינו, אחר שטוען חציה שלי

ים יאלא על כרחך ששנ ,אין כלום בטלית זו, עם חבירו

 ולהסביר יכלה לדחות' הגמ אמנם .שהגביהו יחד קונים

חציה שלי טוען באופן שיועיל לו ששאותו אחד שטען 

או שטען , כגון שתפס את כל החצי בידו, לקנות חציה

אבל גם , שהגביה את כולה לבדו והתכווין לזכות בחציה

, יין היה מקום לדקדק מייתורא דמתניתיןאם נאמר כן עד

. דחתה דחיה שתועיל ממילא גם על ראיה זו' לכן הגמ

נראה הטעם ' הא תו למה לי' שלפנינו שגורסים אסריגול

 אמנם .מהטעמים שהובאו לעילמגוף הדין שלא לומדים 
, מהייתור'  לגירסא זו שהרי אם עיקר ראיית הגמקשה

 .           ח
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שנה האלו חידוש היתה שיש בדברי המועיקר הדחיה 

לשנות את ' מדוע נצרכה הגמ, לעניין חיוב שבועה

, ולהעמיד את המשנה במקח וממכר, הבנתה מתחילה

הרי גם אם המשנה מדברת במציאה יש לפרש שהיא 

ואינו נפטר מדין משיב , באה לחדש שהוא חייב שבועה

 וממאי .)ש יישובו"ע( בדוחק ויש ליישב אבידה

 וכי תימא אי ,ר דלמא במקח וממכ,דבמציאה

סלקא , איצטריך? מאי למימרא במקח וממכר

דעתך אמינא האי דקאמר חציה שלי להוי 

קמשמע לן דהאי , וליפטר, כמשיב אבידה

 סבר אי אמינא כולה שלי. איערומי קא מערים

אימא הכי דאהוי כמשיב , בעינא אשתבועי

ואמר , מדהוה מצי למימר כולה שלי (אבידה

  .)שבועהמ (ואיפטר, )חציה שלי
  

הא . אלא מהא היו שנים רוכבין על גבי בהמה

אלא ממשנה יתירה שמע מינה ? תו למה לי

ודלמא הא . המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו

דלא משיכה ג "עוא (קמשמע לן דרוכב נמי קני

שאין מנהיגה , שאינה זזה ממקומה, היא

   .)ברגליו
  

 אלא מסיפא בזמן שהן מודין או שיש להן עדים

  אי במקח וממכר,במאי. ין בלא שבועהחולק

ואיצטריך  (במציאה  אלא לאו,צריכא למימר

 דמגביה ,לאשמועינן שאין אחר יכול לחוטפה

 ושמע מינה )מציאה לחבירו קנה חבירו

  . המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו
  

בעלמא היכא דלא נתכוין  (ורבא אמר לך

ומשנה , המגביה לזכות בה לא קנה חבירו

המגביה מציאה , מתניתין אשמועינןיתירה ד

 מגו דזכי לנפשיה )לו ולחבירו קנה אף חבירו

המגביה . א ע"פסק הש     .זכי נמי לחבריה

זכה , י שלא אמר לו כלום"אעפ, מציאה לחבירו

 פסקו הפוסקים כרמי בר י" כתב הב).א,רסט(מ "חו בה

מתוך שלא , הגביהו חרש ופקח כאחד .ב .חמא

. והחוטפה מידם זכה, קנה פקח לא קנה חרש

ואם היו שניהם . קנה, ומיהו מה שביד כל אחד

תקנו חכמים שיקנו כדי שלא יבואו , חרשים

מה שביד כל ' ע"ש הש" מ).ד,רסט(מ "חו להתקוטט

גבי הא דאמר רב אשי .) ט(כן משמע בגמרא  'אחד קונה

  .זה קונה חמור ובית פגיה וזה קנה מה שתפוש בידו

אמר לי רב , וסףר רב י אמ'היו שנים רוכבין'

עית מיניה דמר שמואל  שמ]ב"דף ח ע[יהודה 

 רכוב )...דין, שמעתי ממנו שני דברים (תרתי

ולא ידענא , חד קני וחד לא קני ,מנהיג...) דיןו(

  . הי מינייהו
  

שאין אחר  ( אילימא רכוב לחודיה,היכי דמי

ובא אחד מן השוק וחוטפו ממנו , מנהיג עמו

  ומנהיג לחודיה)קנותהומושכה ל, בפנינו

ובא אחד וחוטפו ממנו , מנהיג ואין רכוב עמו(

וקאמר שמואל בחד מינייהו , בפנינו לקנותה

ומבעיא ליה ,  שפיר חטףומאן דחטף, דלא קני

מנהיג לחודיה מי  )לרב יהודה בהי מינייהו

, הא משיכה היא זו [איכא מאן דאמר לא קני

רב ומאי תיבעי ליה ל, ובהמה נקנית במשיכה

ש אית ליה בקדושין "דלרג "עא ' התוססבירו היהודה

דבהמה בין דקה בין גסה אינה נקנית אלא :) כה(

מ פריך מכח סתם מתניתין דהא תנן אחד " מ,בהגבהה

בהמה גסה נקנית ) שם( והא דתנן ...רכוב ואחד מנהיג

ש " אף במסירה קאמר וכ,א"מ ור"במסירה דברי ר

' מזכיר מסירה הוי פי דהיכא ד,' וכן התם בגמ,במשיכה

 ובמקום שמזכיר משיכה דוקא ולא מסירה ,אף במסירה

 ] שכן מוכח מגוף הסוגיאובלאו הכי צריך לומר כן התם

  דלא קני)בחד מינייהו( אלא אי איכא למימר

דקסבר משיכה  [רכוב הוא דאיכא למימר

כדאמרינן בקדושין , שתעקור יד ורגל, בעינן
   .)]:כב(
  

שניהם  (נהיג איבעיא ליהרכוב במקום מ, אלא

זה אומר , באים לפנינו זה רכוב וזה מנהיג

אמר שמואל חד , כולה שלי וזה אומר כולה שלי

ומבעיא ליה לרב יהודה היכא דאיתנהו , קני

   דהא תפיס בהרכוב עדיף, הי עדיף, לתרוייהו

אבל ,  היכא דליכא רכובוכי אמרינן משיכה קני

דהא תפיס   רכוב עדיף, מאי) לאבמקום רכוב

 ברגליו או במה שתופסאין לפרש  'הסבירו התוס( בה

 אלא במה שהוא ,'תפיס בה'שזה לא נקרא שיושב עליה 

 שצדדי ל"וצ .'תפיס בה' נקראתפוס במוסירה 

מה שתופס במוסירה והולכת ההסתפקות הם מה עדיף 

שהולכת  מנהיג עדיף שמאאו הבהמה מעט מחמתו 

משום רכוב בשאם השאלה  ,הבהמה הרבה מחמתו

כ מה " א)ללא שהולכת מחמתו(לבד  במוסירה שתופס

 והכי נמי  לענין כלאים בסמוך מיושב דפטור'ת הגמפושט

 והלא לענין כלאים אינו תלוי כלל בתפיסה ,דרכוב לא קני

 : ח-. ח      
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רק בתפיסה  ולענין קנין אינו תלוי ,הולכת מחמתואלא ב

לומדת ' על כרחך מזה שהגמ, ולא בהולכת מחמתו

 או )ד הבהמה הולכת מעט"מ שבנד" ש,מכלאיםלעניינו 

והיא  (דאזלא מחמתיה דלמא מנהיג עדיף

תמוה שלכאורה ממשנתנו  'הקשו התוס הגדולה בקנין

, שמנהיג עדיף על הרכוב, יש להוכיח שכוונת שמואל

אין , שהרי מבואר במשנה שכשרכוב ומנהיג באים לפנינו

זה מסתדר ולכאורה אין , ולכן יחלוקו, םהעדיפות לאחד מ

כ נאמר "אא, יףדעם דברי שמואל שאחד מהם ע

כ את הבהמה ברגליו "שהמשנה דיברה שהרכוב מנהיג ג

 שמנהיג עדיףמוכח מהמשנה  כ יוצא"א, וולכן יחלוק

 ל"וי . שאינו מנהיג את הבהמה ברגליורכוב בעלמאמ
שבמשנה אנו לא דנים לומר שבאופן שבו הם תפוסים 

תפיסה זו רק אלא ,  אותהלפנינו את הבהמה הם גם קנו

 יש לבאר ז"לפיו .מגדירה אותם כמוחזקים בממון זה

,  אינו קונהע" בפנישרכוב' שמה שלקמן פשטה הגמ

יש לבאר , והקשתה מהמשנה שהרכוב זוכה בחציה

, להקשות שאם באמת רכוב אינו קונה' שכוונת הגמ

מסתבר שהוא גם אינו מועיל להחשיב את הרכוב כמוחזק 

 )הרכוב והמנהיג (אם היו שניהם של המשנה אסיפהומ. בה

 אין להוכיח דרכוב ומנהיג קנו שניהם זה מודים יחלוקו

,  שבמקרה זה אף אחד לא קנה שיש לומרבמקום זה

   .)נו אותה באופן אחרוהודאתם שהם יחדיו ק
  

 אמר לי רב יהודה נחזי אנן, אמר רב יוסף

אית לן למפשט משמעתא דמר שמואל בהי (

 עובר בשור וחמור ( דתנן המנהיג)מרמינייהו א

שֹור וַבֲחמֹר ַיְחָדו'על לאו  ּלֹא ַתֲחרֹש ּבְ ׁ  סופג את )'ּׁ

, והיושב בקרון סופג את הארבעים, הארבעים

קסבר לאו  (רבי מאיר פוטר את היושב בקרון

ומדאפיך שמואל ותני וחכמים . )מידי עביד

סבירא  (שמע מינה, פוטרין את היושב בקרון

לאו מידי  (כוב לחודיה לא קני ר)לשמואל

 ומשום דיחיד ורבים הלכה כרבים, מעשה עביד

כתבו  אפכה למתניתין לאוקמא פטורא כרבנן

, מה שמע משמואל נראה דרב יהודה היה מסופק 'התוס

אם שמע משמואל ברכוב לחודיה וצדדי הסתפקותו 

 או אם ,ומנהיג לחודיה ואז פשיט דרכוב הוא דלא קני

 במקום מנהיג ואז מספקא ליה הי שמיע ליה ברכוב

ברכוב במקום רק שמע משמואל ואין לומר ש ,מינייהו קני

שט רב ו פשהרי עתה, אבל רכוב לבדו קונה, מנהיג

וכל שכן רכוב  ) לא קנירכוב לבדיהודה דאפילו 

  . במקום מנהיג
  

אמר ליה אביי לרב יוסף הא זמנין סגיאין 

מרת ולא א,  נחזי אנן)להא שמעתין (אמרת לן

 למפשט אלא משמך (לן משמיה דרב יהודה

אמת הוא  (אמר ליה אברא )ספיקו דרב יהודה

 ודכרנן נמי דאמרי ליה היכי )אמר לי נחזי אנן

יושב לא תפיס  ,פשיט מר רכוב מיושב

 )רצועה שמוליכים בה את הבהמה י"י רש"לעז (במוסירה

ואמר לי רב ושמואל , תפיס במוסירה רכוב

במציאה עד  [סירה לא קנידאמרי תרוייהו מו

דבמכירה ג "עוא, ותעקור יד ורגל, שיוליכנה

 בהמה גסה נקנית ):קדושין כה(כדתנן , קני

כדאמרינן , לגבי מציאה לא קני, במסירה

  . ]טעמא לקמן בשמעתין
  

רב יוסף משמיה דנפשיה קאמר  (איכא דאמרי

 אמר ליה אביי לרב יוסף היכי פשיט )נחזי אנן

, לא תפיס במוסירה ושב י,מר רכוב מיושב

 אמר ליה הכי תנא אידי .תפיס במוסירה רכוב

  .  מוסירה לא קני)שם חכם(
  

אמר רבי חלבו אמר רב הונא , אתמר נמי

במציאה , קנה )מקח וממכר (מוסירה מחבירו

וכל הקודם , שמת ואין לו יורשין (ובנכסי הגר

 מאי לשון מוסירה. לא קני )בנכסיו זכה בהן

אמר רבא אידי ? )בו ללוקחשמוסרין אותו (

בשלמא . כאדם המוסר דבר לחבירו אסברא לי

אלא , דקא מסר ליה חבריה מחבירו קני

   .מאן קא מסר ליה דליקני במציאה ובנכסי הגר
  

 היו שנים רוכבין על גבי )ממשנתנו (מיתיבי

דאמר  ( אילימא רבי מאיר, מני.)יחלוקו( ...בהמה

ניתין ומת, היושב בקרון סופג את הארבעים

' לר (השתא )ולית הלכתא כוותיה, יחידאה היא

דקאמר היושב בקרון סופג  ( יושב קני)מאיר

ולמה לי  ( רכוב מיבעי)את הארבעים

ושמע , רבנן  אלא לאו)לאשמועינן בתרתי

ואשמועינן דביושב הוא  (מינה רכוב קני

ותיובתא לרב יהודה ,  לאאבל רכוב, דפטור

 סקינן הכא במאי ע?)דפשט רוכב מיושב

שבועט בה , דקנייה במשיכה (במנהיג ברגליו

אי  .)ברגליו והולכת מחמתו כדרך רוכבי סוסים

 או שהיו והוה ליה למיתני (הכי היינו מנהיג

י דא (תרי גווני מנהיג ?)שניהם מנהיגים

 :           ח
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 לא היינו אשמועינן בשני מנהיגים דיחלוקו

 מהו דתימא רכוב )...יודעים להאי מהו דתימא

 'פיע 'הסבירו התוס( נהיג ותפיס בהדהא מ ,עדיף

כאן שהיה הוה אמינא ' לעיל מתבאר שכוונת הגמ' התוס

ל " עדיף ויבטל את חזקת המנהיג קמ הרכובחזקתש

   .ל"קמ )דשניהם מוחזקים ויחלוקו
  

תא שמע שנים שהיו מושכין בגמל ומנהיגין 

נהיגים אותו על ידי מ ( דרכו בהנהגהחמור[ בחמור

וגמל דרכו  )או על ידי הכאה, אא בו והושקוראים ל

,  או שהיה אחד מושך ואחד מנהיג]במשיכה

רבי יהודה אומר .  במדה זאת קנו]א"דף ט ע[

לעולם לא קנה עד שתהא משיכה בגמל 

קתני מיהת או שהיה אחד . והנהגה בחמור

אבל , אין מושך ומנהיג. מושך ואחד מנהיג

ש רכוב "ל דלמא כ"תימה מנ 'הקשו התוס( לא רכוב

 אטו בכל דוכתי תנא , ואי משום דשיירה,דתפיס ביה

 קדייק דליערבינהו ה דממשנה יתירל"ויכולהו קניינין 

ולתנינהו שנים שהיו מושכין או מנהיגים בין בגמל בין 

מ דלמעוטי " מדקתני בלישנא יתירא ש,בחמור ותו לא

 . והיינו דפריך בתר הכי וליערבינהו ולתנינהו,רכוב אתא

 דלמא הא דלא ערבינהו ,ל למעוטי רכוב" לעולם מנת"וא

כדי לאשמועינן דמשיכה אורחא בגמל והנהגה בחמור 

ה אחד מושך ואחד מנהיג בגמל לא מבטל משיכה "ואפ

 וכן בחמור ,דאורחא בגמל את ההנהגה דלאו אורחא

 ולכך תנא בתר הכי אחד מושך ואחד מנהיג ולא ,איפכא

 שמיע אותנושה כיון ,שאין לומר כן ל"וילמעוטי רכוב 

שמשיכה והנהגה שניהם קנו בגמל ובחמור פשיטא שאין 

 ,אחד מבטל חבירו משום דהאי אורחיה והאי לאו אורחיה

שאין מבטל רכוב כ במשנה יש באמת חידוש "משאי

 שיש ברכוב כל כיון, ומנהיג ברגליו את מנהיג לחודיה

הוא הדין דאפילו  ?)מה שיש במנהיג ועוד דתפיס בה

לאפוקי מדרבי  תני מושך ומנהיגוהא דק, רכוב

דאמר עד שתהא משיכה בגמל והנהגה , יהודה

אי  .קמשמע לן דאפילו איפכא נמי קני, בחמור

אמאי קתני משיכה , איפכא קניק "דלת (הכי

  ליערבינהו ולתנינהו)בגמל והנהגה בחמור
ד דרכוב קני ומשיכה והנהגה "לפי מאי דס 'כתבו התוס(

 זו קנה אתא למעוטי שום בין בגמל בין בחמור במדה

שנים שהיו מושכין  )קנין אחר או רכוב במקום מנהיג

איכא חד צד  ?ומנהיגין בין בגמל בין בחמור

להכי לא מצי למתני בתרוייהו  (דלא קני

,  איכא דאמרי משיכה בחמור)משיכה והנהגה

  . ואיכא דאמרי הנהגה בגמל

קא סלקא  (דה זו קנהואית דמותיב מסיפא במ

בין בגמל בין , שיכה או בהנהגהדעתך במ

לאו למעוטי   במדה זו למעוטי מאי)בחמור

אי הכי היינו רבי  .למעוטי איפכא, לא ?רכוב

הוה מצי לאקשויי מגופה דקתני  'הסבירו התוס( יהודה

 ?)מ דבחד צד קני" ש'או שהיה אחד מושך ואחד מנהיג'
אית דאמרי , איכא בינייהו צד אחד דלא קנה

  . איכא דאמרי הנהגה בגמלו, משיכה בחמור
  

תא שמע אחד רכוב חמור ואחד תפוס 

זה קנה חמור וזה קנה  )ואינו מנהיג (במוסירה

שלא במקום  (שמע מינה רכוב קני. מוסירה

, וכיון דשלא במקום מנהיג קני כוליה, מנהיג

 .הכא נמי במנהיג ברגליו ?)במקום מנהיג פלגי

י "פירש רש( אי הכי נקני נמי רכוב במוסירה

  וכחמור דמי, שהוא תכשיט החמור, שבראש החמור

פ אי אמרת " ה'אי הכי'אי גרסינן כתבו ' אמנם התוס

בשלמא כשאין מנהיג ברגליו ורכוב קני הבהמה משום 

 דבמטלטלין לא , דלא קני מוסירהתי שפירדתפיס בה א

 בהגבהה או  או אלא)שהוא בתפיסה (שייך קנין של מוסירה

 במנהיג ברגליו לקני נמי מוסירה  אבל אי מיירי.משיכהב

במשיכת הבהמה אי אמרינן משוך בהמה זו וקני כלים 

 לפשוט , דלקמן מיבעיא לן אי קני אי לא קני,שעליה קני

אימא זה קנה חמור וחצי  ?)מהכא דלא מהני

 בשלמא רכוב .וזה קנה חצי מוסירה, מוסירה

חבירו שהגביה בהגבהת  ( קני)מצית למימר(

, דקמגבה ליה בן דעת )הקרקעראשו השני מן 

והלא , פלגא (אלא תפוס במוסירה במאי קני

והגבהת הפקר לא , ראשה השני מונח במקומו

 קנה )הרכוב (אימא זה ?)קניא עד דעקר לכוליה

 קני מה )התופס במוסירה (וזה, חמור וכוליה מוסירה

   .שתפוס בידו
  

דקא אמרת הגבהת תופס במוסירה  (האי מאי

והויא הגבהה , לדידיהלא הויא הגבהה 

 אם תימצי לומר המגביה )...אפילו, לאחריני

הני מילי היכא דקא  ,מציאה לחבירו קנה חבירו

אדעתא  האי, מגבה ליה אדעתא דחבריה

לאחריני  איהו לא קני, דידיה קא מגבה ליה

   ?מקני
  

  קנה חמור ובית פגיה)הרוכב ( זהאמר רב אשי

מה שבראש , ש הבהמהלק הרתמה הקשור על ראחי "י רש"לעז(

 . ט- : ח     
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 קנה מה )התופס במוסירה ( וזה)וכחמור דמי, החמור

דמה שבתוך ידו הוי מגביה  (שתפוס בידו

והבא [  והשאר לא קנה לא זה ולא זה)לגמרי

ואפילו אי אמרינן משוך  'כתבו התוס לחוטפו יחטוף

בהמה וקני כלים שעליה קני הכא כיון דתפיס במוסירה 

 כדאמרינן אדעתא דידיה , רכוב נמי לא קני,לא קני

  .]...אגבהה איהו לא קני
  

זה קנה חמור  ( לעולם כדקתנירבי אבהו אמר

 )אפילו בית פגיה של חמור, וזה קנה מוסירה

למושכו  ( לנתקה)התפוס במוסירה (הואיל ויכול

  ולהביאה אצלו)וינתק מראש החמור, בכח

גבוה נוח להביאה אצלו דהואיל וראש החמור (

   .)בנתיקה אחת
  

  היא)דעה חיצונית (והא דרבי אבהו ברותא

דאי לא . ) לאו הגבהה היאדיכול לנתקג "עדא(

טלית שהיא מונחת חציה על גבי  תימא הכי

דכיון דבמקום גבוה  (קרקע וחציה על גבי עמוד

האוחזה בראשה השני נוח לו לנתק , הוא

 ובא אחד )דלא מחסר הגבהה, ולהביאה אצלו

ובא אחר והגביה , קעוהגביה חציה מעל גבי קר

דמכי  (הכי נמי דקמא קני, חציה מעל גבי עמוד

 אם כן גבהה קניא כולה משום דיכול לנתקהא

יש חילוק בשנים שהגביהו מציאה זה מכאן וזה 

דהיכא , בין מקום גבוה למקום נמוך, מכאן

 אין הגבהת של רקעדשני ראשיה מונחים בק

ו שאין יכול לנתקו ולהביא, ראשון קונה כולה

מתוך שהוא ארוך ומונח בקרקע כל מה , אצלו

שהוא נותקו ומושכו אחריו נגרר הוא על גבי 

כגון בראש , והיכא דאחד מראשיה גבוה, קרקע

 המגביה תחלה ראש החמור או על גבי עמוד

ואנן לא אשכחן , שעל גבי קרקע קונה כולה

הואיל ויכול , ובתרא לא קני )תנא דמפליג

ל "קצת קשה מנ 'התוס הקשו[ לנתק ולהביא אצלו

מבואר ' בגמכתבו עוד  .שלא יחלוק רבי אבהו אף בזה

 משמע דאם נתקה' ... לנתקהויכולהואיל 'שהראשון קונה 

משום שעל ידו ולכאורה הטעם  ... שהוא קונהבפועל

 ומאי שנא מעני כ קשה" וא.טפחים מהקרקע' גהוגבהה 

י שאין בו גזל אלא מפנ:) גיטין נט(המנקף בראש הזית 

 ניתקו הפירות שהרי על ידי מעשה העני, דרכי שלום

ק "בב וכן ,טפחים' והיו מוגבהים מהקרקע ג, ממקומם

העמידה ' הגמהזורק סלע של חבירו לים פטור ו.) צח(

לא חשיב מה רואים ש. שמדובר באופן שהכה על ידו

תירוצים ' תירצו בו . הואיל וסופו ליפול,שהוגבהה על ידו
 משום וסירה מעשה ההגבהה מועילשלעניין המ ל"י. א

,  אוחז בה בידו אחת,שאדם זה שהגביה את המוסירה

בסוגייתנו מדובר  .ב .ולכן מועילה הגבהת חלקה השני

ואם המגביה ינתקה , שאינה ארוכה כל כךבטלית 

מהעמוד היא תישאר תלויה באויר וראשה השני לא יפול 

:) אקמ( חוליןבו. ולכן הועילה ההגבהה לקנותה, לארץ

י "שאמר שם שמואל שביכולתו לקנות אפרוחי שובך ע

ובכך הוא יקנה , כ הם יוגבהו מעט"ועי, שיקיש על השובך

כ הם "אף שאח, כ מבואר שההגבהה מועילה"א, אותם

 שמעשהו מועיל משום שהיונים ל"וי .שוב חוזרים למקומם

, והגבהה כזו מועילה, הוגבהו יותר מהמקום שבו הם היו

הא דרבי ,  אלא?] הנקנה מיד נופלאם החפץ' אפי

  . אבהו ברותא היא
  

 רבי אליעזר אומר רכוב בשדה, תא שמע

, אבל לא בעיר, בהמה של מציאה קונה(

 קנה  בעיר)אף ( ומנהיג)וטעמא מפרש לקמיה

אי  .הכא נמי מנהיג ברגליו ?)וכל שכן בשדה(

אי הכי  .תרי גווני מנהיג ?הכי היינו מנהיג

אי  'כתבו התוס(  לא קנירכוב בעיר מאי טעמא

פ אי אמרת בשלמא לא מיירי במנהיג " ה'י הכיא'גרסינן 

ברגליו לכך בעיר לא קני דלא אזלא מחמתיה לפי שיש 

 בני אדם שמדברים יחד ויש כמה דברים באמצע הדרכים

 אלא אי אמרינן במנהיג ,המעכבים את הבהמה מללכת

אמר  ?)כ אזלא מחמתיה טובא ואמאי לא קני" א,ברגליו

רב כהנא לפי שאין דרכן של בני אדם לרכוב 

   .)משום צניעותא (בעיר
  

,  אלא מעתה,אמר ליה רב אשי לרב כהנא

שאין דרכן של בני אדם , הגביה ארנקי בשבת

 אלא ,הכי נמי דלא קני להגביה ארנקי בשבת

 מאי דעבד עבד, הכא נמי, וקני מאי דעבד עבד

   ?וקני
  

ליה קני דאמר , אלא במקח וממכר עסקינן

 ואי רשות ]ב"דף ט ע[ ,כדרך שבני אדם קונין

דדרך לרכוב שם ולא , בעיר (קני הרבים הוא

פן יפסקו עוברי דרכים בינו לבין , להנהיג

אין דרכו להנהיג  ( ואי אדם חשוב הוא)בהמתו

ודרך כבוד לרכוב עליה אף , בהמה ברגליו

 ואי אשה היא, קני )בסמטא שאין בני אדם שם

 ) לאחוז הבהמה פן תינתק הימנהשאין בה כח(

שדרכו לרכוב  (קני ואי איניש זילא הוא. קניא

 : ט- . ט     



     בבא מציעאמסכת    

 

     31       

אבל , לפי שאינו צנוע, אף בלא דוחק, לפני כל

שר ואינו כגון שאינו חשוב בעו, אדם בינוני

 אין דרכו לרכוב בוש להוליך בהמה ברגליו

 ע"פסק הש     .)משום צניעות, בסמטא בעיר
אסור , לאיםעגלה שהיו מושכין אותה כ. א

מפני שישיבתו ,  שלא הנהיגפ"עלישב בה א

וכן אסור להיות . גורמת להם שימשכו העגלה

ביאר  ).יב,רצז(ד "יו אחד יושב בעגלה ואחד מנהיג

ל רכוב לא קני "סד,  כשמואלי פסק" ר,ש" כתב הראי"הב

, שמואל את דברי  לא הביא כללף"אמנם הרי. ש יושב"וכ

משמע דליתא להך  אלא הביא את המשנה כצורתה

דשנינהו נראה לו ג "עדשמואל משום דפריך ליה טובא דא

ף דשינויי דחיקי נינהו ורכוב קני ולא מפכינן "להרי

 והיושב בקרון לוקה משום דאזלא מחמתיה ,למתניתין

משום דלא גרע ממנהיגה בקול דלוקה משום דבדיבוריה 

בדעת ד הטור "וכ, ם"ד הרמב"וכ, קא עביד מעשה

בהמת מציאה שקדם אחד ואחז  .ב .ש"הרא

וכן , לא קנה עד שימשוך או ינהיג, במוסירה

מ "חו אבל קנה המוסירה לבדו, בנכסי הגר

או , שנים שהיו אוחזים בכלי אחד .ג  ).ב,רעא(

 או שהיה ...שהיו רוכבים על גבי בהמה אחת

, זה אומר הכל שלי... אחד רוכב ואחד מנהיג

בע כל אחד מהם נש, וזה אומר הכל שלי

שיש לו בזה הדבר ושאין לו בה ) בנקיטת חפץ(

היה אחד  .ד ).א,קלח(מ "חו ויחלוקו, פחות מחציו

הרוכב קנה הבהמה , רוכב ואחד אוחז במוסירה

וזה שאחז , והמוסירה שעל לחיי הבהמה בלבד

ושאר , המוסירה קנה ממנה מה שאחז בידו

 היו הגה(. המוסירה לא קנה שום אחד מהם

היה אחד רוכב ואחד . ו שניהןקנ, שנים רוכבין

 .ה  ).ג,רעא(מ "חו )קנו שניהם ויחלוקו, מנהיג
המוכר בהמה לחבירו או נתנה לו במתנה 

אם משך או , ואמר קנה כדרך שבני אדם קונים

אם בשדה , אבל אם רכב עליה. קנה, הגביה

לא ) ה"בר( ואם בעיר ,קנה) או בסימטאהגה (

. עירלפי שאין דרך בני אדם לרכוב ב, קנה

, לפיכך אם היה אדם חשוב שדרכו לרכוב בעיר

או אדם מזולזל ביותר שאינו מקפיד על הלוכו 

כגון המטפלין בגידול הבהמות או , בעיר רוכב

או שהיה ברשות , או שהיתה אשה, העבדים

הרי זה קונה , הרבים שהרבים דוחקים שם

' ב .ו ).ה,קצז(מ "חו והוא שתהלך בו, ברכיבה

 שניהם וקדמו, ר של מציאהשראו גמל או חמו

או שהיה אחד מנהיג , והנהיגוהו או משכוהו

אבל . בחמור, א"בד. קנו שניהם, ואחד מושך

המושך , אם היה אחד מנהיג ואחד מושך, בגמל

 פסק כלישנא ).א,רעא(מ "חו קנה אבל לא המנהיג

טלית שמונח  .ז . שהנהגה בגמל לא קונהבתרא

ם וחציה על טפחי' חציה על גבי עמוד שגבוה ג

ובא אחד והגביה ראש אחד שעל , גבי קרקע

גבי קרקע וניתק ראש השני מעל גבי עמוד 

כיון שראש האחד , קנאה, ונפל על גבי קרקע

עדיין היא בידו וראש השני היה מוגבה מכחו 

אבל אם לא היה ראש השני . טפחים מהארץ' ג

, לא קנאה, עדיין בידו בעוד שהטלית באויר

טפחים כיון '  מוגבה מכחו גואף על פי שהיה

וכן אפילו ראש האחד בידו . שעתה כולו בארץ

, לא קנה, ולא ניתק ראש השני מעל גבי העמוד

ואם . אף על פי שאילו נתקו היה מוגבה מכחו

והכה ועלה מכחו שלשה , טלית מונח על גב דף

אבל אם לא עלה מכח הכאתו . קנאו, טפחים

' בוה גאפילו שהדף ג, למעלה אלא נפל לארץ

פסק זה י " ביאר הב).ה,רסט(מ "חו טפחים לא קנה

שכל מה שאמרנו על רבי , ש"והרא' י התוס"מבוסס עפ

אבל ' הואיל ויכול לנתקה, 'בראסמצד ה' ברותא'אבהו 

שאר הדברים שלא נתבררו  * .אם ניתקה בפועל קנה

   .ש"נתבארו בדברי הרא', בדברי התוס
  

בהמה זו  האומר לחבירו משוך בעי רבי אלעזר

 ? מהו)ולא את הבהמה (לקנות כלים שעליה

לקנות משמע אתה  ( מי אמר ליה קני,לקנות

אלא משוך  )אני איני מקנה לך, התכוין לקנות

 מי מהניא ,מהו, בהמה זו וקני כלים שעליה

הסבירו [ או לא, משיכה דבהמה לאקנויי כלים

כיון דמשיכת הבהמה השאלה נצרכה להישאל  'התוס

לא ש  צדישולכן ,  בכליםשייכתמה לא שהולכת מעצ

 משוך קופה וקני כלים כ האומר"משאי ,יקנה הכלים

ואם  . פשוט שקונה,שהוא אותו סוג משיכה, שבתוכה
היו  , וזה תוכנה:)פה(ב " תפשוט מברייתא דבתאמר

, חמריו ופועליו טעונים תבואה של אדם אחר על גבן

די לקנות ומשך את חמריו ופועליו והכניסן לתוך ביתו כ

 הרי זה לא קנה את התבואה ,מן הבעלים את התבואה
ששם מדובר שהמוכר לא  ל"י. תירוצים א' רצו ביתו

כנסת הפירות האלא ב, אמר לו קנה במעשה המשיכה

התם . ב )וכן מוכח להדיא מהסיפא (ולכן לא קנה, לביתו

            . ולא משך את החמור)א"בני (כשמשך החמרין

 :ט            
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א הסתפק במקרה " רעמדו ת"וא' עוד ביארו התוס

קנה 'גם במקרה של  ולא 'משוך בהמה זו'שהמוכר אמר 

וט שפ 'קני'משום דבם נאמר א'  וכלים שעליהבהמה זו

כ " א, שהיא מהלכתפ"אעמטעם חצר שקונה הכלים 

, מדוע מסופק ' בהמה זו לקנות כלים שעליהמשוך'ד "נדב

 עד  כאילו היא שלו הרי את הבהמה לוכיון שהשאילד

. תירוצים א' תירצו בו . ויקנה מטעם חצר,לאחר הקנין
ל משוך לא השאיל לו הבהמה לקנות הכלים " דכשאל"י

באמת גם באופן  .ב .מטעם חצר אלא במשיכת הבהמה

גם לא קונה '  וכלים שעליהקנה בהמה זו'שאמר לו 

שלא העמיד את והסיבה . שחצר מהלכת אינה קונה

ה תהי' שאם הגמ' שעליה וכלים קנה בהמה זו'השאלה ב

מה לא היינו יכולים לפשוט את השאלה ,  שקונהפושטת

  מה שקונה זה כי שמא,'...משוך בהמה זו'ד "הדין בנד

   ?)בכפותהמדובר  ו,מטעם חצר
  

אמר רבא אי אמר ליה קני בהמה וקני כלים מי 

, במשיכה דבהמה עם הבהמה (קני כלים

  ,דמדקא מבעיא לך במוכר כלים בלא בהמה

מכלל דבמוכר שניהם פשיטא לך דמדקני 

דקיימא לן , משום תורת חצר, בהמה קני כלים

 )...והא, ובהמתו כחצרו, חצרו של אדם קונה לו

דכי  [וחצר מהלכת לא קנה, חצר מהלכת היא

צא בידו גגו  מאם המצא תמ).גיטין עז(אתרבאי 

 והוי משתמר,  דלא ניידחצרו וקרפיפו אתרבאי
 החצר הוא משום שהיא נחשבת  הרי קניןן"מקשה הר

 ?ויד האדם הרי היא מהלכת עם גופו, לידו של האדם

ואילו החצר ,  שהיד עצמה מהלכת לדעת האדםותירץ

  וכי תימא כשעמדה.]מהלכת לדעתה, המהלכת

ונקנית לו הבהמה , לאחר שעקרה ידה ורגלה(

ונקנו כלים , עמדה ולא הלכה, במשיכה

שאילו מהלך  והא כל )בעמידתה דקנה לו חצרו

כיון  כלומר (עומד ויושב לא קנה לא קנה

ואין ,  לאו דומיא דחצר היאדראויה היא לילך

האי דפשיטא ליה  (והלכתא. )קונה בתורת חצר

 )דכי אמר ליה קני בהמה וקני כלים קני

הוא היא דפשיטא ליה דדומיא דחצר  (בכפותה

 והאמר רבא וכל היכא דאמרינן בגמרא, קני

  . ) מהכא קאמרי ליה...לא קניכל שאילו מהלך 
  

אמרו ליה רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע 

לרבא אלא מעתה היה מהלך בספינה וקפצו 

הכי נמי דחצר , דגים ונפלו לתוך הספינה

אמר ליה ספינה מינח  ?מהלכת היא ולא קני

 'כתבו התוס[ ומיא הוא דקא ממטו לה, נייחא

כם רכוב כמהלך אמרינן דתלמיד ח:) לג(דבקדושין ג "עא

 הכא חצר משום יד אתרבאי והוה שפיר דומיא דיד ,דמי

אגוז צף :) ה( וכן בשבת ,דמינח נייח וממטו לה עם גופיה

 אגוז בכלי וכלי צף על גבי מים ,ג מים לא הוי הנחה"ע

 התם משום דדומיא דמלאכת המשכן בעינן ולא היו ,מהו

גבי  אבל ,מצניעין חפצים בדבר שהיה מתנענע ומתנדנד

   .]קנייה כיון שהוא דומיא דידו קני
  

היתה , אמר ליה רבינא לרב אשי אלא מעתה

מהלכת ברשות הרבים וזרק לה גט לתוך חיקה 

שנותנת בה , סל שעל ראשה (או לתוך קלתה

 הכא נמי דלא )כלי מלאכתה וטווי שלה

זרק  ).עז(והאנן תנן במסכת גיטין י "פירש רש[ מגרשה

 לתוך קלתה הרי זו מגורשתלה גיטה לתוך חיקה או 
י שיתכן לומר שמהמשנה בגיטין " על רש'הקשו התוס

כי יתכן לומר שמדובר שהאשה כפותה , אין ראיה

 לומר  דוחקראה לוושמא נ.  אתירוצים'  בותירצו

יתכן באמת שהקושיה מכח  .ב שמדובר שהאשה כפותה

 כמו ולא מהמשנה בגיטין,  כמו הקושיא מספינהסברא

, אמר ליה קלתה מינח נייחא ?]י"שפירש רש

. א ע"פסק הש     .ואיהי דקא מסגיא מתותה
, או חזק ותקנה,  משוך ותקנהוהאומר לחביר

לא , והלך ומשך או החזיק, וכיוצא בדברים אלו

ועדיין לא הקנה , שמשמע תקנה להבא, קנה

. והוא הדין לאומר לו משוך חפץ זה לקנותו. לו

מ "חו )חזק וקניאו , אלא צריך לומר משוך וקני(

אמר ליה המוכר משוך בהמה זו וקנה  .ב ).ו,קצז(

, הואיל ולא הקנה לו גוף הבהמה, כלים שעליה

לא קנה כלים , אף על פי שמשכה והיא כפותה

בעיין לא איפשיטא  ש" כתב הרא).יד,רב(מ "חו שעליה

הילכך אי אמר ליה משוך בהמה זו וקני כלים שעליה לא 

 דכיון ,ה ואפילו בכפותהקנה הכלים במשיכת הבהמ

  .דבעיין לא איפשיטא אוקי ממונא בחזקת מרא קמא
  

 היה רוכב על גבי בהמה וראה את משנה

נטלה ואמר , ואמר לחבירו תנה לי, המציאה

אם משנתנה לו אמר . זכה בה אני זכיתי בה

דאפילו  (לא אמר כלום אני זכיתי בה תחלה

 ,אמרינן המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו

יה אי קני,  קנייה ממה נפשךכיון דיהבה ליה

 הא יהבה ,קמא דלא מתכוין להקנות לחבירו

ה קמא משום דלא ואי לא קניי, ניהליה במתנה

 הויא ליה הפקר עד דמטא היה מתכוין לקנות

 :          ט
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וקנייה האי במאי דעקרה מידיה , לידיה דהאי

  .)דקמא לשם קנייה
  

פירש [  תנן התם מי שליקט את הפאה)גמרא(

 לא דאי בבעל שדה, אדם בעלמא שאינו בעל שדהי "רש

 ,דליכא למימר מיגו דזכי לנפשיה, אליעזר זכה' אמר ר

,  הוא עני מוזהר הוא שלא ללקט פאה משדה שלו'דאפי

  להזהיר עני על שלולא תלקט לעני ):קלא(חולין בכדאמר 

, י"הביא ראשונים שחולקים על רש ק"אמנם בשיטמ

יה מפקיר כל נכסיו הרי גם משום שיש לו מיגו שאם ה

וממילא כבר אינו בעל השדה ויכול ללקוט , שדה זו בכלל

י "אלא שכתבו שמכל מקום פירושו של רש עבור עצמו

 'מהמשך דברי הגמ, שלא מדובר בבעל השדה עצמו, נכון

ואם היה בעל השדה .  דברי הכל זכה לו'עני לעני'שמ

מיגו . הרי שוב אנו צריכים לומר פעמיים מיגו, עצמו

ואחר כך מיגו דזכי לנפשיה זכי נמי , שהיה מפקיר שדה

שכל זמן שלא יפקיר שדהו אי אפשר לומר מיגו , לחבריה

ולמה מודים , שהרי הוא מוזהר על שלו, דזכי לנפשיה

רבי אליעזר ,  ואמר הרי זו לפלוני עני]חכמים

וחכמים אומרים יתננה לעני , אומר זכה לו

  .הנמצא ראשון
  

מר רבי יהושע בן לוי מחלוקת  אאמר עולא

שעשיר הוא שליקטה לצורך  (מעשיר לעני

 דרבי אליעזר סבר מגו דאי בעי מפקר )העני

, השתא נמי חזי ליה ,נכסיה והוי עני וחזי ליה

דאי בעי הוה זכי לנפשיה  (ומגו דזכי לנפשיה

ורבנן . זכי נמי לחבריה )אם הגביה לעצמו

לא  רי מגות, אמרינן )מעני לעני (סברי חד מגו

, דברי הכל זכה לו אבל מעני לעני. אמרינן

  . דמגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה
  

אמר ליה רב נחמן לעולא ולימא מר מעני לעני 

ח במקום "ויחלקו בתופס לב 'הסבירו התוס[ מחלוקת

 דהא רב חסדא דקאמר כמו ,שחב לאחרים ולא מטעם מגו

ה חבירו רב נחמן בסמוך המגביה מציאה לחבירו לא קנ

דפליגי בתופס לבעל חוב ולא :) יא(גיטין באית ליה 

דלא  (מטעם מגו עד דדחי ליה רב פפא דלמא במגו פליגי

 דהא מציאה ]) הוא מטעם מיגו שלצד הזהי בהמשך"כרש

כלומר הכל כשרים לזכות  (הכל עניים אצלה

המגביה מציאה  ( ותנן)בה כעניים בפאה

מגו דאי ולא אמרינן , לחבירו לא קנה חבירו

כי , הוה בעי הוה זכי לנפשיה זכי נמי לחבריה

היה רוכב  )...דתנן, מגבה לה כולה לשם חבירו

ואמר , על גבי בהמה וראה את המציאה

קא  (זכיתי בהלחבירו תנה לי נטלה ואמר אני 

, סלקא דעתך אני רוצה לזכות בה עכשיו קאמר

, ומודה הוא שמתחילה הגביה לשם חבירו

אי . )אלמא לא קנה חבירו (בהזכה  )...וקתני

דאמרי [ אמרת בשלמא מעני לעני מחלוקת

רבנן לא אמרינן מגו דזכי לנפשיה זכי נמי 

כגון , לחבריה אלא היכא דהגביה לדעת שניהם

 ).חמ "ב(דאמר בה לעיל , שנים שהגביהו מציאה

,  חולקים בלא שבועהגבי בזמן שהם מודים

 דטעמא משום מגו דזכי בהגבהה זו לנפשיה

י בעי הוה זכי אבל מגו דא, זכי נמי לחבריה

 ]א"דף י ע[ ] לא אמרינןלנפשיה זכי לחבריה
ואשמועינן רישא  (רבנן היא מתניתין מני

וסיפא , דהיכא דזכי ביה איהו אמרינן מגו

מגו דאי , אשמועינן דהיכא דלא זכי ביה איהו

אלא אי אמרת בעשיר . ) לא אמרינןבעי זכי

 לעני דברי הכל זכה אבל מעני, ועני מחלוקת

 לא רבנן ולא רבי , מני)מתניתין דהכא (הא ,לו

   ?אליעזר
  

האי  ( מתניתין דאמר תחילה)עולא (אמר ליה

 , תחילה קאמר ליה,דקאמראני זכיתי בה 

ולעולם , מתחילה הגבהתיה לצורכי ולא לצרכך

דומיא , המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו

יתי דזכ (הכי נמי מסתברא. )דמעני לעני

 דקתני )תחילה משעת הגבהה קאמר מתניתין

סיפא אם משנתנה לו אמר אני זכיתי בה 

 ,תחילה בסיפא למה לי. לא אמר כלום תחילה

 )...מסתמא (דלא אמר תחילהג "עפשיטא א

דמי מצי למימר אני זוכה בה  (תחילה קאמר

הא קא ,  אלא לאו)והלא אינה בידו, עכשיו

 )זכה בהדמתניתין דקתני  (משמע לן רישא

ואשמועינן סיפא דאם משנתנה  (דאמר תחילה

ואמר אני הגבהתיה , לו טען לו אותה טענה

דגלי דעתיה ,  לא אמר כלוםמתחילה לצורכי

   .)כשנתנה לו דאדעתיה דהאי אגבהה
  

 תנא סיפא לגלויי )רב נחמן אמר לך (ואידך

מדסיפא תחילה , למימר דוקא קתני (רישא

 סיפא דאמר )א דוקא הו,קתני ורישא לא תנא

אמר אני , דלא אפשר בלא תחילה (תחילה

 . י-:      ט
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, זכיתי תחילה קודם שנתתיה לך לא אמר כלום

דגלי דעתיה כשנתנה לו דאדעתא דהאי 

,  שקנה לו בהגבהתוי"ת רש אין כוונא"כתב מהרש אגבהה

שהרי הגמרא סוברת עתה שהמגביה מציאה לחבירו לא קנה 
לתת לו את המציאה אלא רצה לומר שהתכוון מלכתחילה . חבירו

ונמצא שבינתיים הוא הפקר וחבירו זוכה בה , אחר כך במתנה

ואפילו הכי  ( רישא דלא אמר תחילה)מן ההפקר

  . )זכה בה
  

 המגביה רב נחמן ורב חסדא דאמרי תרוייהו

תימה  'הקשו התוס[ לא קנה חבירו מציאה לחבירו

אמר מילא מים ונתן לחבירו רב ששת .) לט(דבביצה 

נ אמר כרגלי מי שנתמלאו לו "י הממלא וראמר כרגל

ומסיק דבמגביה מציאה לחבירו פליגי דמר סבר קנה ומר 

 ולכך הוי ,סבר לא קנה ומשמע דלרב נחמן קנה חבירו

ס קני ומר " גרס התם מי"ורש ,כרגלי מי שנתמלאו לו

 וכולהו סברי דלא קני חבירו אלא ,ג חבירו"סבר לא קני ול

לא קני ולכך כשלקח חבירו רב נחמן סבר דמגביה נמי 

ממנו קנאו מן ההפקר שמתכוין לקנות אבל המגביה לא 

 ורב ששת סבר דקנה הממלא דכיון דלא ,הגביה לקנות

 דהתם רב 'ת פי"ור .קנה חבירו הוא קנה ולכך הוי כרגליו

נחמן מודה דקנה חבירו דאינו חב לאחרים שיש הרבה 

ו וסבר  דשפיר גרסינן חבירת"ועוד אומר ר .מים בבור

נ לא קנה חבירו כי הכא וגם הממלא לא קנה ולכך "ר

 ורב ששת סבר קני חבירו ,כשנתנם לו קנאם והוי כרגליו

מטעם מגו דזכי לנפשיה וכיון דלא קנה חבירו אלא מטעם 

דזכי לנפשיה ואי הוה זכי לנפשיה הוי כרגליו והשתא נמי 

דזכי לחבריה הוי כרגליו ולא עדיף מיניה לענין תחומין 

הוי תופס   מאי טעמא.)והוי כאילו זכי לנפשיה

כאדם הבא  (לבעל חוב במקום שחב לאחרים

מאליו ותופס ממון חבירו בשביל חוב שיש 

ובא לקדם עד שלא יתפסנו בעל , לאחר עליו

ונמצא תופס זה חב בתפיסתו זאת , חוב אחר

 והתופס לבעל חוב )את הנושים האחרים

לא  )יםמפסיד את האחר (במקום שחב לאחרים

דלאו כל כמיניה , כדאמר בכתובותי "פירש רש[ קנה

מאחר שלא עשאו אותו , להיות קופץ מאליו וחב לאלו

 י"הקשו על פירוש רש'  תוסהנושה שליח לתפוס
משמע גבי עובדא דיימר בר חשו ) :פד(כתובות שב

ח במקום שחב לאחרים לא קני אפילו עשאו "דתופס לבע

   .]שליח
  

מקושיית  'הסבירו התוס[ מןאיתיביה רבא לרב נח

המגביה 'ל " וס נחמן חולק על רבארבא משמע שחו

דחי .) ח(לעיל וקשה שהרי ' קנה חבירו, מציאה לחבירו

קנה ' שדקדק מהמשנה שרבא דיוקיה דרמי בר חמא

 שמא קבלה ל"וי 'לא קנה חבירו'ל " משמע שס'חבירו

בזמן  א"דב. לעצמו  מציאת פועל]נ"הכא מר

עדור עמי , הבית נכש עמי היוםשאמר לו בעל 

, דלא נשכר עמו אלא לניכוש ועידור (היום

וכשהגביה המציאה אין זה ממלאכת בעל 

 והוא ינכה לו משכרו שכר ,וקנאה פועל, הבית

אבל . )פעולת ניכוש ועידור כל שעת הגבהה

מציאתו של  אמר לו עשה עמי מלאכה היום

כל מלאכה שהוא עושה (בעל הבית הוא 

, וקנה בעל הבית, ל הבית היאמלאכת בע

   ?)אלמא המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו
  

 .אמר ליה שאני פועל דידו כיד בעל הבית הוא

והאמר רב פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי 

 והלא מה בא רב לחדשת "וא 'הסבירו התוס[ היום

דוסא סבר ' לא פליגי רבי דוסא ורבנן אלא דר.) עז(מ "בב

אם בעל הבית יצטרך עתה לשלם  (תונהדיד פועל על התח
ינכה הפסד זה משכרו של , לפועלים יותר שיגמרו את המלאכה

יקבל את  ( ורבנן סברי דידו על העליונה)הפועל שחזר בו
 ל"וי אבל לכולהו יכול לחזור בו )שכר עבודתו ללא ניכוי כלל

וכן משמע ( ידו על העליונהשהלכה כרבנן ש דבא לחדש
,  שעיקר דברי רב ללמד בא שהלכה כחכמים'מגוף סוגיית הגמ

 את  כאו דוקאהביאה' ולכן הגמ )שפועל ידו על העליונה

 צד להבין  היהשרק ממנו שידו על העליונה, דברי רב

אמר ליה כל כמה דלא  ?]שאין ידו כיד בעל הבית

 כי הדר ביה, כיד בעל הבית הוא הדר ביה

הא דאמר דכי הדר ביה  (טעמא אחרינא הוא

 לאו משום דעד השתא לאו כיד  בידוהרשות

, אלא טעמא אחרינא הוא, בעל הבית הוא

וב לו שכרו שאם בא לעז, שאינו שלו כעבד

ִּכי ִלי  דכתיב ) יחזור בומכאן ואילך ולחזור בו

ָרֵאל עָבִדים  ולא עבדים , עבדי הםְֲבֵני ִיׂשְ

מ מותר אדם להשכיר "ל דמ"נ 'ו התוסכתב( לעבדים

ברי שאינו יכול לחזור בו ואינו יוצא  דדוקא עבד ע,עצמו

   .)'עבדי הם'קודם זמנו אלא בשטר שחרור עובר משום 
  

קנה   המגביה מציאה לחבירואמר רבי יוחנן

דאית ליה לרבי יוחנן ג "עוא 'כתבו התוס[ חבירו

 היינו ,ח לא קני"תופס לבע:) יא(גיטין וב:) פד(בכתובות 

ין הלוה חייב דוקא היכא דלא שייך מגו דזכי לנפשיה דא

ן "והרמב  אבל במציאה דאיכא מגו קנה,כלום לתופס
שרבי יוחנן סובר שמציאה לא הוי חב לאחריני כיון  כתב

  ואם תאמר משנתינו]שאינו אלא מניעת הריוח

ומשמע לן אני ,  זכה בה'אני זכיתי בה'דקתני (

 .   י         
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שהגביה לצורך פ "עוא, זוכה בה עכשיו זכה בה

 )לחבירו (דאמר )... היינו טעמא משוםחבירו

 ,בהגבהתך ( לי)אתה (ולא אמר זכה, תנה לי

נמצא שלא עשאו שליח להקנות בהגבהתה עד 

והרי קודם נתינה הדר בו זה , שעת נתינה

' קאמר ר) שם(ת דבגיטין "וא ' כתבו התוסמשליחותו

 דשאני התם דדעת ל"וייוחנן כל האומר תנו כאומר זכו 

היה רוכב  .א ע"פסק הש     .)אחרת מקנה אותו

ג בהמה וראה את המציאה ואמר לחבירו "ע

כיון שהגביהה לו קנה הרוכב , זכה לי בה

ואין המגביה הגה [. שלא הגיע לידופ "עוא

אפילו בעודה , נאמן לומר לצרכי הגבהתיה

 שזה אינו מפורש בסוגיא מוכרח ג"עא ח"כתב הב. טור( בידו

ונטלה ואמר אני , ל תנה לי" ואם א.)]...הוא

ואם משנתנה לרוכב . זכה בה הנוטל, י בהזכית

  ...לא אמר כלום, אמר אני זכיתי בה תחלה
המגביה מציאה  יוחנן' ע פסק כר" הש).ו,רסט(מ "חו

ולא ' תנה לי'דקאמר ת משנתנו "וא, לחבירו קנה חבירו

, הלוה שחייב לשנים או יותר .ב' זכה לי'אמר 

ותפס ' וקדם אדם א, ואין לו כדי לפרוע לכולם

המטלטלים של לוה כדי לזכות לאחד מבעלי מ

ח במקום "שכל התופס לבע, לא זכה, חובות

עשאו ' ואפי, לא קנה, שיש עליו חוב לאחרים

, אבל אפוטרופוס קנה. שליח וכתב לו הרשאה

שאם , י" פסק דלא כרש).א,קה(מ "חו דיד בעלים הוא

 .ג .עשאו שליח יכול לזכות בעבורו אף שחב לאחרים

, וחזר בו בחצי היום,  במלאכההתחיל הפועל

ואפילו קבל כבר דמי שכירותו ואין בידו , חוזר

יכול לחזור בו והמעות חוב , לשלם לבעל הבית

ולא , שנאמר כי לי בני ישראל עבדים, עליו

מי  ם"רמבפסק ה    ).ג,שלג(מ "חו עבדים לעבדים

שלקח את הפאה ואמר הרי זה לאיש פלוני 

מתוך שזוכה בו אם עני הוא זה שלקח , העני

ואם עשיר הוא לא , לעצמו זכה בו לאותו פלוני

ע "מ זכה לו אלא יתננה לעני שנמצא ראשון 

ל "כ ס"א.  שפסק כחכמים וכעולאמ"ביאר הכס ).יט,ב(

ואף  (מגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה ,דחד מיגו אמרינן

   . אבל תרי מיגו לא אמרינן)שחב לאחריני
 

ובא אחר , ל עליה ראה את המציאה ונפמשנה

  .זה שהחזיק בה זכה בה ,והחזיק בה

אבא כהן ברדלא  אמר ריש לקיש משום )גמרא(

אם ( םבכל מקו ארבע אמות של אדם קונות לו

 אין אחר רשאי יש סביבותיו דבר הפקר

דאמר גבי :) לא(ת בכתובות "וא ' התוסכתבו לתופסו

גונב כיס בשבת היה מגרר ויוצא פטור דאיסור שבת 

ר "ור גניבה באין כאחד וקאמר אי דאפקיה לרהואיס

 ואמאי הא ארבע ,איסור שבת איכא איסור גניבה ליכא

 דבגניבה לא תקינו רבנן דקני אלא ל"ויאמות קונות לו 

 ולרב ,במציאה דלא ליתי לאנצויי ובגט משום עיגונא

ר לא תקינו ארבע אמות אתי "ששת דאמר בסמוך דברה

דלא אתי   מאי טעמא תקינו רבנן.]שפיר

  . לאנצויי
  

עלה  (אמר אביי מותיב רבי חייא בר יוסף

אמר רבא ,  פיאה)...תיובתא ממתניתין דמסכת

עלה ממתניתין  (מותיב רבי יעקב בר אידי

  .  נזיקין)...דסדר
  

 ,מותיב רבי חייא בר יוסף פיאה, אמר אביי

שליקט  ( מקצת פיאה)אחד מן העניים (נטל

אין לו בה  )תכדי לקנו ( וזרק על השאר)כבר

מעבירין  פרס טליתו עליה, נפל לו עליה, כלום

רשע ' אפיוהאחר שלוקחה  'כתבו התוס[ אותו הימנה

דעני המהפך בחררה ובא אחר ונטלו ג "ע וא,לא מיקרי

היינו משום דאפשר ליה למיטרח .) קדושין נט(נקרא רשע 

 אבל במציאה או בהפקר דליכא ,ולמיזבן ארעא אחריתי

.  וכן בעומר שכחה]פילו רשע לא מיקרי א,למימר הכי

ואי אמרת ארבע אמות של אדם קונות לו בכל 

הכא  ?נקנו ליה ארבע אמות דידיה, מקום

, ואי תקון רבנן .דלא אמר אקני במאי עסקינן

גלי דעתיה  כיון דנפל ?כי לא אמר מאי הוי

לא נתכוין לקנות  (דבנפילה ניחא ליה דנקני

 פילתו יפה לוכסבור שנ, בתורת תקנת חכמים

לכן שומעין , שכיון שזו תקנת חכמים היאי "כתב הנמוק

 בארבע )וכאילו אומר אי אפשי בתקנת חכמים, לו

  . אמות לא ניחא ליה דנקני
  

 רב פפא אמר כי תקינו ליה רבנן ]ב"דף י ע[

כגון בסמטא שהוא  (בעלמא ארבע אמות

או ברשות הרבים או בצידי , רשות לכל אדם

א הפקר לרבים למשוך לתוכה רשות הרבים והי

  בשדה דבעל הבית)הצריכין לצאת מן הדחק

שהרי אין לאדם שם  (לא תקינו ליה רבנן

שהרבה חברים יש לו , ארבע אמות מיוחדות

 : י-.       י
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דזכה ליה רחמנא ג "עוא. )בתוכה עומדים אצלו

להלוכי בה ולנקוטי  כי זכה ליה רחמנא, בגוה

  . למיהוי חצירו לא זכה ליה רחמנא, פיאה
  

מותיב רבי יעקב בר אידי נזיקין , אמר רבא

ובא אחר , ראה את המציאה ונפל לו עליה

ואי אמרת . זה שהחזיק בה זכה בה והחזיק בה

נקנו , ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום

 הכא במאי עסקינן ?ליה ארבע אמות דידיה

כי לא אמר , ואי תקון רבנן .דלא אמר אקני

גלי דעתיה דבנפילה  כיון דנפל עליה ?מאי הוי

בארבע אמות לא ניחא ליה , ניחא ליה דנקני

  . דנקני
  

דלא , בסמטא רב ששת אמר כי תקינו רבנן

לא  ברשות הרבים דקא דחקי רבים, דחקי רבים

כל מקום  ?והא בכל מקום קאמר .תקינו רבנן

. א ע"פסק הש     .לאתויי צידי רשות הרבים
 אינו, כל מציאה שאמרנו שהיא של מוצאה

אבל אם . זוכה בה עד שתגיע לידו או לרשותו

ובא אחר , אפילו נפל עליה, ראה את המציאה

 הגה(. זה שהחזיק בה זכה בה, והחזיק בה

אבל במקום שארבע אמות , ה"ודווקא בר

 ודלא ,ולא גרע משום דנפל עליה, קנה, קונות

ל כיון דנפל עליו גלי "החולקין ס ע"מס (כיש חולקין

אמותיו כי אם ' יה דליקני ליה דדעתיה דלא ניחא ל

עמודי ההוראה '  שגי הביא" הב).א,רסח(מ "חו )הנפילה

כיון דנפל עליה גלי דעתיה ' 'את תירוץ הגמהשמיטו 

אמות לא ניחא ליה '  בד,דבנפילה ניחא ליה דליקני

משמע דסבירא להו דכיון דבתר הכי שנינן   וכתב'דליקני

א לן כההוא הנך שינויא דרב ששת ורב פפא לא קיימ

וכתב שמועיל , החזיק בתירוץ זהא " אמנם הרשב.שינויא

ארבע אמות של  .ב. אף בקניות שהם דאורייתא

ואם , אדם שהוא עומד בצדן הרי אלו קונים לו

. הגיע המציאה לתוך ארבע אמות שלו זכה בה

וחכמים תיקנו דבר זה כדי שלא יריבו 

בסימטא או בצידי , א"בד. המוצאים זה עם זה

ות הרבים שאין הרבים דוחקים בהם או רש

אבל העומד ברשות . בשדה שאין לה בעלים

אמות ' אין ד, הרבים או בתוך שדה חבירו

קונות לו ואינו קונה שם עד שתגיע מציאה 

 עני שנטל ם"פסק הרמב     ).ב,רסח(מ "חו ...לידו

שאר או שנפל עליה מקצת הפאה וזרק על ה

ותו ומעבירין או שפירש טליתו עליה קונסין א

אותו ממנה ואפילו מה שנטל לוקחין אותו מידו 

 וינתן לעני אחר וכן בלקט וכן בעומר השכחה

  ).יח,ב(ע "מ

  

 ואמר ריש לקיש משום אבא כהן ברדלא

אם זרק לה בעלה גט תוך [ קטנה אין לה חצר

וכן ,  לא קנתה לה חצרה להתגרש בוחצרה

אם היתה עומדת ברשות הרבים וזרקו לה גט 

, ואף על גב דגדולה מיגרשה, רבע אמותיהבא

 הזורק גט לאשתו בתוך ).גיטין עח(כדתנן 

דת ברשות הרבים וזרקו לה  היתה עומ...ביתה

.  ואין לה ארבע אמות]... מגורשתקרוב לה

 יש לה חצר ורבי יוחנן משום רבי ינאי אמר

תימה דלקמן  ' התוסהסבירו[ ויש לה ארבע אמות

אמות ' מגט אלמא שייך קנין דמסיק משום דיליף מציאה 

י קרוב לה אפילו מאה אמה "קאמר ר:) עח( ובגיטין ,בגט

אמות שלה אפילו יכול '  דבדל"ויויכולה לשמרו הוי גט 

אמות צריך שתוכל היא ' לשמור כמוה מגורשת וחוץ לד

   .]לשמרו
  

 סבר חצר משום )יוחנן' ר (מר? במאי קמיפלגי

ידה רשותה ו, דכתיב ונתן בידה (ידה איתרבאי

כתבו  'ויקח את כל ארצו מידו'כדכתיב , משמע

 כי הוי דומיא לכך כיון שחצר משום יד איתרבאי 'התוס

כ או אפילו "דיד דהיינו כשהוא בצד חצרו קונה אפילו בע

קטנה בידה וכשאינה סמוכה לחצרה דלא הוי דומיא דיד 

לא תימא כי היכי דאין לו דין יד הכי נמי אין לו דין 

אלא לא גרע משליחות ובמידי דזכות כמו מתנה שליחות 

קנה ואפילו אינו עומד בצד חצרו ואפילו אינה משתמרת 

ובמציאה דאין דעת אחרת מקנה אותה בעינן משתמרת 

ובגט דחוב הוא לה אפילו במשתמרת אינה מתגרשת 

 כי )דלא עדיפא משליחות דאין חבין לאדם שלא בפניו

 את גיטה דמשיודעת לשמור (היכי דאית לה יד

דלא מיעט רחמנא אלא שוטה , מגורשת

 ומר. חצר נמי אית לה )דמשלחה והיא חוזרת

  סבר חצר משום שליחות איתרבאי)ריש לקיש(

קידושין (כדתניא , מדרבי רחמנא שליחות לאדם[

,  מלמד שהאיש עושה שליח'ושלח' ).מא

אתרבאי ,  מלמד שהאשה עושה שליח'ושלחה'

 וכי היכי ]הדהויא לה כשלוח, נמי חצרה

דתנן שאין הקטן עושה  (דשליחות לית לה

 :           י
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 כתיב שליחות בין בגיטין בין בפסחדכי , שליח

   .חצר נמי לית לה ) כתיב בענין'איש'
  

 שליחות מי איכא מאן דאמר חצר משום

ִּאם ִהָמֵצא ִתָמֵצא ( והתניא,איתרבאי אין לי  ,ְבָידֹו )ּ

סה שאם נכנ (גגו חצירו וקרפיפו מנין, אלא ידו

 תלמוד )שהוא חייב, שם ונעל בפניה לגונבה

 'כתבו התוס[ מכל מקום 'המצא תמצא'לומר 

 וכלל ופרט , פרט'בידו' כלל 'המצא תמצא'ת ונימא "וא

 שדי ידו בין המצא ל"ויאין בכלל אלא מה שבפרט 

כל :) סד(ק "ב כדאמרינן ב,ל כלל ופרט וכלל"תמצא וה

 לזה הטל פרט מקום שאתה מוצא שני כללות הסמוכין זה

ל " וכן בסמוך גבי גט דמרבה גגה מונתן בידה י,ביניהם

ואי סלקא דעתך חצר משום . ]ושלחה חזר וכלל

שליחות איתרבאי אם כן מצינו שליח לדבר 

וחייב השולח , לומר שלוחו כמותו (עבירה

 ת מה צריך להוכיח"וא 'הסבירו התוס במעשה השליח

  הקושיא מכחתשחצר התרבתה מדין יד ולא מדין שליחו

חצר ה מדאתרבלמה לא הוכיח  , לדבר עבירהדאין שליח

בסמוך גבי גט מוכיח דחצר משום מו ש כ,דידוהפסוק מ

 ל" וילהביא ראיה נוספת לכך'  הוצרכה הגמ ולא,ידה
דבסמוך מכח התנא מוכיח דמרבה גגה וחצרה כידה 

 ואי ,להתגרש אפילו בעל כרחה או אפילו היא קטנה

 היתה מתגרשת בעל כרחה ולא מטעם שליחות לא

 אבל הכא אי אפשר להוכיח מכח זה דאפילו בידו ,קטנה

וקיימא  ) ולא אם הוא קטן,אינו קונה הגניבה בעל כרחו

הסבירו [  אין שליח לדבר עבירה): מבקידושין( לן

איכא דיליף משחוטי חוץ דכתיב .) מג(בקדושין  'התוס

ה מעילה  ואיכא דיליף משום דהוה לי,הוא ולא שלוחו

וטביחה שני כתובים הבאים כאחד דיש שליח ואין 

   ?]מלמדין
  

 היכא אמרינן דאין שליח לדבר אמר רבינא

שאף הוא [ היכא דשליח בר חיובא הוא עבירה

דאמרינן , התם פטור השולח, מוזהר על הדבר

ליה דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי 

' סברא זו נאמרה בגמ ולא היה לו לעשות, שומעין

 א"וכתב הרע  שלכן אין שליח לדבר עבירה:)מב(ידושין ק
שלכאורה נראה שביאור הדבר שהשליח היה לו לשמוע 

אלא  .והוי שליחות באיסור ובטלה השליחות, לדברי הרב

ע כתב שהסברא היא שיכול המשלח לומר שחשב "שהסמ

בין שתי הסברות מ "והנפק .שהשליח לא ישמע לו

יודעים שהוא יעבור על בישראל מומר לכל התורה שאנו 

 שלפי הסברא הראשונה בכל ,האיסור ויעשה השליחות

ע לא "ולפי הסמ, זאת השליחות בטלה כיון שהיא באיסור

ביא ראיה הו .שייך לומר שהמשלח סבר שלא ישמע לו

 שגם , בשותפים שגנבו.)ח(מהסוגיא לעיל ע "נגד הסמ

כאשר גנבו ביחד וכל אחד רואה שהשני גונב לעצמו 

 אבל בחצר דלאו בר ) אין שליח לדבר עבירהשייך

   .מיחייב שולחו חיובא הוא
  

האומר לאשה ועבד צאו גנבו לי , אלא מעתה

תנן הם כד, לשלם [דלאו בני חיובא נינהו

 מה א"הקשה הרע ).פזק "ב(שחבלו באחרים פטורין 

 ו הרי הם עוברים על לא,בכך שהם אינם חייבים לשלם

 נקראים בני חיובא כמו בכל  ומצד זה הם'לא תגזול'של 

מתרץ  עה' ע סי"א אהמי ק"הנוב ?עבירה שבתורה

שלמאן דאמר הזה צריך שיהא על השליח אותו חיוב 

כגון , אבל אם אין על השליח אותו חיוב. שיש על המשלח

אינו נקרא בר , כאן בגניבה שאין עליו חיוב תשלומין

ב  הכי נמי דמיחיי] שליח לדבר עבירה בזהויש, חיובא

 אמרת אשה ועבד בני חיובא נינהו ?שולחן
השולח את :) נט (ק"בבוהתנן ת "וא 'הסבירו התוס[

 ואמאי והא )המשלח (הבערה ביד חרש שוטה וקטן פטור

יש לחייב ' כ לפי רבינא לכאו"וא, לאו בני חיובא נינהו

 ] דהתם משום דלאו בני שליחות נינהול"וי לחשאת המ
דתנן נתגרשה . והשתא מיהא לית להו לשלומי

  .חייבין לשלם נשתחרר העבד, האשה
  

 היכא אמרינן אין שליח לדבר רב סמא אמר

, )את השליחות (היכא דאי בעי עביד עבירה

ת והא דתנן "וא 'הסבירו התוס[ ואי בעי לא עביד

גנב שאמר לשליח שיוציא  , י"י לשון אחת ברש"עפ .ק עט"בב(
  שומר חינםה ומינהו לקחתה להיות עלי,בהמה מבית בעליה

היה מושכו ויוצא ומת ) והשליח לא ידע שהוא שולחו לגנוב

 הגביהו או הוציאו מרשות ,)המשלח (ברשות בעלים פטור

 ואמאי והא אי בעי לא עביד ,)המשלח (בעלים ומת חייב

 כיון שאין השומר יודע שהוא גנוב הוה ליה כחצר ל"וי

דבעל כרחיה ,  אבל חצר.]דבעל כרחו מותיב ביה

  . מיחייב שולחו יב בהמות
  

 כהן דאמר ליה איכא בינייהו ?מאי בינייהו

ומשעת  [לישראל צא וקדש לי אשה גרושה

ת "וא ' הסבירו התוסקידושין עובר משום לא יקחו

ר שגם בזה השליח נקרא אינו ב, ה אם אמר כהן לכהן"ה

שהרי , עשה עבירהשהרי הוא אינו עושה כלל מ, חיוב

 דכהן מקרי בר ל"וי לחבירואלא , אינו מקדשה לעצמו

ג "ע אבל ישראל א,חיובא הואיל ואם מקדשה לעצמו חייב

דעובר משום לפני עור לא תתן מכשול כשמקדשה לכהן 

          .כיון דאי מקדשה לעצמו לא מיחייב לא מקרי בר חיובא
ד שליח "ד אי בעי עביד ובין למ" בין למ,מ" מאי נת"וא

קדושין ברבא דאמר בר חיובא לא לקי על הקדושין ל

כ " דכי בעל אחל"ויקידש אינו לוקה בעל לוקה .) עח(

 :י               :י             
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 דאף ל"נ י"א.) ה(לוקה אף על הקדושין כדמוכח בתמורה 

לרבא נפקא מינה דאי יש שליחות חלין הקדושין ואי אין 

איש דאמר לה ,  אי נמי.]שליחות אין חלין הקדושין

אשה אינה באזהרת לא [ לאשה אקפי לי קטן

י שאינה בבל תשחית פאת זקנך תקיפו לפ

,  והמקיף את הקטן חייב):לה(כדאמר בקדושין 

 'לא תקיפו'דכתיב , שהמקיף באזהרה כניקף

אחד הניקף ואחד המקיף במשמע במסכת נזיר 

 וקטן דנקט משום דסתמא גדול לא שביק ):נז(

ה דהוה מצי למימר "וה ' כתבו התוסלאקופי נפשיה

ניח עצמו להקיף כדאמר אקפי לי גדול אלא שהגדול לא י

דמוקי ג "ע וא,דאחד הניקף ואחד המקיף חייב:) כ(מכות ב

הוא לא כ מדוע "וא (לה התם כי ניקף מסייע ליה בהדיה
שם הוא משום ' כוונת הגמ )יניח לאחר להקיף את ראשו

לא לקי דהוה לאו שאין בו שבלא שיסייע , חיוב מלקות

אמר  להך לישנא ד.] אבל הלאו עובר לעולם,מעשה

לא  אי בעי לא עביד, כל היכא דאי בעי עביד

הכא נמי אי בעי עביד אי בעי , מיחייב שולחו

להך לישנא . לא מיחייב שולחן לא עביד

מיחייב  דאמרת כל היכא דשליח לאו בר חיובא

 הני נמי כיון דלאו בני חיובא נינהו, שולחו

  . מיחייב שולחן
  

ומי איכא למאן דאמר חצר לאו משום ידה 

גגה , אלא ידהאין לי  'ידה' והתניא ,רבאיאית

מכל   תלמוד לומר ונתן,חצירה וקרפיפה מנין

 דרוש ונתן 'ובידה יתנהו'מדלא כתיב  [מקום

, אלמא משום ידה אתרבאי, אוכתב לה ונתן

 הא כבר כתיבא הכא דאי משום שליחות

, מלמד שהאשה עושה שליח' ושלחה'כדתניא 

   ].בקדושין
  

 לא פליגי דחצר משום כולי עלמא לענין גט

מר סבר . ן מציאהלעני כי פליגי, ידה איתרבאי

 'כתבו התוס[  ילפינן מציאה מגט]א"דף יא ע[

האי ילפינן הוי מדרבנן דמציאת קטן לא הוי אלא 

גזל גמור היינו .) יב(מדרבנן אפילו לרבי יוסי דאמר 

ע "לעניין קניין יד בוודאי לכ עוד יש לבאר .מדבריהם

 ]מחלוקתם היא לגבי חצר, ו שקטן זוכה בידוחכמים תיקנ
  מגט)ממונא (ומר סבר לא ילפינן מציאה

גבי ממונא חצר מאם המצא  ,מאיסורא(

ומשום , ואיכא למימר דשליחות הוא, אתרבאי

דאין שליח לדבר עבירה אצטריך למכתב 

  . )התם

ואיבעית אימא בקטנה כולי עלמא לא פליגי 

 קא מיפלגיוהכא בקטן , דילפינן מציאה מגט

מר סבר ילפינן . )דלא אשכחן דרבי ביה חצר(

. ומר סבר לא ילפינן קטן מקטנה, קטן מקטנה

, ומר אמר חדא, ואיבעית אימא מר אמר חדא

שמעון בן לקיש אמר לענין ' ר (ולא פליגי

אי נמי מר אמר , יוחנן לענין גט' ור, מציאה

, קטנה ע"פסק הש     .)ומר אמר קטנה, קטן

אבל קטן אין . ויש לה ארבע אמותיש לה חצר 

 דברי ).ה,רסח(מ "חו לו חצר ואין לו ארבע אמות

 ש"וכתב הרא .עמודי ההוראה שפסקו כן' הם כגע "הש
דהיינו כלישנא בתרא דמר אמר חדא ומר אמר חדא ולא 

  . פליגי או כלישנא קמא וכרבי יוחנן
  

אחר צבי ,  ראה אותן רצין אחר מציאהמשנה

וא דומיא דמציאה שאינו יכול דה ,ברגליו( שבור

אם לא יטלוהו , ומשתמר בתוך השדה, לרוץ

ואמר זכתה לי ,  אחר גוזלות שלא פרחו)אחרים

 דלא אמר ג"דאענראה  'כתבו התוס[ זכתה לו ,שדי

אי תקון רבנן דלקני כי .) י (נן דזכתה לו כדאמרי'זכתה לי'

 ואין לומר דהתם היינו משום דנפל לו ,לא אמר מאי הוי

 אבל הכא מי יימר ,יה דגלי בדעתיה שרוצה לקנותעל

 דאדרבה משמע לעיל דאי לא נפל קנה ,דרוצה לקנות

'  ועוד דאמר רבי יוסי בר,דלא אמר אקניג "עטפי וא

ג "עחנינא חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו אלמא א

 והכא נקט משום סיפא דאפילו אמר כיון ,דלא אמר קני

הסבירו (  רץ כדרכו היה צבי.]דרץ כדרכו לא קני

 ,צבי שבור אם רץ אחריו ואין מגיעו' ה אפי"ה 'התוס

 או )אלא אורחא דמילתא נקט דכשרץ כדרכו אין מגיעו

לא  ואמר זכתה לי שדי, שהיו גוזלות מפריחין

  .אמר כלום
  

 אמר רב יהודה אמר שמואל והוא )גמרא(

שאינו ' אפי (ותקני ליה שדהו .שעומד בצד שדהו

אמר רבי יוסי ברבי חנינא חצרו  ד)עומד בצידה

הני מילי בחצר  ?של אדם קונה לו שלא מדעתו

:) מט(ק "בבאיתא תימה ד 'הקשו התוס[ המשתמרת

, ונתן לו הגר משכון כנגד מעותיו, אדם שהלוה מעות לגר

אם בא אדם , וממילא נכסיו הפקר, ומת הגר ללא יורשים

 כשווי זוכה המלוה במשכון, אחר ותפס את המשכון

. ובשאר המשכון זכה התופס,  שהגר חייב לועותיומ

וה תקנה לו את כל שחצרו של המל' הגמוהקשתה 

שחצרו של אדם קונה , יוסי בר חנינא' כדברי ר, המשכון

ובפשטות ' דליתיה' 'רצה הגמיות, לו גם שלא מדעתו

 וקשה דהתם משמע דהוי , בחצרוהמלוהאין ש הכוונה

 . יא-:     י
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חנינא ' יוסי ברבחצר המשתמרת מדמייתי עלה מרבי 

  ועוד דמסתמא ביתו,דמיירי במשתמרת כדמוכח הכא

כ כי ליתיה " וא, ודאי משתמר הואששמר שם המשכון

חנינא לפרוך '  ועוד אדפריך ליה מדרבי יוסי בר,נמי לקני

הוי משום דנתכוין ' ומיהו זה נוכל לתרץ דמתני' ממתני

' לזכות בה דאמר זכתה לי לכך מייתי מרבי יוסי בר

למשכון דליתיה הכוונה ' ליתיה'שהפירוש  ל"ילכן ונא חני

בחצר אבל מלוה גם לפי המקשן מיירי דליתיה בחצר 

 ת"וא .חנינא' א מרבי יוסי בר"כ' ולכך לא פריך ממתני
דתנן זרק לתוך ביתה או לתוך חצרה :) עז (גיטיןב

מגורשת משמע דמשתמרת ואפילו הכי קאמר עולא והוא 

דדוקא גבי גט דאיתיה בעל  ל"וישעומדת בצד ביתה 

 אבל )כרחה בעינן עומדת בצד ביתה כדאמר בשמעתין

 אי עומד בצד שדהו, חצר שאינה משתמרת

  . לא , אי לא)דעכשיו היא משתמרת על ידו (אין
  

אי , ומנא תימרא דחצר שאינה משתמרת

 היה דתניא ,לא אי לא, אין עומד בצד שדהו

י עומד בעיר ואומר יודע אני שעומר שיש ל

וסמכתי על , שהנחתיו שם מדעתי (בשדה

לכן אני  ( פועלים שכחוהו)... והפועלים שיביאוהו

 לא יכול .שכחה )עומר זה דיןל(  לא יהא)מכריז ואומר

תלמוד לומר  )אם חזר ושכחו (יהא שכחה

ֶדה ַכְחָת עֶֹמר ַבׂשָ ְּוׁשָ אם  (בשדה ושכחת ,ּּ

  ולא בעיר) הוי שכחהשכחתו בבואך מן השדה

  . )ששכחתו משנכנסת לעירולא (
  

 הא גופא קשיא אמרת יכול לא יהא שכחה

ונסיב לה תלמודא בשדה , אלמא הוי שכחה

   ?אלמא לא הוי שכחה, ושכחת ולא בעיר
  

בעוד האיש ( בשדה ,אלא לאו הכי קאמר

ששכחו הוא תחילה  ( שכוח מעיקרו)בשדה

 )שהניחו שם מדעתו (זכור, הוי שכחה )לפועל

ביארו  (אין שכחה )ידי פועליםעל  (ולבסוף שכוח

 פירוש זכור בשעה שהשכחה 'זכור ולבסוף שכוח' 'התוס

מתחלת שכבר שכחוהו פועלים ולבסוף שכח גם הוא 

 אבל , הוי כששכחו הפועלים שכח גם הוא'ושכוח מעיקרו'

מה שהוא זכור בשעה שהפועלים זוכרין אין זה זכור 

שדהו כ לא תמצא שכחה לעולם דכש" דאל,ולבסוף שכוח

, בשדה ( מאי טעמא.)מלאה עומרין יאמר יזכה לי שדי

הויא   דכיון דקאי גבה)אינו שכחה, זכור ולבסוף שכוח

משנכנס  (אבל בעיר. וזכתה ליה, ליה חצרו

 ) מדעתו בעל השדהשהניחו שם(  אפילו זכור)לעיר

 מאי ,הויא שכחה )על ידי פועלים( ולבסוף שכוח

הכי קא נסיב ו (דליתיה גביה דלזכי ליה טעמא

 יכול לא יהא שכחה ,ליה תנא לתלמודיה

 בעודך בשדה הוא 'בשדה ושכחת'תלמוד לומר 

לא בעינן , ולא בעיר, דבעינן דשכחתיה אתה

שאף שכחת פועלים עושה אותה , ושכחת

   .)שכחה
  

 )ומתניתין הכי אמרה, דקרא הכי מתרץ (ממאי

דבשדה נהוי שכחה , דלמא גזירת הכתוב היא

  לא נהוי שכחה) בעל הבית לעירמשבא (ובעיר

והכי קאמר , אין שכחתו ושכחת פועלים כלום[

  בברייתא משנה את הגירסאי"רש (יכול יהא שכחה

הקשו  'יכול יהיה שכחה'ל',  יהיה שכחהלאיכול 'במקום 
, וכי כיון שרוצה לסתור את הראיה ועל פירוש' התוס

מתרצת את הקושיא בכך '  הגמועודמגיה את הברייתא 

והלא המקרה , ישנו פסוק שמרבה את שכחת העירש

זכור ולבסוף 'הוא מקרה של , שהברייתא מדברת עליו

ואם ', יודע אני שפועלים שכחוהו' הברייתא ןוששל' שכוח

שבמקרה זה שכחת , י"הקושיה בברייתא כביאור רש

מה בכך שישנו פסוק שמרבה שכחת , העיר אינה שכחה

פסוק מרבה סתם הרי עדיין יש לפרש שאותו , העיר

ששכחת העיר , והברייתא משמיעה מפסוק אחר, שכחה

 ל"לכך יאינה שכחה '  שכוחףזכור ולבסו'במקרה של 
שכוונת הברייתא היא כמו מסכימה ' שבאמת הגמ

להקשות על ' וכוונת הגמ, קודם לכן' שביארה הגמ

אמר  ?]מניין לברייתא לפרש כך את הפסוקים, הברייתא

 .לרבות שכחת העירְּחתֹו ּלֹא ָתׁשוב ְלַקקרא 

אם כן נימא קרא לא  ?האי מיבעי ליה ללאו

   .לרבות שכחת העיר מאי לא תשוב, תקחנו
  

 אין שכחה מיבעי ליה לכדתנן שלפניו, ואכתי

יחיד שהתחיל לקצור , בשכחת הקוצר קאי(

שלאחריו , ושכח לפניו ולאחריו, מראש השורה

ש י  שלאחריו)שלפניו לא הוי שכחה, הוי שכחה

זה הכלל כל שהוא . שהוא בבל תשוב, שכחה

אינו  כל שאינו בבל תשוב, שכחה בבל תשוב

ביאר  ( לאתויי קרן זוית'זה הכלל' 'כתבו התוס[ שכחה

חל עליה דין , ל שאם הקוצר שייר אלומה מאחוריו" רא"המהרש
והוא , שבקצה השדהאם אותה אלומה היא קרן זית ' אפי, שכחה

והחידוש שאף , ניה שבאותו קרןהתחיל לקצור מהאלומה הש
אלא התכוון לקוצרה בשורה , שייתכן לומר שהוא לא שכחה

 אמר רב אשי ?])בכל גוונא חל דין שכחה, אחרת מצד אחר

 )לגר ליתום ולאלמנה יהיה (אמר קרא יהיה

  . לרבות שכחת העיר

 .יא           
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וכן . וכן אמר עולא והוא שעומד בצד שדהו

אמר רבה בר בר חנה והוא שעומד בצד 

  . דהוש
  

איתיביה רבי אבא לעולא מעשה ברבן גמליאל 

אמר רבן גמליאל , וזקנים שהיו באים בספינה

נזכר שלא עישר  (עישור שאני עתיד למוד

 ומיהר לעשרן באשר , והוקשה לו,מעשרותיו

שהיה ירא :) כו(קידושין בי "פרש ' כתבו התוסהוא שם

ל  דחזקה ע,פן יסמכו עליו בני ביתו שעישר ויאכלו טבל

 וקשה .חבר שאינו מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן

דהיינו דוקא בחבר שמת או בהולך ואין בדעתו לשוב עד 

 ועוד למה נתנם לרבי יהושע ולרבי עקיבא ,ימים רבים

 ועוד דאין זה קריאת שם דלא ,יקרא להם שם ולא יותר

אמר עשרה יהא מעשר אלא אמר מעשר ראשון יהא 

ת הביעור היתה וכבר הפרישם  דשנת"ופרנתון ליהושע 

 וזה ,ולתנם לבעלים והיה צריך להוציאם מתחת ידו

גבי ) ו"ה מ"פ(ג תנן במסכת מעשר שני "המעשה דר

 ואמאי לא נתן תרומה גדולה כדתנן ת"וא     ...ביעור

ש נותן תרומה ותרומת מעשר לכהן שהרי "בהך דמע

א בן עזריה היה עמו כדקתני סיפא עמד רבי יהושע "ר

 ל"ויא בן עזריה "מר תרומת מעשר שבו נתון לרוא
דתרומה גדולה טרם שנסע הפרישה ונתנה לפי שקלה 

היתה להפריש דחטה אחת פוטרת את הכרי וניטלת 

 ועוד שהתבואה היתה כבר ממורחת בביתו של ,באומד

ג כדמוכח בירושלמי ותרומה גדולה מפרישה בשדה "ר

 )...שנימיד אחר המרוח כדאמרינן בירושלמי דמעשר 

יהושע בר חנניא שהיה עמו ' לר [נתון ליהושע

, ונוטל מעשר ראשון, והוא לוי, בספינה

יהושע '  מעשה בר):יא(כדאמרינן בערכין 

יוחנן בן גודגדא בהגפת ' שהלך לסייע את ר

שאתה מן , אמר לו חזור בך, דלתות

ומשורר , המשוררים ואני מן המשוערים

הא אמר אם ת ו'הסבירו התוס ששיער במיתה

ע דאמר דקודם קנס "ל כר" דסל"וי  ללוייםקנסינהו עזרא

כתובות ב כדאמר , ואחר קנסא לכהן וללוי,דוקא ללוי

יהושע חזור בך ' יוחנן בן גודגדא שאמר לר' ר ת"וא ..)כו(

:) ערכין יא(שאתה מן המשוררים ואני מן המשוערין 

אמרינן מגיפי :) נו( ובסוכה ,משמע שהיו שניהם לוים

 ולחם ,ת שבמקדש היו נוטלין שכרן מלחם הפניםדלתו

מקומות היו '  בגל"ויהפנים אינו מותר אלא לכהנים 

ושם הכהנים היו מגיפין את , ק"המיבב הכהנים שומרים

 ואותן מגיפי דלתות ,תמיד'  בריש מסנן כדאמריהדלתות

 ומקומו ]ב"דף יא ע[ ]היו נוטלין שכרן מלחם הפנים

דהכי , שכר המקוםוקבל ממנו שם  (מושכר לו

 וכל כך למה, קתני סיפא נתקבלו זה מזה שכר

לפי , שתהא חצרו קונה לו, כדי לקנות מעשר

או , שהמטלטלין אין קונין אלא או במשיכה

 בסיפא קתני שקבלו שכר 'כתבו התוס חצרו תקנה לו

 אמאי קבלו שכר היה לו להשאיל להם או ת"וא .זה מזה

ירות אינה נקנית  דשאלה ושכל"וילהשכיר בחליפין 

 ועישור אחר שאני עתיד למוד נתון .)בחליפין

ואותה שנה שנת , גבאי היה (לעקיבא בן יוסף

, כדי שיזכה בו לעניים, )מעשר עני היתה

וכי רבי יהושע ורבי עקיבא . ומקומו מושכר לו

הסבירו ( בצד שדהו של רבן גמליאל היו עומדין

ג כדמוכח "ת והלא התבואה היתה בביתו של ר"וא 'התוס

היה משתמר ג " וביתו של ר,ג דמעשרות"בירושלמי פ

משתמר שלא היה הפסק בין  דלגבי זקנים לא היהל "וי

 ת"וא .ג יכלו לקחתם"ובני ביתו של ר, תבואתו לתבואתן
 במשכיר שהשכיר בית לחבירו מבואר במשנה .)קב(בדף 

 בתורי העמידה'  והגמ')המשכיר (הזבל של בעל הבית'

 חנינא'  ובחצר דמשכיר וכרבי יוסי בר,דאתו מעלמא

 והשתא והלא השוכר ,שחצרו קונה לו שלא מדעתו

 ואם כן הזבל משתמר לדעת השוכר ,משתמש בחצר

 שגם משכיר ביתו ויש לומרבחצר ואיך יזכה המשכיר 

   ?) ומקרי עומד בצד שדהו,פתוח לאותו חצר
  

אמר ליה דמי האי מרבנן כדלא גמרי אינשי 

 לסורא אמר להו )אבא' ר (כי אתא. שמעתא

אמר ליה  .והכי אותביתיה, הכי אמר עולא
 רבן גמליאל מטלטלי אגב ההוא מרבנן

ולאו משום דתקני להם  [מקרקעי הקנה להם

ו הקנה להן חצר שאפיל, מקומם בתורת חצר

קדושין (כדתנן ,  קנוי נמיאחרת שאינן בתוכה

 נכסים שאין להן אחריות נקנין עם נכסים ):כו

משנתן הכסף בשביל , הן אחריות בכסףשיש ל

 אפילו קרקע במכר או, הקרקע והמטלטלין

 נקנין המטלטלין בקנין ומטלטלין במתנה

) .כו(כדילפינן בקדושין , הקרקע בלא משיכה

מויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב 

  . ]עם ערים בצורות אשר ביהודה
  

לא   רבי אבא)להאי תירוצא (קבלה רבי זירא

וכי , אמר רבא שפיר עביד דלא קבלה. קבלה

למה  (לא היה להם סודר לקנות ממנו בחליפין

 סודר מאי טעמא לא ( אלא)לו לקבל מהן מעות

שהיתה לו לרבן גמליאל  (טובת הנאה )...ד

 : יא-.   יא
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 ממון לקנות )חשובה ( אינה)במעשרות הללו

דליכא למימר כי קנה ליה רבן  (ממנו בחליפין

ליפין דידיה בכל גמליאל להאי סודר אקנייה ח

בת דכיון דאין לו בהן אלא טו, מקום שהן

 אין זו הנאה שבידו לתתו לכל מי שירצה

  הכא נמי)חשובה ממון לחול על זו קנין חליפין

טובת הנאה אינה ממון לקנות  )גבי קנין קרקע(

אלא , בקנין שהקרקע נקנה בו (על גבי קרקע

וכי אוגר להו , אפקורי בעלמא אפקר גבייהו

כשאר ,  קנתה לו חצרו בתורת חצרמקום

  . )הפקר
  

 לאו דכי לא היה להן סודר, מהאי[ ולא היא

ראיה היא למילף מינה דאין טובת הנאה 

 דשפיר איכא ,נקנית בחליפין ועל גבי קרקע

טובת  (למימר מטלטלי אגב קרקעי הקנה להן

 ודקשיא לך )הנאה הוא ממון וניתן לקנותו בקנין רגיל

 ומעשר ,ולויה (מתנות כהונה ]לקנינהו בחליפין

 'ונתתה ללוי'כדכתיב  (נתינה כתיבא בהו )עני

 זה 'לגר ליתום ולאלמנה', זה מעשר ראשון

 דרך מקח וממכר הוא חליפין )מעשר עני

, דדרך מקח הוא, לפיכך אסור להקנותן בסודר(

ונראה זה כמוכרן , שזה נותן לו כליו תחתיהן

 תא היאנתינה אלימ מטלטלין אגב מקרקע. )לו

  . )מותר להקנות מתנות כהונה על גבי קרקע(
  

בן גמליאל הקנה להם את ר (לעולם[ רב פפא אמר

ואפילו הכי לא ,  בתורת חצר קנאו)המעשרות

 )בקניית הפקר יעמוד בצד שדהושמצריך ש (תקשי לעולא

 עומד בצד )בנתינת המעשרות (דהא דלא בעינן הכא

 דעת אחרת מקנה אותן ]... ד משוםהשדה

שרבן גמליאל הקנה להן מטלטלין שהיו  (שאני

ונוחה , ולא מהפקירא קנו, לו בחצר שלהן

ואף על גב דאין עומד בצד , מתנה זו לקנות

  . )השדה
  

הוא נין לנו שדעת אחרת מקנה אותן מ (ומנא תימרא

דתנן ראה אותן רצין אחר  )מעלה בקנינים

 ואמר רבי ירמיה אמר רבי יוחנן ...המציאה

הצבי מהלך  (חריהן ומגיעןוהוא שרץ א

ומתניתין דקתני זכתה לו , והגוזלות מדדין

ומגיען ,  כגון שהיה יכול לרוץ אחריהןשדהו

 ובעי רבי ירמיה במתנה )קודם שיצאו משדהו

והם , אם היו צבי וגוזלות של אדם אחד( היאך

רו ונותנן בעליהן לבעל שדה בתוך שדה חבי

 מי בעינן והוא שרץ,  היאך הדיןבמתנה

ומצי נותן ,  לא קניואי לא, אחריהן ומגיען

קבלה מיניה רבי אבא ? )או לא, למיהדר ביה

דשפיר דק , ירמיה' להך בעיא מר (בר כהנא

 אף )...ובמתנה, שיש חילוק בין מתנה להפקר

 מאי טעמא. על פי שרץ אחריהן ואין מגיען

 לאו משום דדעת אחרת מקנה אותן שאני

  .)בתמיה(
  

דדעת , לרב פפא הרי גטאמר ליה רב שימי 

 ):עז(בגיטין  [ואמר עולא, אחרת מקנה אותה

גבי הזורק גט לאשתו בתוך ביתה או בתוך 

 והוא שעומדת בצד ביתה או בצד ]חצרה

שהוא  (דאיתיה בעל כרחה, שאני גט ?חצרה

   .)נותנו לה ולא ניחא לה למגרשה
  

ולאו קל , מתקיף לה רב ששת בריה דרב אידי

עם הזה יש לדון דכל שכן מן הט (וחומר הוא

דכי  ( ומה גט דאיתיה בעל כרחה)לקנין אחר

 אפילו ולא ניחא לה למקנייה, איתה בצד חצרה

אי עומדת בצד ביתה  )הכי קנייה לה חצרה

 מתנה דמדעתיה. לא אי לא, אין ובצד חצרה

דאי אמרה לא בעינא לא , דליתה בעל כרחה(

דכי אמרה בעינא צריכא  (לא כל שכן )קניא

   ?)הא בצד חצרהשת
  

לא תתלי טעמא משום  (אלא אמר רב אשי

גבי מתנה היינו , אלא, דאיתה בעל כרחה

דכיון דמידה  טעמא דלא בעינן עומד אצלה

ואילו , אתרבאי לא גרעה משלוחה להיטיב לה

ואפילו ,  מי לא קני להשלוחה שקיבל לה מתנה

,  הלכך.לא שנא, חצרה נמי, אין עומדת בצדו

 אנן סהדי דניחא לה ת הוא להגבי מתנה דזכו

, אבל גבי גט, וקנייא לה כשליח, שתהא שלוחה

,  לא ניחא לה שתהא שלוחהדחוב הוא לה

,  על כרחה ידה היאכי עומדת בצדה, הלכך

 לאו ידה ואי לא, וידה קניא גבי גט על כרחה

טעמא דיש חילוק בין גט , ולא שלוחה הוא, הוא

ת ואף על גב דתרוייהו דעת אחר, למתנה

 :          יא
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דאתרבאי ג "עא, משום דהך חצר, מקנה אותן

 לא גרעה משליחות ):י(כדאמרן לעיל , משום יד

דאי נמי לא אתרבאי מונתן בידה הוי נפקא לן 

 וכי אצטריך לרבויי משום יד, חצר משליחות

דלתנהו בתורת שליחות , משום קטן וקטנה

 איתיה וכל היכא דאיתיה לשליחות, אצטריך

 אין גט דחוב הוא להגבי , הלכך, לדין חצר

 אין אדם יכול לעשות שליח , כלומר...חבין

וחצרו נמי לאו בתורת , לחוב אדם שלא מדעתו

, שליחות מצית לאתויי דתתגרש שלא מדעתה

ומה , בגט לא תרבייה אלא משום יד, הלכך

דף [ ) אף חצירה בסמוכה להידה דסמוכה לה
ולא גרעה ,  חצר איתרבאי משום יד]א"יב ע

אין חבין   גבי גט דחוב הוא לה.משליחות

 דזכות הוא לו, גבי מתנה. לאדם אלא בפניו

דאנן , ושלא מדעתו (זכין לאדם שלא בפניו

כי , הלכך, סהדי דניחא ליה שתהא שלוחו

ליכא לדמויי לידה דאינה ד, ליתיה בצד חצרו

כי , משליחותה,  תיפוק לה זכייתהסמוכה לה

נמי היכי דשלוחו זוכה לו שלא בפניו חצרו 

גבי מציאה כי ,  ומיהו.זוכה לו שלא בפניו

 ליכא דלא נפקא זכייתה משום יד, ליתיה גבה

דגבי שליחות איכא דעת , לרבויי משליחות

 ליכא לא דעת אבל חצר, השולח או דעת שליח

הלכך בעינן דעת אחרת , שולח ולא דעת שליח

  .)מקנה אותו
  

 אמר ...ראה אותן רצין אחר המציאה, גופא

יה אמר רבי יוחנן והוא שרץ אחריהן רבי ירמ

קבלה ?  במתנה היאךבעי רבי ירמיה. ומגיען

מיניה רבי אבא בר כהנא אף על פי שרץ 

  . אחריהן ואין מגיען
  

והפקירו לכל י "פירש רש( בעי רבא זרק ארנקי

לקמן ' שהגמ ,ג ואפקריה"ל כתבו'  אמנם התוסהקודם

 ,תודעת אחרת מקנה אוובמתנה , מביאה ראיה ממתנה

מיד כשיצא הארנקי מידו היה הפקר ם מדובר שהפקיר וא

ג " אלא ל, אותו מקנה דעת אחרתאיןובשעת זכייה 

 בפתח )ואפקריה ולעולם היא שלו עד שיזכה בה אחר

 אויר שאין סופו ?זה ויצא בפתח אחר מהו

וקנאו בעל (  כמונח דמי)בתוך האויר (לנוח

, או לאו כמונח דמי [או לא )הבית הראשון

,  לנוח בתוך הביתהכי בעי אויר שאין סופול

ו אויר שהיה סופו לנוח בתוך דאיל, כמונח דמי

לו קדם איש אחר וקלטה  פשיטא לן דאפיהבית

דמשנכנס לאויר קנאו ,  לא קנהבתוך האויר

 היתה ).עט(דתנן במסכת גיטין , בעל הבית

כיון שנכנס , עומדת בראש הגג וזרק לה גט

הוא למעלה והיא , שת הרי זו מגורלאויר הגג

 נמחק או נשרף, כיון שיצא מרשות הגג, למטה

   ?]הרי זו מגורשת
  

,  לאו היינו מתניתין...אמר ליה רב פפא לרבא

ואמר רבי , ראה אותן רצין אחר המציאה

ירמיה אמר רבי יוחנן והוא שרץ אחריהן 

 וקבלה ,ובעי רבי ירמיה במתנה היאך. ומגיען

נה אף על פי מיניה רבי אבא בר כהנא במת

 מתגלגלים אלמא (שרץ אחריהן ואין מגיען

וקאמר דקנה ליה , ואין סופן לנוח, ויוצאין הן

 שאני ,אמר ליה מתגלגל קאמרת ?)שדהו

דבר המתגלגל בארץ ודאי נחשב  (מתגלגל דכמונח דמי

 מתייחסת כאן השאלהואילו . כמונח למרות שאין סופו לנוח שם
     .)נחשב כמונח שם או לאהאם הוא , לדבר שנמצא רק באויר

ראה אחרים רצים אחר . א ע"פסק הש

המציאה והרי הוא צבי שבור או גוזלות שלא 

, אם היה עומד בצד שדהו שהם בתוכה, פרחו

, ואמר זכתה לי שדי, ואילו היה רץ היה מגיען

הרי אלו , ואם אינו יכול להגיען. זכתה לו שדהו

 ולא כצבי שהוא רץ כדרכו וכגוזלות המפריחים

ואם נתנו . אלא כל הקודם בהם זכה, אמר כלום

הואיל ואחר הקנם לו והרי הם , לו במתנה

ואם היה . מתגלגלים בתוך שדהו קנה שדהו

לא קנתה לו , צבי רץ כדרכו וגוזלות מפריחים

חצרו של אדם קונה לו  .ב ).ד,רסח(מ "חו שדהו

כיון ,  אף על פי שאינו עומד שם,שלא מדעתו

 חצירו כאילו זכה בה אחרשהגיע המתנה ל

הזורק ארנקי לבית בפתח זה  .ג ).כ,רמג(מ "חו

ונתנו לבעל הבית במתנה , ויצא בפתח אחרת

ולא זכה , הוי ספק, וחזר בו בעודו באויר הבית

משום דמוקמינן ליה בחזקת מריה , בעל הבית

מוציאין , אבל אם הפקירו וזכה בו אחר. קמא

 כתב ).כד,גרמ(מ "חו מידו ונותנין לבעל הבית

הילכך במתנה יכול לחזור בו  בעיא ולא איפשיטא ש"הרא

 . יב-: יא    
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דאוקי בחזקת מריה קמא אבל בהפקר הואיל ונסתלקו 

 דבעל הבית ,הבעלים אם החזיק בה אחר מוציאין מידו

בין , זרק לה הגט בחצרה .ד .מוחזק מספק תחלה

הרי זו , שהוא קנוי לה או שאול או מושכר

ת בחצרה והוא כשהיא עומד, א"בד. מגורשת

, אבל אם אינה עומדת שם, משתמר לדעתה

אינה , אף על פי שהוא משתמר לדעתה

 היה ם"פסק הרמב     ).א,קלט(ע "אה מגורשת

בעל השדה בעיר ואמר יודע אני שהפועלים 

שכחו עומר שבמקום פלוני ושכחוהו הרי זה 

ואם היה בשדה ואמר כן ושכחוהו אינה , שכחה

, דה הוא השכחהשכחה שהשכוח מעיקרו בש

אבל בעיר אפילו זכור ולבסוף שכוח הרי זו 

 שכחה שנאמר ושכחת עומר בשדה ולא בעיר

זכור 'נראה מדברי רבינו ד ז" הסביר הרדב).ב,ה(ע "מ

 היינו 'ולבסוף'ב זוכר אותו תמיד " היינו שבעה'מעיקרו

'  מטעמא דאמרי'אינו שכחה' ,ששכחוהו פועלים בשדה

 וכן ,ב"ג דלא שכחו בעה"אף ע ובעיר הוי שכחה ,בגמרא

ל אלא "י ז" ואין נראה כן מדברי רש,כתב רבינו שמשון

, ב ושכחו"זכור מעיקרו ולבסוף שכחו היינו שחזר בעה

  .וסוגיא דשמעתא משמע כדברי רבינו

  
 'בנו קטן בגמ [ מציאת בנו ובתו הקטניםמשנה

 ):מו( בתו הקטנה בכתובות .מפרש מאי טעמא

טנה ואף נערה כל שבח דק, ילפינן לה מקראי

  מציאת עבדו ושפחתו הכנענים]נעוריה לאביה

כדכתיב , שהרי גופו קנוי לו עולמית(

רבנן תקינו ליה  ( מציאת אשתו)...והתנחלתם

מציאת בנו ובתו . הרי אלו שלו )...משום איבה

, מציאת עבדו ושפחתו העברים, הגדולים

  שלא נתן כתובהפ"עמציאת אשתו שגירשה א

  .שלהןהרי אלו 

  

 מפני מה אמרו מציאת אמר שמואל )גמרא(

 טעמא מפרש בשלמא בתו ואשתו (קטן לאביו

 )אלא בנו טעמא מאי, להו במקומן בכתובות

י "פירש רש( שבשעה שמוצאה מריצה אצל אביו

פירוש  א"כתב הריטב כשמגביה לצורך אביו הגביהה, הלכך
כי שלום וכיון דרבנן הוא דתקון מציאה לקטן מפני דר ,לפירושו

 ואינו מאחר )אמרו שתהא מציאתו לאביו מהאי טעמא

לא , אף אם לא הריצה לאביו ף"ם שי"כתב המהר (בידו

   .)וזכה אביו במציאתו. פלוג רבנן בתקנתם

 ליה זכייה למימרא דסבר שמואל קטן לית

 והתניא השוכר את ,לנפשיה מדאורייתא

, מותר לבנו של פועל (ילקט בנו אחריו הפועל

, ללקוט אחר אביו לקט הנושר, י הואאם ענ

 למחצה )...פועל את השדהאבל אם קבל ה

והרי הוא כבעל , עשיר הוא (לשליש ולרביע

לפי  (לא ילקט בנו אחריו )...הבית בשדה זה

 רבי יוסי אומר בין כך ובין )שלקט בנו לאביו

 דאם האב עשיר (כך ילקט בנו ואשתו אחריו

אל הלכה ואמר שמו. )הבן עני וזוכה לעצמו

יוסי אין לקטן ' שבאמת לר' ה הגמלקמן ביאר[ כרבי יוסי

אלא זוהי תקנת חכמים שעשו את שאינו זוכה , ת"זכיה מה
שאף ,  שלשאר העניים נח בתקנה זוותקנו זאת כיון, כזוכה

.) ל(תימה דבגיטין  ' התוסהקשו .ניהם ילקטו אחריהםב

מבואר שאדם יכול להלוות מעות לכהן וללוי על מנת 

כיצד ' ודנה הגמ.  יטול אותם לעצמומ"כשיפריש תרוש

, הרי המעשרות לא יצאו מידו, נחשב שאותו אדם נתן

שעשו את שאינו , יוסי דהכא' שהמשנה כר' וביארה הגמ

ואף במקרה זה חכמים תיקנו שהכהן שלא , זוכה כזוכה

וחזר והקנה , ייחשב כאילו זכה, בפועל זכה בתרומה

 שמואל שם שביאר אמנם. ואותה לישראל בפרעון חוב

יוסי ' כיון שלא רצה להעמיד את המשנה כר, אחרת

 דדוקא הכא ל"וי והרי כאן הוא פוסק כמותו, שהוא יחיד

ששאר עניים נח  מהטעם האמור פוסק כמותוגבי לקט 

   .]להם בתקנה זו
  

 אי אמרת בשלמא קטן אית ליה זכייה לנפשיה

וסי קטן י' ל דלר"תימה מנ ' התוסהקשו( דאורייתאמ

זוכה מן התורה וכן בסמוך דפריך וסבר רבי יוסי מציאת 

אלא , ל ודלמא אינה אלא מדרבנן" ומנ,קטן דאורייתא

כך ול ,ממנו את מציאתואביו לא זכה ש שחכמים תיקנו

יוסי '  דמסתמא לא פליג רל"ויהוא מלקט אחר אביו 

ודמסכת מעשר :) עט(אכמה משניות דפרקין ודעירובין 

דלכולהו משניות יד בן כיד .) סה(מייתי בגיטין ד) ד,ד(שני 

 ונימא לעולם זכי לנפשיה מדרבנן ובתר הכי ת"וא .אביו

 ל"ויזכי אבוה מיניה משום איבה ומשום הכי מלקט 
 שיזכה הבן קודם ,דמדרבנן אין סברא שיתקנו שתי זכיות

 אלא אי מדרבנן הוא בשעת ,כ יזכה האב ממנו"ואח

אב משום דבשעת הגבהה זכיית הבן בא לו זכיית ה

כ "וא,  תקנו שהגבהתו תזכה לאביו,לוקחה להריצה לאביו

 אלא ודאי זכה ,קשה מדוע מותר לו ללקט אחר אביו

 ואבוה זכה מיניה משום איבה ,לנפשיה מדאורייתא

מותר , וכיון שהקטן זוכה קודם לאביו, שסמוך על שלחנו

לנפשיה קא   כי קא מלקט)לו ללקט אחר אביו

אלא אי אמרת קטן . וה מיניה קא זכימלקט ואב

לאביו קא  כי קא מלקט, לית ליה זכייה לנפשיה

 .יב           
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לאו דוקא  'כתבו התוס[ אבוה עשיר הוא, מלקט

עשיר אלא כלומר כיון שיש לו חלק בשדה חייב בלקט 

לא תלקט לעני להזהיר עני .) יב(גיטין בא "כדדרשינן לר

י  שדרשו פסוק זה לדרשה אחרת ודא ולרבנן,על שלו

שדרשו או שלומדים זה ממקרא אחר או , שמודים לדין זה

 אמאי אשתו ובנו מלקט ]שתי דרשות מפסוק זה

  ? אחריו
  

מפני מה  (שמואל טעמא דתנא דידן קאמר

  וליה לא סבירא ליה)אמרו מציאת קטן לאביו

 מדוע ת"וא ' הסבירו התוסדמציאת קטן לאביו(

זוכה שהקטן  שמואל לא הסביר את המשנה לפי שיטתו

 ,מדרבנן משום איבה זוכה ממנו ואביו ,לעצמו מהתורה

 , משמע בקטן ממשששנינו במשנה דקטן ל" ויוכרבי יוסי

 ואילו היה זוכה לעצמו מן ,שאינו סמוך על שלחנופ "עוא

 , איבהשאיןהתורה לא היה להם לתקן שיזכה אביו כיון 

וכה לעצמו  אלא ודאי לא ז,שהרי אינו סמוך על שולחנו

  .)לא לאביו שבשעת הגבהה מגביה לצורך אביו אכלל
  

 ,וסבר רבי יוסי קטן אית ליה זכייה מדאורייתא

יש בהן משום  והתנן מציאת חרש שוטה וקטן

. רבי יוסי אומר גזל גמור, גזל מפני דרכי שלום

מפני דרכי  (ואמר רב חסדא גזל גמור מדבריהן

 להוציאה )יוסי' מדר (נפקא מינה. )שלום

 לאשמועינן דהחמירו החכמים אתא (בדיינין

וכיון , בתקנתן כגזל גמור להוציאו בדיינין

 נמצא אביו גוזל דמדאורייתא לית ליה זכייה

יוסי נמי ' ר ( אלא אמר אביי?)את העניים

, דקטן לית ליה זכייה, כתנא דידן סבירא ליה

דכיון דיש לו לפועל זה , וגבי לקט היינו טעם

, מלקט שלה עניים עצמן מייאשי ,בנים ואשה

   נמושות)שדהב ( עשאוה כמי שהלכו בה)...לפיכך

 עניים גופייהו מסחי דעתייהו )דמההיא שעתא(

 סברי בריה דהיאך )הכא נמי מסחו דעתייהו(

  . מלקטי ליה
  

אמר ליה רב אדא בר מתנה לאביי וכי מותר 

לאדם להרביץ ארי בתוך שדהו כדי שיראו 

 ]ב"דף יב ע[ אלא אמר רבא? עניים ויברחו
על פי שאין לקטן אף  (עשו שאינו זוכה כזוכה

 מאי ) כאן עשאוהו כזוכהזכייה במקום אחר

, )בהאי תקנתא (עניים גופייהו ניחא להו טעמא

כי היכי דכי אגרו לדידהו נלקוט בנייהו 

  . בתרייהו

ש טעמא דמתניתין דפיר, דשמואל (ופליגא

 דרבי חייא בר אבאא )משום דלית ליה זכייה

אם סמוך הוא , גדול שיש לו זכייהדאמר אף (

,  מציאתו לאביו משום איבהעל שולחן אביו

 אפילו הוא קטן, אבל אינו סמוך על שולחן אביו

 דאמר רבי חייא בר אבא אמר )מציאתו שלו

קטן  ולא קטן, גדול ממש רבי יוחנן לא גדול

, זהו קטן אלא גדול וסמוך על שלחן אביו. ממש

כתבו [ זהו גדול יוקטן ואינו סמוך על שלחן אב

 הכא יוחנן'  שמואל ורת כי היכי דפליגי"מפרש ר 'התוס

 ומזכה להם:) עט( דתנן בעירובין ,פליגי נמי גבי עירוב

 דאמר לשמואל .בנו ובתוי " עאת העירוב לכל בני המבוי

 את הכא קטן ממש התם נמי גבי עירוב אינו זוכה

ון  דידו כיד אביו כי,העירוב בעבור שאר בני המבוי

אף שמבואר  ו,ה כל זכיותיו לאביו"דמציאתו לאביו ה

שהיא קטנה זכיא פ "עאמה העבריה אבמשנה ש

 וכיון שיש , דמציאתה אינה לאדוניה בה הטעם,בעירובה

לכן יכולה לזכות , ויד זו אינה כיד אדוניה, זכותלה יד ל

גיטין בשמואל אית ליה ואף ש, בעירוב בעבור האחרים

כ כיצד "וא, ו ואינו זוכה לאחריםקטן זוכה לעצמ:) סד(

 הא משני התם שאני שתופי ,האמה זוכה בעבור האחרים

.) מט(עירובין ב והא דאמר שמואל .מבואות דרבנן

, העירוב מונח בביתוב ש"ל שבעה"ר (דעירוב משום קנין
  ורבא אמר משום דירה)מקנה את רשותו לכל שאר בני החצר

נחשב , ונחת בבית אחדל כיון שפיתם של כל דיירי החצר מ"ר(
 ואמר איכא )הדבר כאילו כולם גרים בפועל באותו בית

 שלשמואל שעירוב מועיל י" אין לפרש כרש,בינייהו קטן

אין הקטן יכול לזכות בעירוב עבור שאר בני , מדין קניין

אלא צריך ,  שמדרבנן כן יכול לזכותנתבארשהרי , החצר

ל לזכות שאף שיכו(שיש לקטן בית ח "רש וירפכ לפרש
 יוחנן' ולר ).אינו יכול להקנות רשותו לאחרים, בעבור אחרים

ה דגבי עירוב נמי דקטן "דאמר לא גדול גדול ממש ה

ואינו סמוך על שולחן אביו זוכה כאמה העבריה וגדול 

 ליזהרוצריך               .סמוך על שולחן אביו אינו זוכה

חנו שולעל י בנו הגדול הסמוך "שלא לזכות העירוב ע

 ,:)מזעירובין (ל כרבי יוחנן לגבי שמואל כדאמר "דקי

 דסמוכין על שולחנו ג"עועבדו ושפחתו העברים א

מציאתם לעצמם וכן זוכין בעירוב ולא הוי ידם כיד האדון 

דלא שייך איבה אלא בבנו שדרכו לזונו תמיד ואם לא 

 אבל אדם אחר מעלמא ,יפרנסנו אביו לא יפרנסו אחר

בירו חנם כגון יתום וכיוצא בו אין סמוך על שולחן ח

ש עבד ואמה שבשכר "סברא שתהא מציאתו לחבירו וכ

 ובתו אפילו נערה ואינה סמוכה על ,טרחם הם אוכלים

שולחן אביה מציאתה לאביה משום איבה דאי בעי מסר 

ודלא ) .מו(לה למנוול ומוכה שחין כדאמר בכתובות 

רת י שפירש משום דכתיב בנעוריה דההוא בהפ"כרש

:) מו (כתובותו:) ג(נדרים הוא דכתיב כדאיתא בקדושין 

 : יב- .  יב   
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 דידה כיד בעלה מוקי לה ג"אעואשתו דזכיא בעירוב 

דאית לה בית באותו מבוי דמגו דזכיא :) פח(נדרים ב

  .]לנפשה זכיא נמי לאחריני
  

מציאת עבדו ושפחתו העברים הרי הוא של '

לא יהא עבדו  ( לא יהא אלא פועל, אמאי'עצמן

תנינא דמציאתו לבעל , יר בעלמאאלא שכ

, הבית בזמן שלא פירש לו לאיזו מלאכה שכרו

 ) לסתם מלאכה קנאוועבד זה כשקנאו רבו

 במה דברים ,ותניא מציאת פועל לעצמו

עדור , בזמן שאמר לו נכש עמי היום אמורים

 אבל אמר לו עשה עמי מלאכה היום. עמי היום

   ?מציאתו לבעל הבית
  

בעבד נוקב מרגליות  הכא אמר רבי יוחנן

שאין רבו רוצה לשנותו למלאכה , עסקינן

, הלכך לא ניחא ליה שיגביה לו מציאה (אחרת

דמציאה מעולה בדמיה משכר ביטול מלאכתו 

,  שלו הואאי אתרמי ואשכח, הלכך, לא שכיחא

  . )וישלם לרבו שכר ביטולו
  

שלא  ( במגביה מציאה עם מלאכתורבא אמר

 'הסבירו התוס  לעצמוהלכך (עסקינן )ביטל כלום

אמה העבריה מציאתה :) טז(דושין ית הא דתניא בק"וא

לאביה ושכר בטלה לרבה היכי מתוקמא אליבא דרבא 

 ואם לא ,דאם הגביהה עם מלאכתו ליכא שכר בטלה

 דהתם ל"ויכ מציאתה לאדוניה "הגביהה עם מלאכתו א

   .)ודאי צריך להעמיד בנוקבת מרגליות
  

 פועל מציאתו לבעל הא דתניא (רב פפא אמר

  מציאות)הרבה ( כגון ששכרו ללקט)הבית

א בזמן שאמר ליה "פ דברייתא בד"וה 'הסבירו התוס(

עשה עמי באותו ענין שהוא כמו נכש עמי היום אבל 

  והיכי דמי.)...אמר ליה עשה עמי מלאכה של מציאות

שצף הנהר  ( דאקפי אגמא בכוורי)דאתרמי(

 וכשיבשו המים ,וצפו הדגים שם, חוץ לגדותיו

  ).היוצאים נמצאו שם דגים הרבה
  

  אי דאייתי שתי שערות,האי שפחה היכי דמי

עוד   הא תניא יוצאה בסימנין (מאי בעיא גביה

דהיא נמי אינה יכולה למכור עצמה אחרי  'התוסביארו 

, ואי דלא אייתי שתי שערות )כן כדאיתא בספרי

דהא , מציאתה (דאבוה הויא ,אי איתיה לאב

מאי בעיא גבי  ( ואי דליתיה לאב)ה היאקטנ

 דאמר ריש לקיש ,אבתיפוק במיתת ה )האדון

אמה העבריה קנה עצמה במיתת האב מרשות 

ה סימנין  מ).טז(בקדושין [ האדון מקל וחומר

 מוציאין מרשות שאין מוציאין מרשות האב

,  אלו ימי בגרות'ויצאה חנם'כדילפינן , האדון

,  מיתת האב. אלו ימי נערות'אין כסף'

שאינו מוריש לבניו , שמוציאה מרשות האב

מה שזכתה לו תורה בבתו שיהא מעשה ידיה 

 אותם  והתנחלתם).כתובות מג(כדילפינן , לאחין

 אינו דין ,לבניכם ולא בנותיכם לבניכם

ולאו איתותב ריש  ?]שמוציאה מרשות האדון

נימא מהאי נמי תיהוי  ?.)בקידושין טז (לקיש

ומאי הרי , עולם דאיתיה לאבל, לא ?תיובתא

לאפוקי שאינו של  (לאפוקי דרבה ,הן שלהן

 משום וקרי ליה שלהן, רבה אלא של אביה

  .)דאב מינה קזכי

  
הכא במאי  !פשיטא,  גירשה'מציאת אשתו'

כגון זרק לה  (במגורשת ואינה מגורשת עסקינן

ספק קרוב לה ספק קרוב לו ברשות , גיטה

 שאמרו חכמים דאמר שמואל כל מקום. )הרבים

 בעלה חייב במזונותיה מגורשת ואינה מגורשת

ומשום הכי אצטריך לאשמועינן דמציאתה (

 טעמא מאי אמור רבנן מציאת )...ד, שלה

, כי היכי דלא תיהוי לה איבה אשה לבעלה

. א ע"פסק הש     .אית לה איבה ואיבה הכא
אף על , מציאת בנו ובתו הסמוכים על שלחנו

מציאת בתו הנערה אף על ו, פי שהם גדולים

ומציאת עבדו , פי שאינה סמוכה על שלחנו

ושפחתו הכנענים ומציאת אשתו הרי אלו 

ידוע דהלכה כרבי יוחנן  י"כתב הב ).ב,רע(מ "חו ...שלו

 .ב .וכן פסקו הפוסקים:) עירובין מז( לגבי שמואל
 שאמר לו עשה פ"אע, מציאת פועל לעצמו

דור עמי ל ע"ל אם א"ואצ. עמי מלאכה היום

כגון , אבל אם שכרו ללקט מציאות. היום

שחסר הנהר ושכרו ללקט הדגים הנמצאים 

הרי מציאתו לבעל הבית ואפילו מצא , באגם

ויש אומרים דהוא הדין שכרו . כיס מלא דינרים

 .ג ).ג,רע(מ "חו סתם ומראה לו ללקט מציאות
אבל בחיי ... האשה שהיה לה ספק גירושין

 :          יב
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ד שתתגרש גרושין בעלה יש לה מזונות ע

ויש ... ם"פסק הרמב    ).ב,צג(ע "אה גמורים

ואפילו , לפועל להביא אשתו ובניו ללקט אחריו

שכרו ליטול חצי הקציר או שלישו או רביעו 

יוסי '  פסק כרמ"הסביר הכס ).יא,ד(ע "מ .בשכרו

   . הלכה כמותוןשנפסקה כא
  

אם יש בהן אחריות ,  מצא שטרי חובמשנה

, לא יחזיר )שיגבה מהן, קרקעותשעבוד  (נכסים

 אין בהן אחריות נכסים. שבית דין נפרעין מהן

דברי רבי , שאין בית דין נפרעין מהן, יחזיר

וחכמים אומרים בין כך ובין כך לא . מאיר

  .מפני שבית דין נפרעין מהן, יחזיר
  

 אילימא )מ"באיזה אופן דיבר ר ( במאי עסקינן)גמרא(

שהשטר אינו שהלוה מודה  (כשחייב מודה

 כי יש בהן אחריות נכסים אמאי לא )פרוע

 ) בדין הוא טורפן,אם לטרוף לקוחות בא (יחזיר

כי אין בהן ,  ואי כשאין חייב מודה,הא מודה

 נהי דלא גבי ,אחריות נכסים אמאי יחזיר

מבני חרי  )ממקרקעי שמכר אחר כן (ממשעבדי

   ?מגבא גבי
  

והכא היינו טעמא , לעולם כשחייב מודה

ולא לוה עד , חיישינן שמא כתב ללות בניסןד

פירוש ועתה רוצה ללות בו שיש  'הסבירו התוס( תשרי

 וגם כדי להרויח פשיטי ,לו טורח לכתוב שטר אחר

כ " דא, שכבר לוה בו קודם שנפלאבל אין לפרש .דספרא

 לפי שנפל ויש הוכחה דמשום ,הני ריעי'לא מובן התירוץ 

 ופשיטא ,לוה בו כבר רי וה'פסולו לא נזהר לשומרו

  ואתי למטרף לקוחות שלא כדין)שנזהר לשומרו

,  שהלוה מודה שהשטר אמת הואן"א והר"כתבו הרשב(

אלא שאינו זוכר אם לוה , ואין אנו חוששים שהלוה משקר

כל שטרי , אי הכי .)או לאחר זמן, מיד לאחר מכן

, לא ריעי כל שטרי ?דאתו לקמן ניחוש להו הכי

אם דיש לומר ,  אתרע ונפלהואיל (ריעי הני

  . ) היה נזהר בוהיה כשר
  

שאין פ "עאלא הא דתנן כותבין שטר ללוה א

וליכא למיחש למחזי לשקרא  'הסבירו התוס[ מלוה עמו

 )אישור על קיום חתימת עדי השטר (כמו באשרתא דדייני

 שראו את קודם  את האשרתא הדייניםדאם כתבו

הוא כותב חובתו  כיון שדהכא , פסולההעדיםחתימת ידי 

  לכתחילה היכי כתבינהו]לא שייך מחזי כשקרא

, אף שבכל השטרות אין חוששין לכך א"הסביר הריטב(

אבל היאך כותבין לכתחילה באופן . היינו כשכבר נכתבו

 כתב ללות  ניחוש שמא)שעלול לבוא לידי כך

ואתי למטרף לקוחות , ולא לוה עד תשרי, בניסן

   ?שלא כדין
  

  בשטרי הקנאה]א"דף יג ע[ אמר רב אסי

בין ילוה בין לא ילוה , שמקנה לו נכסיו מהיום(

משמע מפשטות לשון  יגבה מהן לאותו זמן מהיום

. מכל מקום שעביד נפשיה, שאף אם לא ילוה לעולם, י"רש
 שודאי שאם אמנם יש שכתבו בדעתו .בדעתו הראשוניםכ "וכ

 אם ילוה בין'ומה שכתב . לא ילוה לעולם לא יחול כל שעבוד
היינו שאין השעבוד חל מחמת ההלואה , 'ובין אם לא ילוה
על דעת , אלא שהלוה משעבד עצמו מיד, עצמה כשאר מלוה

   .דהא שעביד נפשיה )ההלואה שיקבל לאחר מכן
  

מתניתין דקתני אם יש בהן אחריות , אי הכי

, נכסים לא יחזיר ואוקימנא כשחייב מודה

לוה עד ומשום שמא כתב ללות בניסן ולא 

אמאי , תשרי ואתי למטרף לקוחות שלא כדין

הא שעביד  אי בשטר הקנאה,  נחזי,לא יחזיר

ליכא  אי בשטר דלא הקנאה, ליה נפשיה

דהא אמרת כי , )לא עבידי דכתבי (למיחש

שאינו נותן לו את ההלוואה , דלוה (ליכא מלוה בהדיה

ל רב אסי אף על גב " א?לא כתבינן )בפנינו

ה כי ליכא מלוה בהדיה לא דשטרי דלאו הקנא

, מתניתין כיון דנפל אתרע ליה, כתבינן

  . וחיישינן דלמא אקרי וכתוב
  

א דתנן כותבין שטר ללוה בלא ה (אביי אמר

ואי נמי ,  אפילו בשטר דלאו הקנאה נמימלוה

והוא לא לוה עד  ,אתי למיטרף מהאידנא

 עדיו בחתומיו )... ד לא שלא כדין הוא,תשרי

וד ואפילו שחתמוהו זכין לו השעבמיום [ זכין לו

מכאן  ' כתבו התוסלא הלוה המעות עד תשרי

דתנן באחד בניסן .) ב(ה "רי דריש מסכת "קשה לרש

 דנפקא מינה לשטרי ' ומפרש בגמ,ראש השנה למלכים

 שאם לא קבעו יום לתחלת שנת י"ופרש .חוב המוקדמים

 פעמים שאין , אלא כל מלך לפי מה שעומד,המלך

למלך ובאו ' גון אם כתב בו בכסליו בשנת ג כ,להבחין

עדים ואמרו כשחתמנו בו לא ראינו שהלוהו אלא אמר 

הלוה לנו חתמו כאותה ששנינו כותבין שטר ללוה אף על 

פי שאין מלוה עמו אבל ראינו שהלוהו אותה מלוה 

למלך ואין אנו יודעים אם קודם לכן או ' בתמוז בשנת ג

 . יג-:    יב
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 עמד המלך אם בין תמוז  שאין אנו יודעים מתי,אחרי כן

כ מוקדם הוא "לכסליו של אחריו והוה ליה כסליו תחלה א

 או בין כסליו לתמוז של אחריו והוה ליה מאוחר ,ופסול

ה הוה ליה תמוז תחלה " והשתא שקבעו ניסן ר,וכשר

ג לאו מוקדם " והשתא לאביי כה.ושטר מאוחר הוא וכשר

 לית ליה ולרב אסי נמי ד,הוא דעדיו בחתומיו זכין לו

 למה הוצרכו לעשות תקנה כיון 'עדיו בחתומיו זכין לו'

 ועוד ,דלית ליה כותבין שטר ללוה אלא בשטרי הקנאה

ד מתי "וכי רגילות הוא שישכחו כל העולם והסופר וב

 ועוד ,עמד המלך שהוצרכו לעשות תקנה בשביל כך

מ טובא בכל שטרות שלא ידעו "דהוה ליה למימר דנ

 דאין יודעים מתי מתחלת שנת המלך מאימתי לגבות כיון

 היינו כגון ,מ לשטרי חוב המוקדמים" דנונראה לפרש

ט באדר בשנה "ט באדר כשיגיע כ"שאם עמד המלך בכ

של אחריו פעמים יטעה הסופר ביום אחד ויסבור שעמד 

ט באדר "המלך אשתקד באחד בניסן ויכתוב עתה בכ

 שנה ראשונה ונמצא שטר זה מוקדם שנה שלימה וזה

 אבל ,פסול לכולי עלמא שכותב עתה שנה של אשתקד

ה לא יטעה דמיום שני לעמידת המלך "כשקבעו ניסן ר

שהוא ראש חדש ניסן כתב הסופר שנה שניה ומשם 

. ואפילו שטרי דלאו הקנאה )ואילך עד ניסן הבא

משום  )...ולהכי מוקי ליה אביי בהאי טעמא(

דקשיא ליה כיון דאמרת בשטרי דלאו הקנאה 

ליכא   ליתיה למלוה בהדיה לא כתבינןכי

למה שנינו , עדיין יקשה, ואם כן( למיחש דאקרי וכתוב

לאביי תימה  'כתבו התוס .במשנתנו שלא יחזיר את השטר

עדיו בחתומיו זכין 'לא הוצרך לומר מחמת זו הקושיא ד

 ומתניתין שכותבין , דאפילו יסבור דאין זכין כרב אסי'לו

ודלמא מיקרי וכתב לא  ,שטר ללוה בשטרי הקנאה

 ולא יחזיר משום , יעמיד משנתנו בשחייב מודה,נןאמרי

משום ' ל"וידחיישינן לפרעון ולקנוניא כדאמר בסמוך 

', עדיו בחתומיו זכין לו'לא בא להסביר מדוע ' דקשיא ליה

ש "ומ , אמר זה מסברא'עדיו בחותמיו'אלא מה שאמר 

ניחא ליה  לא שאביי לבאר ' הגמבאה' משום דקשיא ליה'

  .)פירושו של רב אסי
  

אלא הא דתנן מצא גיטי נשים ושחרורי 

ולשון , צואת שכיב מרע (דייתיקי, עבדים

דדברי שכיב ,  זאת תיקום-  דא תיקודייתיקי

מתנת  ( מתנה)מרע ככתובין וכמסורין דמי

, הרי זה לא יחזיר )פרעון שטר ( ושוברים)בריא

. שמא כתובים היו ונמלך עליהם שלא ליתנם

 והא אמרת עדיו ,וכי נמלך עליהם מאי הוי

הני מילי היכא דקא מטו  ?בחתומיו זכין לו

אז , שנעשתה הלואה לבסוף, הגיע השטר ליד המלוה[ לידיה

ואפילו  ,אנו אומרים שחל השיעבוד מזמן חתימת העדים

לאחר זמן זכו לו חותמיו לגבות מזמן הכתוב 

י חוב שטר )ה,שביעית י( ואי קשיא הא דתנן ,בו

במאי ,  כשריןוהמאוחרין,  פסוליןהמוקדמין

תריץ במוקדמת כתיבתן , מוקי לה אביי

שבא לטרוף משעת , ולהכי פסולין, לחתימתן

והם , שכתבו וחתמוהו בתשרי, אי נמי, כתיבה

 ]כתבו בתוכו ניסן שהוא ראש השנה לשטרות

  . לא אמרינן אבל היכא דלא מטו לידיה
  

אם יש , רי חובדקתני מצא שט, אלא מתניתין

ואוקימנא . לא יחזיר בהם אחריות נכסים

ומשום שמא כתב ללות בניסן , כשחייב מודה

 דאמר, בשלמא לרב אסי. ולא לוה עד תשרי

מוקי   בשטרי אקנייתא)דמוקי לההוא דכותבין(

ולהכי  ( בשטרי דלאו אקנייתא)מתניתיןל (לה

וחיישינן דלמא , כדקאמר איתרע ליה, לא יחזיר

והוה ליה מוקדם ולכן הופקר , באקרי וכת

דאמר עדיו , אלא לאביי.  וכדאמרינן)להשליכו

אמר לך  ?מאי איכא למימר, בחתומיו זכין לו

דחייש לפרעון  אביי מתניתין היינו טעמא

והא דקא , ומן הלוה נפל, שמא פרעו (ולקנוניא

 עצה היא ביניהם של רמאות מודה לא פרעתי

רקע שלא לטרוף את הלקוחות שלקחו ממנו ק

וסברי רבנן  'הסבירו התוס  באחריות ויחלקו ביניהם

אחריות טעות סופר הוא ולכך לא יחזיר אפילו אין בו 

 אמאי קאמר משום דחיישינן תימה . וכן לרב אסי,אחריות

לקנוניא לימא משום דחיישינן שמא פרעו וכבר נמחל 

שעבודו ועתה רוצה לחזור וללות בו כדי להרויח פשיטי 

 ל"וימלוה נמי רוצה בדבר שיטרוף מזמן מוקדם  ו,דספרא
משום פשיטי דספרא לא יפסיד ללקוחות ממון מרובה 

דרב אסי חייש לכתב ללות ולא לוה ועתה רוצה ג "עא

ללות ומפסיד ללקוחות משום פשיטי דספרא היינו משום 

 ועוד שסובר ,שכבר נתן לסופר ואינו רוצה להפסיד

ל כשלוה ופרע לא  אב,המלוה שיצא הקול משעת כתיבה

 ועוד שירא המלוה ששמעו ,הפסיד פשוט שנתן לסופר

   .) ואהלואה שנית לא נכתב השטר,הפריעה
  

  לא חיישינן לפרעון)לקמן (דאמר, ולשמואל

ואפילו אין חייב , בשטר הנמצא[ ולקנוניא

 מקרע הוה קרע דאם איתא דפרעיה, מודה

המוצא שטר  ):טז( מ"דאמר שמואל לקמן ב, ליה

וכל שכן כשחייב ,  יחזיר לבעליםה בשוקהקנא

מודה מהאי טעמא גופיה דמיום פריעתו הוא 

 .          יג
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 ]ליכא למיחש לאחר זמן לקנוניא, הלכך, קורעו

 )מתניתין במאי מוקי לה (מאי איכא למימר

דאמר בשטרי , הניחא אי סבר לה כרב אסי

, מוקי מתניתין בשטרי דלאו הקנאה הקנאה

חתומיו זכין דאמר עדיו ב, אלא אי סבר כאביי

על כרחך לא , ואי קשיא (לו מאי איכא למימר

 דאי כאביי סבירא ליה מאי ,סבירא ליה כאביי

הא לאביי אין חילוק בין , איריא שטר הקנאה

הואיל , זה לזה דאפילו דלאו הקנאה נמי יחזיר

  לאו פירכא הוא,ושמואל לא חייש לפרעון

, דמודה אביי בדלא מטא שטרא לידיה

 איכא למימר כתב ללות ולא הלכך, כדאמרן

שמואל  ?)ולא מטא לידיה מעולם, לוה לגמרי

בכתיבת  (מוקי למתניתין כשאין חייב מודה

, ומזויף הוא, שאומר לוה לא כתבתי, השטר

כיון שנפל אתרע , ואם תאמר יתקיים בחותמיו

, ואמרינן מפני שפסול היה לא נזהר, ליה

   .)ומהמנינן ליה להאי
  

 ,ן אחריות נכסים אמאי יחזירכי אין בה, אי הכי

 ?מבני חרי מגבי גבי, נהי דלא גבי מן משעבדי

אומר היה רבי , דאמר שמואל, שמואל לטעמיה

אין  מאיר שטר חוב שאין בו אחריות נכסים

אם אין  (גובה לא ממשעבדי ולא מבני חרי

 לאו דשטרא דלא שעבד בה נכסים, הלוה מודה

עליה ושאין , והוה כמלוה על פה, שטרא הוא

 ?וכי מאחר שאינו גובה אמאי יחזיר .)עדים

 אמר רבי נתן בר אושעיא לצור על פי צלוחיתו

ונהדריה להו ללוה לצור על פי . של מלוה

 דאמר ]ב"דף יג ע[לוה הוא  ?צלוחיתו של לוה

משמע שהלוה  'כתבו התוס( לא היו דברים מעולם

לא היו  ' דבריו שכוונתשאין לומר ,טוען שהוא מזויף

כ נהדר ליה " דא, היינו שאומר פרעתי'רים מעולםדב

,  ועוד דשמואל לא חייש לפרעון,פ צלוחיתו"ללוה לצור ע

 וקשה          .דבריו לא היו מתקבלים, ואם היה טוען כך

  אם, למלוה אחריות אמאי לא יחזירשטרדאפילו יש ב

 ו ואם יקיימ, לא יגבה כלוםם את השטר לא יקייהמלוה

ואין  , השטר אתזה חשש יש שלא להחזירדאי, בדין יגבה
 שלא  לשטר בפני בית דין דחיישינן שמא יוציאנולומר

 או על הלקוחות ויתומים ולא נטעון להם מזויף  הלוהבפני

 כמו שאין טוענין ליתמי נאנסו משום ,משום דלא שכיח

 וכיון דאין טוענין להו ,:)ע(ב "בבדלא שכיח כדאמרינן 

דשמואל סבר ג "ע א,ם פרוע הואמזויף גם אין טוענין לה

מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו ונאמן :) קנד(ב "בב

 מכל מקום ,לומר פרוע הוא במגו דאי בעי אמר מזויף

 .ליתמי וללקוחות דלא טענינן מזויף לא טענינן פרוע הוא

 נטעון להם , דאפילו לא נטעון להם מזויף הואהא ליתא

ס היוצא על גבי שטר כי:) ע (ב"ב בנןפרוע כדאמרי

היתומים דנשבע וגובה מחצה אבל בפלגא דפקדון טענינן 

להו החזרתי כמו אביהם שהיה נאמן לומר החזרתי במגו 

ג "ע ולכך גם להם טענינן החזרתי א,דאי בעי אמר נאנסו

 דעל כרחך טענינן להו , ועוד.דלא טענינן להו נאנסו

 מזויף או פרוע דאם לא כן לא שבקת חיי לכל בריה דיוכל

כל אדם להוציא על היתומים ולקוחות ושלא בפניו שטר 

 וכן ,מלוה או שטר מכר שעשה כרצונו ולא נטעון להם

דרב ושמואל דאמרי תרוייהו שכיב :) קעד (ב"במוכח ב

מרע שאמר מנה לפלוני בידי אמר תנו נותנין לא אמר 

תנו אין נותנין ומפרש התם דנקיט שטרא אמר תנו 

ו לא קיימיה לשטריה אלמא קיימיה לשטרא לא אמר תנ

 דרב סבר בכתובות ,טענינן מזויף הוא בשביל יתומים

 יכול מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו ולא.) יט(

מזה שהאב לא יכול לטעון  מוכח כ" א,פרעתילטעון 

מוכח שבית הדין טוענים להם , פרוע אלא רק מזוייף

יום שהרי ללא ק, לא יחזירלא מובן מדוע  כ"וא .טענה זו

 כיון דנפל אתרע ליה ואין לומר .לא יתנו לו את החוב

הלכך אפילו יקיימנו יש לחוש שמא מזויף הוא ולכך קאמר 

 דהא ,לאחר שישתכח שהשטר נפללא יחזיר פן יטרוף 

אמר שמואל מצא שטר הקנאה יחזיר :) טז(אמרינן לקמן 

 משמע דאין הלוה בפנינו ...דאי משום כתב ללות ולא לוה

 ואמאי ,ה מדקאמר שמא כתב ללות ולא לוהשהוא מוד

יחזיר ניחוש שמא מזויף הוא ואפילו אם מקיים אותו אינו 

המוצא שטר שכתוב .) יז( וכן רב אסי דאמר לקמן ,מועיל

בו הנפק יחזיר אמאי יחזיר ניחוש שמא זייף חתימת 

 דמילתא דשמואל ורב אסי מיירי ל"וי              .הדיינין

 ולכך יחזיר ואין לחוש שמא מזויף הוא שאין הלוה בפנינו

אם '  ואפי,וכשירצה לגבות נטעון מזויף ואם יקיימנו יגבה

כ הלוה ויטעון מזויף הוא אין לחוש כיון שבא "יבא אח

ר שמצא ֵחדקאמר וַא:) ז( וכן משמע לעיל ,לידו בהיתר

משמע אם המלוה מצאו גובה ' שטר שנפל ליד דיין כו

 איירי שהלוה תין במתניל הכאאב .כיון שבא לידו בהיתר

בפנינו בשעת מציאה וטוען מזויף ולכך כיון דאיכא 

ריעותא דנפילה וגם טוען הלוה בודאי מזויף לא יחזיר כי 

י "יש לחוש שמא יגבה מיתומים ולקוחות או שלא בפניו ע

קיום השטר והקיום אינו מועיל כי שמא טרח לזייף השטר 

ב "תן כי ההיא דבבטוב עד שסבורים העדים שהיא חתימ

דמנח ידיה אזרנוקא וכתב שרבא בעצמו היה סבור .) קסז(

י "ה עצמו יכול להיות שיגבה עֵולֹ ִמומיהושהיא חתימתו 

קיום לפי שהוא יודע באמת שהוא מזויף יטרח לסתור 

דאמר רבי יוסי נפל ליד :) ז( לעיל ת"וא            .ראייתו

דמשמע ג "ע וא,וןדיין הרי הוא בחזקתו ולא חיישינן לפרע

שהלוה בפנינו וטוען פרעתי דומיא דרישא דשנים אדוקין 

 ואמאי לא יהא נאמן לומר פרעתי במגו דאי בעי ,בשטר

 :  יג-. יג     
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אמר מזויף הוא דאז לא יחזיר פן יגבה מיתומים ולקוחות 

 , דאין זה מגול"ויואפילו מקויים לא מהני ליה כדפרישית 

 מלומר דטוב לו לומר פרעתי שלא יכחישנו שום אדם

שהקיום אינו מועיל לגבות ג "עמזויף כי ירא פן יקיימנו וא

עוד ובו מכל מקום אין טוען ברצון דבר שיכול להכחישו 
י " בעצמו הוא גובה עהֵולֹהאם נאמר שמן  דיש לומר

 לא שיחזירנו 'הרי הוא בחזקתו' מצינו למימר ד,קיום

 אלא ,למלוה שיש לחוש פן יוציאנו על יתומים ולקוחות

 ולא ,ם יקיימנו המלוה בעודו ביד המוצא יגבה מן הלוהא

  .)חיישינן לפרעון
  

 )בי מאיר ורבנן במשנתנור ( מחלוקתאמר רבי אלעזר

דרבי מאיר סבר שטר שאין , בשאין חייב מודה

אינו גובה לא ממשעבדי ולא  בו אחריות נכסים

, להא מיהא הוי שטרא(ורבנן סברי , מבני חרי

מגבא  )...הלכך, יםשתהא כמלוה על פה בעד

 דכיון דנפל, ולהכי לא יחזיר, מבני חרי (גבי

. )כדקאמר לוה, ואמרינן מזויף הוא, אתרע ליה

ולא , דברי הכל יחזיר אבל כשחייב מודה

ולשמא  'הסבירו התוס( חיישינן לפרעון ולקנוניא

 ולקנוניא . נמי לא חיישינן כדאביי...כתב ללות בניסן

בשאין בו אחריות לא שייך  ד,משום יש בו אחריות נקט

ז צריך לומר שלא ידע "ולפי, קנוניא דלא גבי ממשעבדי

 רבי אי נמי .ברייתא שבסמוך שאחריות טעות סופר

אין בו אחריות גבי ממשעבדי שאף שהשטר אלעזר סבר 

כ סובר שמה שלא חוששים " וא,ס הוא"לרבנן דאחריות ט

 שמסתבר ,הוא אף על שטר שאין בו אחריות, לקנוניא

שבשטר שאין , מ"לומר שגם חכמים מודים לסברתו של ר

דכיון בו אחריות היה ראוי שלא לגבות אף מבני חורין 

והסיבה שחכמים חלקו משום  (שמחל השעבוד מחל גם הקרן
 )רק הסופר שכח לכתוב אחריות, ל שלא מחל על השיעבוד"שס

א מודה שלחכמים "היינו שגם ר , כדרך זו נראהוכן

שעיקר דבריו שלא  ,הרי משמע מדבריוש, ס"אחריות ט

שהרי , מ וחכמים"ר על מחלוקת החוששים לקנוניא נסוב

 לא חוששים לפירעון ע"לכ, חייב מודההש'מסיים דבריו 

מ וחכמים היא על שטר שאין "והרי מחלוקת ר. 'וקנוניא

,  אין חוששים לקנוניאש  מחדשבזהו, בו אחריות נכסים

לחכמים  , נכסיםבשטר שאין בו אחריותמשמע שגם 

   .)גובים מנכסים משועבדים
  

דרבי ,  מחלוקת כשחייב מודהורבי יוחנן אמר

 מאיר סבר שטר שאין בו אחריות נכסים

אבל מבני חרי מגבא , ממשעבדי הוא דלא גבי

כדמפרש  (ורבנן סברי ממשעבדי נמי גבי. גבי

וחיישינן , לקמן אחריות טעות סופר הוא

 ן חייב מודהאבל כשאי. )לפרעון ולקנוניא

 ) פרעתיואלא שאמר, ואפילו מודה שכתבו(

  . דחיישינן לפרעון, דברי הכל לא יחזיר
  

ותיובתא דרבי , תניא כוותיה דרבי יוחנן

 מצא ,ותיובתא דשמואל בתרתי, אלעזר בחדא

אף על פי , שטרי חוב ויש בהם אחריות נכסים

 לא יחזיר לא לזה ולא לזה ששניהם מודים

, אין בהן אחריות נכסים. )חיישינן לקנוניא(

יחזיר  )שהוא חייב לו (בזמן שהלוה מודה

 )דלא גבי ממשעבדי, שאין כאן קנוניא (למלוה

, לא יחזיר לא לזה ולא לזה אין הלוה מודה

 שהיה רבי מאיר אומר שטרי ,דברי רבי מאיר

גובה מנכסים  שיש בהם אחריות נכסים

, ולא יחזיר ואפילו שניהם מודים (משועבדים

  ושאין בהם אחריות נכסים)יישינן לקנוניאדח

וחכמים אומרים אחד . גובה מנכסים בני חורין

  . זה ואחד זה גובה מנכסים משועבדים
  

דאמר לרבי מאיר , תיובתא דרבי אלעזר בחדא

שטר שאין בו אחריות נכסים אינו גובה 

, מנכסים משועבדים ולא מנכסים בני חורין

 לא חיישינן וקאמר בין לרבי מאיר בין לרבנן

וברייתא קתני שטר שאין בו אחריות , לקנוניא

 הא מבני חורין, ממשעבדי הוא דלא גבי נכסים

בלא דיוקא הוי מצי לאתויי  'כתבו התוס( מגבא גבי

דקתני בהדיא וגובה מנכסים בני חורין אלא שכן דרך 

וקתני בין לרבי מאיר בין לרבנן . )הגמרא

 ששניהם דקתני אף על פי, חיישינן לקנוניא

אלמא . לא יחזיר לא לזה ולא לזה מודים

 דמצינו למימר ג"עוא 'כתבו התוס( חיישינן לקנוניא

מ "מטעמא דלא יחזיר משום דשמא כתב ללות בניסן 

   .) ולא חייש,א דאמר יחזיר"קשיא דר
  

ואת אמרת תיובתא דרבי  (והא הני תרתי הוא

דחד , חדא הוא ]א"דף יד ע[ ?)אלעזר בחדא

דמשום דקאמר רבי אלעזר מחלוקת , טעם הוא

טעם אחד  (הוא מתרץ הכי בשאין חייב מודה

דמשום , הזקיקו לרבי אלעזר לומר את שתיהן

, דקאמר מחלוקת דמתניתין בשאין חייב מודה

, הוזקק לומר שאינו גובה אפילו מבני חורין

וכיון דהוצרך לסיים אבל כשחייב מודה דברי 

 ן לקנוניאהוזקק לומר לא חיישינ, הכל יחזיר

 .  יד-:    יג
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 הלא לא הוצרך ,ת ואמאי חדא היא"וא 'כתבו התוס

א אבל כשחייב מודה דברי הכל יחזיר לפרעון "לומר ר

ל בין במודה בין באינו מודה " דהומ,ולקנוניא לא חיישינן

לרבי מאיר יחזיר באין בו אחריות דאינו גובה בו כלום 

 ל"וי וחיישינן לקנוניא ,ולרבנן לא יחזיר דגבי ממשעבדי
נובע מהמשך דהא דקאמר לפרעון ולקנוניא לא חיישינן 

 ,ד יחזיר"דתנן וכל מעשה ב,  המובאת לעילהמשנה

 ולא יעמידנו בשטרי חלטאתא ,אלמא לא חיישינן לקנוניא

 וכיון דמכח מתניתין קאמר לא חשיב ,:)טז(כדדחי לקמן 

מ אינו גובה כלום באין בו " אבל מה שמפרש דלר,לה

ה אותו המשנה לפרש ולכך קאמר אחריות זה לא הזקיק

 ולשמואל בתרתי משום דהא דקאמר לא .חדא היא

 דהא ,חיישינן לפרעון ולקנוניא לא מכח מתניתין קאמר

  .)...בעלמא קאמר ליה מצא שטר הקנאה בשוק
  

, כרבי אלעזר  חדא,תיובתא דשמואל בתרתי

 וחדא. דהא מוקי מתניתין בשאין חייב מודה

יחזיר  אה בשוקדאמר שמואל מצא שטר הקנ

, דליכא למימר כתב ללות ולא לוה(לבעלים 

 ולא חיישינן )דהא אפילו לא לוה שעביד נפשיה

 דאם איתא ,ו אין חייב מודהאפיל (לפרעון

דקתני ,  תיובתא) מקרע הוה קרע ליהדפרעיה

לא יחזיר לא  הכא אף על פי ששניהם מודים

וכל שכן . אלמא חיישינן לפרעון, לזה ולא לזה

והא לא [דחיישינן לפרעון  לא מודה לוההכא ד

דהוא אמר בשאין חייב , אלעזר' קשיא לר

מה ( דה לא יחזיר שום שטר הראוי לגבותמו

 דהאי דקאמר רבי )י צלוחיתו"ור עפצשמחזיר זה רק ל

  .]מאיר יחזיר משום דלאו בר גבייה הוא
  

דאמרי כי [ אמר שמואל מאי טעמייהו דרבנן

 ם אף מן המשועבדיריות נכסים גובהאין בו אח
תימה אי שמואל ידע ברייתא דקתני אחד זה  הקשו התוס

כ היה לו לפרש "ואחד זה גובה מנכסים משועבדים א

 ואי לא ידע ברייתא ,המשנה כוותיה ולא הוה איתותב

 דלא ל"וימנליה דלרבנן אין בו אחריות וגבי ממשעבדי 

מ אית ליה מסברא כדפרישית לעיל "ידע הברייתא ומ

 דאי לא גבי ממשעבדי לא גבי נמי מבני חרי כמו :)יג(

כשאינו  (סברי אחריות טעות סופר הוא ]מ"לר

אבל זה לא ,  סופר הוא שטעה,כתוב בשטר

דלא שדי , לוה לו מעותיו בלא אחריות נכסים

   .)אינש זוזי בכדי
  

 ,אמר ליה רבא בר איתי לרב אידי בר אבין

  והאמר שמואל שבח,ומי אמר שמואל הכי

 צריך לימלך הסופר[ ושעבוד צריך לימלךשפר 

לישאל הימנו אם יקבל , במוכר שדה לחבירו

עליו לכתוב בשטר המכירה שהוא שיעבד לו 

שאם יבא בעל חובו ויטרפנה , נכסיו למכירה זו

מן הלוקח שיגבה לוקח זה הקרן והשבח 

שהשביח בה לפני טירפא משפר עידית 

ש שי,  לא יכתובואם לא נמלך בו, שבנכסים

ואף אם קבל , מוכר שאין מקבל עליו אחריות

ואף אם קבל על ,  לא קבל על השבחעל הקרן

אלא מן ,  לא קבל להגבותו מן העידיתשניהם

דאיכא , אלמא לאו טעות סופר הוא, הבינונית

' הסבירו התוס ולא קבל עליה, למימר אמליך ביה

מדובר  עבוד צריך לימלךישבהמשך מה ש' מסקנת הגמ

 מבני חרי נמי לא , שיעבודואי לא כתבו ,בשטרי מקח

אינו יכול לחזור , ואם בעל חוב טרף את הקרקע ,גבי

 אבל אי נגזל ...סמוךב' גמכדאמר ב ,ולתבוע את המוכר

טרפה חוזר על הגזלן אפילו בלא אחריות ואפילו 

 .ממשעבדי כיון דהוי מקח טעות הוי ליה שטר הלואה

ר מכר צריך  מובן מדוע לא אמר שמואל שבשטועכשיו

 בשטר שהלוקח יכול לשוב האם לכתוב הסופר להימלך

כיון ,  גם על פירות השדה שיגבו ממנועל המוכר

 , טרף את הקרקעבעל חובאופן ששמדובר כאן רק ב

 את פירות הקרקע אלא רק ובעל חוב אינו גובה מהלוקח

בעל חוב גובה את .) טו( כדאמר לקמן את עצם הקרקע

) שם( והא ניחא נמי דלקמן .א שבח אין פירי ל,השבח

אמר שמואל אמליך וכתוב שופרא ושבחא ופירי ולא 

 , משום דלקמן מיירי בנגזל שטרפה,קאמר שעבוד כדהכא

ממשעבדי ' אף בלא כתיבת שעבוד חוזר עליו ואפיד

והיינו טעמא כדפרישית דכיון דיש לו שטר מקח והרי 

 מקח בטל שגזולה היתה והוי ליה שטר הלואה דאמרינן

ב " דאמר שמואל בבוהא .ביה אחריות טעות סופר הוא

 עליה לקונההמוכר שדה שלא באחריות אין מעיד .) מג(

,  בפני בעל חובו את הקרקע שמעמיד, שנוגע בדברמפני

 שהרי נתבאר שאם  וקשה.שיוכל לגבות מן הקונה

שמכר ללא ' אפי,  חוזר הקונה על המוכרהקרקע גזולה

 בפני בעל השמעמיד' ,בדבר  רק נוגע הויולא, אחריות

 להדיא התם מיירי שפירש לו בשטרד יש ליישב 'חובו

אופן שלא כתב ב אבל ,לא אחריותל שהמכירה היא

 לימא מאן דאמר הא ]ודאי חוזר עליו, להדיא

ואמוראי נינהו  ( לא אמר הא)משמיה דשמואל(

  ?)אליבא דשמואל
  

דלא יהיב אינש , בשטר הלואה לא קשיא כאן

וזה ימכור , לאוזפיה בלא אחריות( זוזי בכדי

  כאן)וכשיבא לגבות לא ימצא כלום, נכסיו
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דעביד אינש דזבין ארעא , במקח וממכר

,  שמא לא יטרפוה ממנו,לספק יום אחד (ליומיה

ואוכל בתוך ,  שמא לזמן מרובהואם יטרפוה

כי ההיא דאבוה בר איהי . )כך פירות הרבה

 אתא בעל חוב טרפא,  מאחתיהזבין עליתא

 אמר ליה , אתא לקמיה דמר שמואל,מיניה

אמר ליה אם  . אמר ליה לא,כתבה לך אחריות

שמחלת על , אין כאן עוד דין (זיל לשלמא, כן

אמר ליה והא מר הוא דאמר אחריות  .)הכל

בשטרי  אמר ליה הני מילי ?טעות סופר הוא

דעביד , לא אבל בשטרי מקח וממכר, הלואה

. א ע"פסק הש     .אינש דזבין ארעא ליומיה
, אף על פי שיש בו נאמנות, המוצא שטר חוב

ואפילו אין בו אחריות , אפילו הוא תוך זמנו

חיישינן לפרעון , לא יחזיר, ולוה מודה

מ "ק ור"פלוגתא דת י"כתב הב ).ו,סה(מ "חו ...ולקנונייא

דאפילו אין כתוב בהם אחריות נכסים ולוה ק "ופסק כת

פרעו וקנוניא הם עושים מודה לא יחזיר דחיישינן שמא 

לטרוף לקוחות שלא כדין שאף על פי שאין מפורש בו 

אחריות גובה מנכסים משועבדים שאחריות שלא נתפרש 

אף על פי , כותבין שטר ללוה . ב.טעות סופר הוא

, במה דברים אמורים... שאין המלוה עמו

שהרי משעה שקנו מידו , בשטר שיש בו קנין

, שטר שאין בו קניןאבל ... נשתעבדו נכסיו לו

אין כותבין , אפילו מסר מעות ללוה בפנינו

עד שיהיה מלוה עמו ויתן השטר , אפילו ללוה

שמא יכתוב עתה ללות , ביד המלוה בפנינו

או לא , ולא ילוה ממנו עד תשרי, ממנו בניסן

ונמצא המלוה טורף בשטר , ימסור לו השטר

שלא הגיע לידו עד , שלא כדין, זה מניסן

והמלוה את חבירו  ....ג ).יג,לט(מ "חו ...תשרי

גובה מן המשועבדים אפילו לא כתב , בשטר

 ...דקיימא לן אחריות טעות סופר הוא, אחריות

' נראה שמסקנת הגמ:) טו(לקמן בדף  * ).א,לט(מ "חו

  .שאחריות טעות סופר גם במקח וממכר
  

אמר אביי ראובן שמכר שדה לשמעון 

 ובא בעל ) לואם יטרפוה ממנו ישלם (באחריות

דינא הוא  ,חוב דראובן וקא טריף ליה מיניה

אינו חייב  א"כתב הריטב (דאזיל ראובן ומשתעי

ולסלקו מעל , דבעל חוב ( דינא בהדיה)לעשות כן

ולומר פרעתיך , שמעון בכל טענה שיוכל לטעון

ואני ,  תביעהאו כך וכך יש לי עליך, כך וכך

מאי נפקא תימה  ' הקשו התוס מעכב חוב זה תחתיו

 דהא כל מה שיוכל לטעון ראובן טוען שמעון ,מינה

ח עדים " אם יש לבעמ"דנ ואין לומר ,דטוענין ללוקח

שאם  )הקונה ( ורחוקים לשמעון)המוכר (שקרובים לראובן

הם יכולים להעיד ולחייב את , ראובן לא נחשב בעל דין

,  בעל דין הם פסולים לעדות זו ראובןאך אם הוא, שמעון

הם אינם יכולים , אם ראובן לא נחשב בעל דין' אפישהרי 

, משום שעדותם נוגעת גם לראובן, להעיד כנגד שמעון

הוא יחזור ויתבע את , ח יטרוף משמעון"שאם הבע

גבי אלעא וטוביה קרובים .) ז(מכות בכדמוכח , ראובן

דערבא הוו וקא מסיק דפסולים אף ללוה ולמלוה כיון דאי 

ין  נמי א ומהאי טעמא. ערבאלית ליה ללוה אזיל בתר

מ אם יש לשמעון עדים שהם קרובים לו ורחוקים " דנלומר

שנאמר שאם הבעל דין הוא ראובן בכוחם  ,לראובן

שהרי בסוף תהא ,  לראובן לא יוכלו להעידשאפי, להעיד

שעל פי עדותם תישאר הקרקע , עדותם נוגעת לשמעון

ן  וכל שכ,ולא יצטרך לתבוע לראובן, ברשות שמעון

חים לו כשקנה שלא באחריות שהם פסולים שאז מרוי

מ אם אמר שמעון אין " דנל"וי            .הקרקע לגמרי

כ מצא עדים או ראיה שהוא "לי עדים ואין לי ראיה ואח

ג בראיה אחרונה "אינו יכול להביא דאין הלכה כרשב

 כגון שבעל חוב חייב נ"א .וראובן יביאם.) סנהדרין לא(

א לראובן והשתא יגלגל עליו שבועה שבועה דאוריית

 . אבל לשמעון לא ישבע אלא שבועה דרבנן,שלא פרע

אמר אי פקח הוא מייתי ליה לידי שבועה .) פח(ובכתובות 

דאורייתא אלמא יש חומר בשבועה דאורייתא יותר 

בנרות דולקות ונודות שמפחידים אותו משבועה דרבנן 

 א מינהועוד נפק .נפוחות כדמפרש בתשובת הגאונים

 שאינו מעיז ברצון ועודכגון שראובן פקח ובעל דברים 

באופן שהבעל חוב  או ,נגד ראובן לפי שידע שפרעו

אזי אין , ושמעון אינו יכול, דורש ללכת לבית הדין הגדול

 חשיב בעל ראובןשהרי , שמעון יפסיד בדין בעבור כך

בעל חוב למימר  (ולא מצי )דין והוא ילך עמו

, בדבר זה (ל דברים דידי את לאו בע)...ליה

אם יש לך תביעה עלי , קרקע שמעון אני נוטל

עלי   דאמר ליה דמפקת מיניה)העמידני בדין

מה שאתה מוציא משמעון יחזור  (דידי הדר

,  אפילו שלא באחריות נמיאיכא דאמרי. )עלי

דאמר ליה לא ניחא לי דליהוי לשמעון 

ראובן שמכר  ע"פסק הש     .תרעומת עלי

ובא לוי והוציאה , לשמעון שלא באחריותשדה 

, אם רצה ראובן לעשות דין עם לוי, מיד שמעון

ואין לוי יכול לומר מה לי ולך והרי אין , עושה

שהרי ראובן אומר לו אין רצוני , עליך אחריות

. שיהיה לשמעון תרעומת עלי שהפסיד בגללי
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, לא יוכל לטעון בעדו, אבל אם נתן לו במתנה(

   ).א,רכו(מ "חו ) תרעומתדהא ליכא כאן
  

 אביי ראובן שמכר שדה לשמעון שלא ואמר

 עוררין י"פירש רש( ויצאו עליה עסיקין, באחריות

'  שהגמ,לכך והראיה, ולא אנסין וביארו, 'כ התוס"כ

שהרי , לא אחריותמכר לבין מכר באחריות למחלקת 

 וכן מוכח . לא קיבל המוכר אחריות כלללגבי אנסים

 זה הלוקח שדה ...ואשר לא טוב עשה) .לא(שבועות ב

 , אנסיןם מדובר שזו שדה שגזלוה וא,שיש עליה עסיקין

  עד שלא החזיק בה) שהצילה מידםתבא עליו ברכה

ובשלא י "פירש רש(  יכול לחזור בו]ב"דף יד ע[

 אי גם לא נתן ,תימה היכי מיירי  הקשו' תוס.נתן מעות

 ואי ,פרע ליכאמעות פשיטא דיכול לחזור בו דאפילו מי ש

 והא קרקע נקנית בכסף ,נתן המעות אמאי יכול לחזור בו

 ועוד משהחזיק ,אם לא נעמיד באתרא דלא קנו בכספא

בה אינו יכול לחזור בו אבל באחריות יכול לחזור בו 

 ,אמאי יכול לחזור בו כיון שנתן מעות והחזיק כמשפט

ועוד חזקה דדייש אמצרי לא אשכחן בשום מקום ולמה 

 ועוד ,דנעל גדר ופרץ.) ב מב"ב(שנה  חזקה דתנן במהניח

מאי שנא הכא ששואל מאימתי הוי חזקה יותר מבשום 

 דבכמה מקומות מזכיר חזקה ולא בעי מאימת הוי ,מקום

 דמיירי כגון שקנאה בקנין א"ופירש ריב .            חזקה

אלא שחכמים עמדו , גמור כגון בחליפין ולא נתן מעות

שגם לאחר קניין אין להם גמירות דעת את דעת הקונים 

עד שירדו לשדה וילכו סביבותיה לבדוק את ענייני 

 אבל ,יכולים לחזור בהם, וכל עוד שלא עשו זאת ,השדה

ומאחר , באחריות יכול לחזור כיון שלא נתן מעות

אף עתה לא ישלם לו , שממילא המוכר חייב באחריות

זיק בה אמאי  כשהחת"וא             .מעיקרא את מעותיו

  יאמר לואינו יכול לחזור בו כיון שלא נתן מעות

יש לו ' אפי,  עצמה הוא הקרקעבעבור המכר שהתשלום

 לסלק יש לו כסף יכולאפילו ש לפי המפרשים  וזה,כסף

הביאו דעת . ק ח"בב' אמנם תוס (ח בשאר דברים"ליה לבע
 )ז לא קשה"ולפי, ת שהוא חייב לשלם דוקא מעות אם יש לו"ר

 דהכא מצי ל"וי          :) צב(ב "בבכן מכוונת הגירסא ו

 לפי שיש עליה ,ל האי ארעא אינה שוה כפי מעותי"א

דאמר . אינו יכול לחזור בו  משהחזיק בה)עוררים

 סברת )שק מלא קשרים (ליה חייתא דקטרי

 מכי דייש אמצרי ?מאימתי הויא חזקה. וקבלת

   .)מתקן גבולי השדה ומגביהם(
 

דסוף ג "עא ( אפילו באחריות נמיריואיכא דאמ

שהמוכר ,  אין יכול לחזור בוסוף עליה הדר

ולא מצי אמר הוא הואיל וסופך , מעכב עליו

 דאמר )לשלם לי מעותי השתא דבידי אעכבם

כשיעמידוך ויזכו  (ליה אחוי טרפך ואשלם לך

שבדין , ויכתוב לך הדיין שטר טורף עלי, בדין

וכל כמה , לך בא ואשלם ,טרפוה ממך בשבילי

פסק      .)דלא עמדת בדין איני ירא מהם
ואחר שקנה , המוכר קרקע לחבירו ע"הש

קודם , הלוקח באחד מהדרכים שקונים בהם

ז יכול "ה, יצאו עליו מערערין, שישתמש בה

שעדיין לא , שאין לך מום גדול מזה, לחזור בו

לפיכך יבטל המקח . נהנה בו ובאו התובעים

ויעשה דין עם , מיםויחזיר המוכר את הד

, ואם נשתמש בה הלוקח כל שהוא. המערערים

אינו , ואפילו דש המצר שלה ועירבו עם הארץ

, אלא עושה דין עם המערער, יכול לחזור בו

כדין , ואם הוציאה מידו בדין יחזור על המוכר

 כל זה מיירי בערעור שלא הגה(. כל הנטרפין

ש אבל בית דין רואין שי, נתברר עדיין לגמרי

אבל אם לא יצא רק . אמתלא בדברי המערער

, אפילו לא נתקיים המקח לגמרי, קול בעלמא

לא יכול לבטל המקח בשביל דברים בעלמא 

מכר ' שאפי,  כלישנא בתראפסק ).ה,רכו(מ "חו ...)טור(

  .באחריות הדין כן
  

 המוכר שדה לחבירו ונמצאת שאינה איתמר

, ושהיתה גזולה ביד, שלא היתה של מוכר (שלו

  יש לו רב אמר)והנגזל בא ומוציא מיד הלוקח

יש לו א "כתב הרשב ( מעות)ללוקח מן המוכר(

דסבירא ליה לרב , אף אם לא כתב לו אחריות מעות

 ויש לו )אף בשטרי מקח וממכר, שאחריות טעות סופר

השביח את הקרקע  )קונהה( אם זהי "פירש רש[ שבח

ובה לוקח מן  ג,קודם שהוציא נגזל מידו, בזבל או בגדר

שהרי השיבו , ואם תאמר הנגזל יתן השבח, המוכר שבח

 כגון שגזלה משובחת והכסיפה ביד הגזלן, קרקע משובחת

שהנגזל לוקח הקרקע עם   אחרתביארו' התוסאמנם 

השבח ואינו משלם ללוקח רק היציאה כדין יורד לתוך 

 דאם השבח יתר על היציאה ,שדה חבירו שלא ברשות

יאה ואותו שבח היתר יקח הלוקח מן נותן לו את היצ

  מעותושמואל אמר ] ומיירי שנגזלה ריקנית,הגזלן

 דכיון אפילו קנאה שלא באחריות 'הסבירו התוס( יש לו

יש לנתינת מעות הלקח , שהתברר שהקרקע היתה גזולה

 ) מהמשך סוגייתנו וכן משמע.כדנתבאר לעיל, דין הלואה
  . )לקמן מפרש טעמא (אין לו שבח

  

  מרב הונא פירש לו את השבח מיניהבעו

 אשלם אם יטרפוה מידךכשמכרה לו התנה (

 : יד-.   יד
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משום   טעמא דשמואל, מהו)לך את השבח

או . והכא הא פירש לה, דלא פירש שבחא

 דלמא טעמיה דשמואל כיון דלית ליה קרקע

נמצא שאין כאן שום , הואיל ואין קרקע זו שלו(

וכשמשלם יותר , והמעות מלוה אצלו, מכר

 אמר ליה אין ולאו .מחזי כריבית )... שנטלממה

  ורפיא בידיה)וחזר ואמר לאו, תחילה אמר אין(

רפוי היה הדבר בידו שלא היה יודע טעמו של (

  . )דבר יפה
  

יש  אמר רב נחמן אמר שמואל מעות, איתמר

אף על פי שפירש לו את , אין לו שבח, לו

שכר  כיון דקרקע אין לו? מאי טעמא. השבח

  . ומד ונוטלמעותיו ע
  

איתיביה רבא לרב נחמן אין מוציאין לאכילת 

 ולמזון האשה והבנות, ולשבח קרקעות, פירות

 את תהא יתבא תנאי כתובה שמקבל עליו(

 בנן נוקבן ,וכן הבנות,  ומיתזנא מנכסיבביתי

דיהוו ליכי מינאי אינון יהון יתבן בביתי 

אין , ומיתזנן מנכסי עד דתלקחן לגוברין

,  מנכסים משועבדים)...חד מכל אלומוציאין לא

שאם אתה אומר יטרפו  (מפני תיקון העולם

 אין לך אדם שלוקח שדה לקוחות על כך

דהא אין לך אדם שאין חוב זה מוטל , מחבירו

ואכילת פירות , ודבר שאין לו קצבה היא, עליו

ואין , ושבח קרקעות נמי דבר שאינו ידוע הוא

עבדי הוא ממש. )הלקוחות יודעין להזהר בכך

וקתני . מפקינן הא מבני חורין, דלא מפקינן

 מאי לאו בלוקח מגזלן. מיהא לשבח קרקעות

חוזר לוקח וגובה , ובא נגזל וטרפה, והשביחה(

אפילו מנכסים משועבדים , קרן מן המוכר

, דשטרו של זה קודם, שמכר זה אחר מכירה זו

והשבח מנכסים בני חורין , שכתב בו אחריות

שהשבח , מפני תיקון העולם, םולא ממשועבדי

לא היה קצוב בשעת מכירה כשקיבל עליו 

  ?)אלמא אית ליה ללוקח שבח מגזלן, אחריות
  

שטרפה בעל חוב ממנו בשביל  (בבעל חוב, לא

דההיא ודאי אית ליה , ולא גזולה היתה, חובו

דמכירה מעלייתא היא כל זמן שלא , שבחא

שאם פרע המוכר מעותיו לבעל , טרפה ממנו

כי , הלכך,  הרי הוא מסולק מן הלקוחותובח

 השתא הוא משלם ליה יותר ממה שקיבל

ולא מחזי , דהדר זבין מיניה קרקע המכורה לו

   .)כשכר מעותיו
  

אימא רישא אין מוציאין לאכילת  אי בבעל חוב

סלקא דעתך הא מיירי בשדה שטרפוה  (פירות

וחוזר לוקח לגבות , מליאה פירות מיד הלוקח

בעל חוב  ,בעל חוב )בשטרפה ( ואי )מן המוכר

פירות גמורין המחוברין  (מי אית ליה פירי

שיכול , בקרקע ואינן צריכין לקרקע כלום

 והאמר שמואל בעל חוב גובה את )לטורפן

וכל הקרקע טורף מיד הלוקח כמו  (השבח

אבל , אין  שבח.)שהיא משובחת על ידי הלוקח

ע ואינם צריכים פירות גמורים המחוברים לקרק (לא פירות

ולכן השעבוד אינו חל , הרי הם כמטלטלין עוד לקרקע
   ?)עליהם

  

וכגון שגזלה עם  (אלא פשיטא בגוזל ונגזל

, גזלה בלא פירות, אי נמי, ומכרה, פירותיה

וטוען נגזל , ומכרה לאחר ועשה בה פירות

 היציאה שהוציא הלוקח, ומיהו, ארעאי אשבח

, שבחה יותרשהרי מתוך כך הו, ישלם לו הנגזל

 נותן  אין השבח יותר אלא היציאה יתירהואם

 ומדרישא בגוזל )ודיו, לו יציאה שיעור שבח

מרישא  'כתבו התוס( סיפא נמי בגוזל ונגזל ונגזל

 אלא כמה ,עצמה היה יכול להקשות כדמקשה בסמוך

 הא ,מידי אריא ?)שיכול להקשות משבח גופיה פריך

יפא רישא בנגזל וס (כדאיתא והא כדאיתא

   .)בבעל חוב
  

עלה דהך מתניתין , בברייתא (והא לא תני הכי

 לשבח )דתוקמה בבעל חוב, דאין מוציאין

והרי ,  הרי שגזל שדה מחבירו,קרקעות כיצד

מתחת  )שבית דין מוציאין אותה(היא יוצאה 

גובה את הקרן מנכסים   כשהוא גובה,ידו

. ושבח גובה מנכסים בני חורין, משועבדים

, שלא מכרה גזלן (אילימא כדקתני ,היכי דמי

ממאן  ( גזלן ממאן גבי)ומידו היא יוצאה בדין

כגון   אלא לאו)וכי מה נתן בה, יש לו לגבות

 ומכרה לאחר והשביחה, שגזל שדה מחבירו

, והרי היא בדין יוצאה מתחת ידו של לוקח(

 :יד            
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אמר לך  ?)אית ליה שבחא ללוקח מגזלן אלמא

 בבעל חוב תריץ נמי ,לאו תרוצי קא מתרצת
 מזה ה להוכיחתרצ:) קנז(ב "בב' הגמ 'כתבו התוס[

בעל חוב שבח שלא היה בעין שבסוגייתנו רואים שגובה 

שאדם ל "ר( משתעבד דאקני קנה ומכר ,בשעת הלואה
ואם , יכול לשעבד לבעל חובו גם נכסים שיקנה לאחר ההלוואה

מ היא "ר' 'תה הגמ ודח)ימכרם יכול לטורפם מן הלקוחות

 ולוכח ת"וא .'דם מקנה דבר שלא בא לעולםדאמר א

 ושמואל גופיה ,משמואל דאמר בעל חוב גובה את השבח

הוא דבעי ליה התם דלא מצי למימר דשמואל נמי סבר 

.) נט( דהא בכתובות , ומבעי ליה אליבא דרבנן,מ"כר

דבר יוחנן הסנדלר דלית ליה אדם מקנה ' פסק שמואל כר

ל בעל חוב גובה את  דהא דאמר שמואל"וי .שבא לעולם

השבח היינו לפי המסקנא דהתם דפשיט דאקני קנה ומכר 

 אדרבה לוכח מהכא ואם תאמר .משתעבד אף לרבנן

 ח ממשעבדי דטריף לוקח"דלא משתעבד מדלא טריף בע

ל דהא קתני דהלוקח גובה את הקרן "ר ם"הסביר המהר(
ל " גם צ,כ אית ליה משועבדים"כ ע"מנכסים משועבדים א

 מדלא גבי אותן , לבתר ההלואה שלוה מהבעל חובדקנינהו
ח " אמאי גובה ב, אקני וקנה ומכר משתעבדי אמרת וא,ח"הב

 לימא ליה לוקח הנחתי לך מקום לגבות הנכסים ,מהאי לוקח
 אלא ודאי דאקני וקנה ומכר לא ,שקנה ומכר לאחר כן

 דמיירי שזה הקרקע עשאו המוכר לבעל ל"וי )משתעבד

שיש שאר פ "עח וא" גובה אותו בעחוב אפותיקי ולכך

הא מני :) קנז(ב " אמאי דחיק לדחויי בבאך קשה .משעבדי

ולכן הקרקע , אפותיקיהלוה עשאה ש יעמיד ,מ היא"ר

י "נחשבת כשייכת למלוה עד שהשבח שהושבחה ע

יורד לתוך שדה והלוקח נחשב , הלוקח נחשבת של המלוה

כדמשמע  .שדינו ליטול רק את ההוצאות שהוציא, חבירו

 יעמיד בלוקח מן  אולוהמ והשבח היתר שייך ללקמן

הגזלן וכגון שיש לו קרקע או קנו מידו כדמתרץ לקמן 

   .]בשמעתין
  

 הרי שגזל שדה ,תא שמע לאכילת פירות כיצד

כשהוא . והרי היא יוצאה מתחת ידו, מחבירו

, גובה את הקרן מנכסים משועבדים גובה

 ,יכי דמיה. ופירות גובה מנכסים בני חורין

כגון   אלא לאו,גזלן ממאן גבי אילימא כדקתני

 שגזל שדה מחבירו ומכרה לאחר והשביחה

ונגזל לוקחה עם , ונעשה פירות גמורין(

ואינו נותן אלא יציאה דקאמר , פירותיה

וקתני דלוקח חוזר וגובה מגזלן , ארעאי אשבח

    .)ש שבח"פירות וכשיש ללוקח , מוכח מכאן מן המחוררין
  

כגון שגזל שדה  רבא הכא במאי עסקינןאמר 

 אין לגרוס א"הגיה הגר (מחבירו מלאה פירות

 אלא מדובר ,הרי הם קצובים, דאם כן, 'מליאה פירות'

שפירות אלו . ואכלן, וצמחו בה פירות, שגזל שדה ריקנית

וחפר בה ,  ואכל את הפירות)אינם קצובים

 בא נגזל לגבות קרן. שיחין ומערות, בורות

בא נגזל לגבות , נכסים משועבדיםגובה מ

 לפי שאינם קצובין( גובה מנכסים בני חורין פירות

דבשלא ,  לאו בלוקח קאמרהאי כשהוא גובה

,  בנגזלוגובה את הקרן דקאמר, כרה עסקינןמ

ואם תאמר קרן אמאי גובה מנכסים 

כגון שחפר בה , הרי קרקע לפניו, משועבדים

  . )דאפחתה משוייה, בורות
  

 ]א"דף טו ע[ הונא אמר כגון רבה בר רב
, אנסים נכרים נטלוה מן הגזלן [שנטלוה מסיקין

או שרצו , כגון שהראה להם הגזלן שיטלו קרקע זו (ומחמתו

ולא שנזדמן להם , המסיקין ליטול דווקא מקרקעותיו של הגזלן

 הגוזל שדה ):קטז(ק " ותנן בב)במקרה ליטול ממנו

 חייב ןאם מחמת הגזל, מחבירו ונטלוה מסיקין

והרי היא יוצאה מתחת , להעמיד לו שדה אחר

 בא נגזל ]בנטילת מסיקין הוא, ידו דקתני

בא נגזל , גובה מנכסים משועבדים לגבות קרן

  . גובה מנכסים בני חורין לגבות פירות
  

הרי היא , רבא לא אמר כרבה בר רב הונא

  משמע)על ידי בית דין (בדינא יוצאה מתחת ידו

וגובה את הקרן , ל קאמרהלכך בהוצאת נגז(

ורבה בר רב הונא . ) כשחפר בו בורותדקאמר

 הרי היא יוצאה מתחת ידו, לא אמר כרבא

ולא שחפר בה , כמו שהיתה (בעינא משמע

  .)בורות
  

רב אשי אמר לצדדין קתני כגון שגזל שדה 

מחבירו מלאה פירות ואכל את הפירות ומכר 

והרי היא יוצאה מתחת ידו של  (את השדה

גובה   בא לוקח לגבות קרן) בדינא ובעינאלוקח

 בא נגזל לגבות פירות, מנכסים משועבדים

  . גובה מנכסים בני חורין
  

דמוקמי  (בין לרבא בין לרבה בר רב הונא

,  מלוה על פה הוא)גביית קרן מן הגזלן בנגזל

? ומלוה על פה אינו גובה מנכסים משועבדים

קודם שמכר  (כשעמד בדין הכא במאי עסקינן

,  אית ליה קלאוכיון דחייבוהו בית דין, נכסיו

 . טו-: יד    
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, אי הכי . והדר זבין)והוה ליה כמלוה בשטר

ולא עמד , כשעמד בדין על הקרן ?פירות נמי

תימה אם כן מאי  'הקשו התוס( בדין על הפירות

 דמלוה על פה לא ,מפני תיקון העולם הלא בדין לא גבי

לם הוה  דאי לאו מפני תיקון העוויש לומרגבי ממשעבדי 

 .)אמינא הואיל ועמד בדין על הקרן יש קול גם לפירות
 פסקא תנא למלתיה ,בתמיה (ומאי פסקא

סתמא  ?)דהעומד בדין אינו עומד על הפירות

  . קרנא תבע ברישא כי תבע איניש, דמילתא
  

 והא ,וסבר שמואל לוקח מגזלן לית ליה שבחא

סופר  (אמר ליה שמואל לרב חיננא בר שילת

 שבחא ופירי,  וכתוב שופרא אמליך)היה

אם יקבל , כשאתה כותב שטר המלך במוכר(

קרנא , עליו להגבות ללוקח משפר נכסיו

 אי ,במאי. ) אם יטרפוה ממנוושבחא ופרי

 והאמר שמואל ,מי אית ליה פירי בבעל חוב

אבל , אין שבח, בעל חוב גובה את השבח

   ?בלוקח מגזלן אלא לאו. לא פירות
  

כגון שיש לו  מאי עסקינןאמר רב יוסף הכא ב

 שמגבהו ללוקח קרקע ולא ,לגזלן זה (קרקע

הסבירו הראשונים  (דהשתא לא מחזי כרבית, מעות

שהרי נותן לו גם , ואף שהקרקע שמחזיר לו שוה יותר ממעותיו
אלא הרי הוא כמוכר לו קרקע , אין זה נראה כריבית, את השבח

 אמר ליה אביי וכי מותר .)א"ע בריטב"וע. בזול

 במקום )שמא יוקרו חטין (ללות סאה בסאה

שייך  (הלואה אמר ליה התם ?שיש לו קרקע

  . זביני  הכא)רבית טפי ממכר
  

  אמר רב יוסף הכא במאי עסקינןאיכא דאמרי

דהוה ליה מחויב , על השבח (כגון שקנו מידו

  משעת המכר קודם שיש שכר המתנת מעות

לא סתם כ אמאי קאמר אמליך ה"ת א"וא 'הסבירו התוס

מ כגון שהקנה לו דבר שהוא " הל"ויקנין לכתיבה עומד 

 .)בעין דכיון דיפה כחו לעשות קנין רוצה שיכתבו לו
אמר ליה אביי וכי מותר ללות סאה בסאה 

, הלואה אמר ליה התם ?במקום שקנו מידו

  .זביני והכא
  

  שמואל בעל חוב גובה את השבחאמר, גופא
 מת והוריש קרקע והשבאופן שהלנראה  'כתבו התוס(

שגובה המלוה , והיתומים השביחו הקרקע, ליתומיו

 שאין להם פ"ע א, השבח שהשביחואת לואפי יתומיםמה

 והוה ליה כמתנה דאמרינן לקמן דלא גבי ,על מי לחזור

 מ גובה מהן משום דכרעיה דאבוהון נינהו" מ,שבחא

יהם מוטל לפרוע יותר שעלמשום הסביר הטעם  ש"רא' התוס(
כדי שלא ,  שאולי חכמים תיקנו כןוהוסיף לבאר . אביהםחובות

שדין  ' דלא כהתוסם" הרמב דעת אמנם.תנעל דלת בפני לוין
 כדמוכח בבכורות )ולא גובה מהם השבח, מתנה יתומים כדין

 ולא , דתנן אין הבכור נוטל פי שנים בראוי כבמוחזק).נב(

 ולא האשה , שהשביחו הנכסים לאחר מותובשבח

 ובה ממה שהשביחו נכסי הבעל לאחר מותו גבכתובתה

 ופריך בגמרא והאמר שמואל .ולא הבנות במזונותיהן

 , ומשני מקולי כתובה שנו כאן,בעל חוב גובה את השבח

 והתם משבח .ומזון בנות נמי תנאי כתובה ככתובה דמי

 דאי משבח לקוחות אם כן מאי אריא דלא ,יתומים מיירי

רקע נמי לא טרפי דאין  והלא מגוף הק,טרפי בנות משבח

 אלא ,מוציאין למזון האשה והבנות מנכסים משועבדים

 ודוקא כתובת אשה ומזונות ,ודאי בשבח יתומים מיירי

 י פירש" ורש.ח גבי" אבל שאר בע,דקילי לא גבו משבח

שנים '  מזון הבנות כגון נשא אשה ופסק לזון בתה ההתם

ם שחוב משו,  שגובים שבח מהיתומיםולפירושו אין ראיה

כ יתכן להעמיד שם שמדובר "וא, זה גובים גם מהלקוחות

תנאי '  לשון דלא שייך בהואך לא נהירא גם בלקוחות

 .אלא היא סתם החייבות שהתחייב לה משנשאה, 'כתובה

יתומים אומרים אנו השבחנו ואין .) קי(לקמן  דאמר והא

 התם מיירי . משמע דלא גבי משבח יתומים,השבח שלך

 ואומרים אנו , לבעל חובאפותיקיכ קרקע זושהאב ייחד 

השבחנו ותן לנו היציאה כדין יורד לתוך שדה חבירו 

, שלא ברשות וכן מוקי התם במסקנא כשעשאה אפותיקי

הוא נוטל  , ולא היתומיםאך לטענתו שאביהם השביחה

ואין לו לשלם את , את השבח כפרעון חובו מאביהם

מוכר שכך כותב לו ,  אמר רבא תדע.)ההוצאה

 אנא איקום )באחריות שטר המכר (ללוקח

 )אטהר מכל ערעור ( ואדכי)אשקיט (ואשפי

 אינון ועמליהון ושבחיהון,  זביני אילין,ואמריק

 גבי שבחא בעל חוב ,וכיון דעל מוכר הדר(

,  ואיקום קדמך) וחוזר הלוקח על המוכר,מלוקח

, והסכים הלוקח(  זבינא דנן וקבל עלוהי)וחפץ (וצבי

זו  'תדע' דאין לפרש 'כתבו התוס .עליו תנאים אלווקיבל 

שאם , רק ראיה בעלמא שבעל חוב גובה את השבח

מתנה דלא ' בהמשך 'ת הגמנאמר כן לא מובנת הקושי

שהרי לא בגלל  ' נמי דלא טריף שבח הכי, כתיב בה הכי

שכוונת  אלא יש לומר .כתיבת המוכר גובה הבעל חוב

 טעם הדבר שבעל היינו,  טעם הדבר באמתשזו' הגמ

,  הוא משום שהלוקח משלם למוכרחוב גובה את השבח

  דלמא, ומאי ראיה היאת"וא .את מה שיגבו ממנו

האחריות שנותן המוכר לקונה הוא רק על אופן שהקרקע 

 דנגזל ודאי אית ,ויוציא הנגזל מהלוקח, תתברר כגזולה

 דאי בלוקח מן הגזלן איירי הוה ליה ל"ויליה שבחא 

י ופיריהון אלא מיירי בבעל חוב דלית ליה למכתב נמ

 .          טו
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 'שבחיהון' היינו הוצאה ו'ועמליהון' מדקאמר אי נמיפירי 

א לפרש בנגזל שהרי " וא,היינו השבח היתר על היציאה

כדין יורד , מי שטרף ממנו, הנגזל משלם את ההוצאות

  .)לתוך שדה חבירו שלא ברשות
  

, אמר ליה רב חייא בר אבין לרבא אלא מעתה

שאין אדם מקבל  (נה דלא כתיב ליה הכימת

דאם  ( הכי נמי)עליו אחריות מה שהוא נותן

הואיל  ( דלא טריף שבחא)נותן נכסיו במתנה

וכי יפה כח  .אמר ליה אין ?)ולא הדר על הנותן

יפה , אמר ליה אין ?)בתמיה (מתנה ממכר

 לא ,דכיון דלא הדר גבי ליה, בדבר זה (ויפה

, דיה לבעל חובמפסיד ליה במידי דלא אפס

דבשלמא גופה של קרקע אמר לו אמאי 

 אמר לו אבל שבחא, קבלתיה מאין אגבה חובי

  . )מאי אפסדתיך
  

אמר רב נחמן הא מתניתא מסייע ליה למר 

 והונא )דבעל חוב גובה את השבח (שמואל

 המוכר דתניא. חברין מוקים לה במילי אחריני

, והרי היא יוצאה מתחת ידו, שדה לחבירו

 )כשלוקח חוזר וגובה מן המוכר ( גובהכשהוא

ושבח , גובה את הקרן מנכסים משועבדים

והונא חברין מוקים . גובה מנכסים בני חורין

 בלוקח מגזלן )בדבר אחר (לה במילי אחריני

 ארעאי דאמר ליה, יף שבחאדנגזל ודאי טר(

 כל כמה דלא טרפה לה, אבל בעל חוב, אשבח

  .)שבחוברשותא דלוקח א, לאו דידיה הוא
  

ובא ,  המוכר שדה לחבירו והשביחהתניא אידך

 )הלוקח שטרפו את קרקעו (כשהוא. בעל חוב וטרפה

שהוציא  (אם השבח יותר על היציאה, גובה

 את השבח )הלוקח (נוטל )הלוקח בשבחה

דאמר , ל היציאהמה שעודף ע (מבעל הקרקע

.  והיציאה מבעל חוב) פרעתי את חובךליה

 )ללוקח (אין לו השבחואם היציאה יתירה על 

מן  (אלא הוצאה שיעור שבח מבעל חוב

, היציאה שהוציא בה פורע לו שיעור שבח

  . )והשאר מפסיד
  

  אי בלוקח מגזלן,שמואל במאי מוקים לה, והא

דקתני  (קשיא רישא )האי בעל חוב היינו נגזל(

 דאמר שמואל )נוטל את השבח מבעל הקרקע

  חובאי בבעל. לוקח מגזלן לית ליה שבחא

דקתני בעל חוב נותן את  (קשיא רישא וסיפא

 דאמר שמואל בעל חוב גובה את )היציאה

  ?)ואינו נותן כלום (השבח
  

ן שיש לו כגו,  בלוקח מגזלןאיבעית אימא

של  (שקנו מידו )ומדובר, בלוקח מגזלן (אי נמי. קרקע

 איבעית אימא. )שמתחייב על תשלום דמי השבח, המוכר

 ]ב"דף טו ע[בשבח   כאןולא קשיא, בבעל חוב
ולכן  הסבירו הראשונים  ליקצרקרוב (המגיע לכתפים

נשא על יקצר ולהילה  עומדואכי ה, 'שבח המגיע לכתפים'נקרא 

 הוי  אלא שעדיין צריכין לקרקע)הכתפים מהשדה

ואין בעל חוב גובה אותו , להו כפירות גמורין

   .בשבח שאינו מגיע לכתפים  כאן)בלא יציאה
  

דיני טורפי מקח באין  (ם בכל יוםוהא מעשי

 וקא מגבי שמואל אפילו בשבח )לפני שמואל

כל השבח עם הקרקע ואפילו  (המגיע לכתפים

לא  ?)כל זמן שצריכין לקרקע, מגיע לכתפים

, דמסיק ביה כשיעור ארעא ושבחא קשיא הא

דלא מסיק  )דקתני נוטל יציאה מבעל חוב (הא

 עא אלא כשיעור אר)בעל חוב במוכר (ביה
 אמאי ,כיון דלא מסיק אלא שיעור ארעא 'הקשו התוס(

אבל הקשה , נ"שאה ל"וינוטל שבח היתר על היציאה 

תי  דמוקי באפותיקי אולפי המסקנא. קושיא טובה אחרת

פ דלא מסיק ביה אלא שיעור ארעא נותן לו " דאעשפיר

היציאה ללוקח והשבח היתר על היציאה לוקח חנם כדין 

 יהיב ליה) הלכך, ו שלא ברשותיורד לתוך שדה חביר

והאי  ( שבחיה ומסליק ליה)בעל חוב ללוקח(

 נוטל דנקט למלתיה בלשון יציאה ולא תנא

 והמותר מבעל חוב, כנגד החוב מבעל הקרקע

דהיכא דיציאה , לאשמועינן היא גופא אתא

 אין לו אלא יציאה שיעור יתירה על השבח

   .)שבח
  

באופן ,  דמי השבחח משלם ללוקח את"מה שהעמדנו שהבע(

הניחא למאן  )שהחוב הוא כשיעור דמי הקרקע ללא השבח

 אי אית ליה זוזי )]:צא(פלוגתא בכתובות  [דאמר

פ "אע ל"ר( לא מצי מסליק ליה לבעל חוב ללוקח

 ח לטרוף"מ יכול הבע"מ, שיכול הלוקח לפרוע החוב בממון

דמצי למימר דהיכא דיש  (שפיר ) את הקרקעממנו

 החוב עם השבח מסלק ליה קרקע מותר על

ולא מצי אמר , ללוקח בזוזי על כרחו דלוקח

 :  טו- . טו   
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דאמר , לוקח הב לי מן ארעא שיעור שבחי

 אלא )ואת ירדת בה שלא ברשות, כוליה דידיה

מצי מסליק  למאן דאמר כי אית ליה זוזי ללוקח

הוה  נימא ליה אילו הוה לי זוזי, ליה לבעל חוב

הב   זוזיהשתא דלית לי, מסלקינך מכולה ארעא

   ?לי גרבא דארעא בארעא שיעור שבחאי
  

כגון  )האי ברייתא דלעיל (הכא במאי עסקינן

, )להא ארעא ( אפותיקי)לוה לבעל חוב (שעשאו

והכל  (דאמר ליה לא יהא לך פרעון אלא מזו

מודים בזו דאי הוה ליה זוזי ללוקח לא הוה מצי 

השתא מצי איירי דמסיק ביה  'כתבו התוס מסלק ליה

ה כיון דשוייא אפותיקי " ואפ,שיעור ארעא ושבחא' אפי

.) קי (נן כדאמרי לתוך שדהצריך ליתן היציאה כדין יורד

 דמיירי הגבי יתומים אומרים אנו השבחנו ורוצים היציא

 ,באפותיקי ואף על גב דמסיק בהו שיעור ארעא ושבחא

  אין ראיהומיהו .דהא אם אביהם השביח גובה הכל

 דשאני יתומים , לעניין לקוחותשדנה ביתומים' מהגמ

שאין להם על מי לחזור ליקח היציאה דכיון שעשה 

אביהם אפותיקי הרי הוא כיורד לתוך שדה חבירו שלא 

 אבל בלוקח שאינו מפסיד ,ברשות שאינו מפסיד היציאה

כלום שהמוכר משלם לו היציאה והשבח שזה פוטרו 

 ביה  מצינו למימר דאפילו באפותיקי כיון דמסיק,מחובו

 שבשביל ,את כל השבח לוקח ,שיעור ארעא ושבחא

לא ' כיון דאמר ליה ת"וא .שעשאה אפותיקי לא יגרע כחו

 כשמוכר לאחר הוה ליה כלוקח 'יהא לך פרעון אלא מזו

כ למה נוטל מן המוכר "מגזלן שהרי אינו של מוכר א

 והא לוקח מגזלן לשמואל לית ,השבח היתר על היציאה

 שמכרה קודם שבא זמנו של בעל  כגוןל"ויליה שבחא 

חוב דחל המקח עד הזמן ולא דמי לגזלן שלא חל המקח 

 ,כלל דזוזי הוו הלואה ואם ישלם שבח הוה ליה רבית

 מכרה אחר הזמן היה סבור לפייס אפילושנראה עוד ו

פסק      .)ח בזוזי וחל המקח עד שטרפה ממנו"בע
אם , וב לטרוף מהלוקחכשבא בעל ח. א ע"הש

ה למלוה גם ל שמשעבד הלו"ר ( דאקנה הלוהכתב לו

כ השבח " טורף ג)ואהנכסים שיקנה לאחר ההל

בין שבח ששבחו הנכסים , שהשביח השדה

בין , מאליהם כגון שעלו בו אילנות או נתייקרה

אלא שאם , שבח שהשביחו מחמת הוצאה

א " ויהגה(. שבחו מאליהם טורף כל השבח

ן נראה דבכל ענין אינו גובה רק חצי השבח וכ

טורף , ואם השביחו מחמת הוצאה. ...)לי עיקר

א דאין " ויהגה(חצי השבח היתר על ההוצאה 

מאחר דהחוב , הבעל חוב נותן לו הוצאה כלל

הלוקח וגובה  וחוזר )שלו נגד הקרן עם השבח

אף מהמשועבדים שמכר , הקרן מנכסי המוכר

אבל , או נתן מאחר זמן שמכר לו השדה

 חוב אינו גובה אותו השבח שטרף ממנו בעל

 וכל הפירות ...אלא מבני חורין, מנכסי המוכר

 אבל כל ,שאכל הלוקח אינם נטרפים ממנו

אף על פי שאינם , הפירות המחוברים לקרקע

הרי , כענבים שהגיעו להבצר, צריכים לקרקע

. בעל חוב גובה מהם כמו שגובה מן השבח

יכול לסלקו בין מן , ואם רוצה הלוקח לסלקו

. אם לא עשאה אפותיקי, בין מן השבחהשדה 

שאמר לו לא , אבל אם עשאה אפותיקי מפורש

מ " חו.אינו יכול לסלקו, יהא לך פרעון אלא מזו

אמר שמואל בעל חוב גובה את  י"הסביר הב ).א,קטו(

בין שבחא  ם"ש והרמב"ף והרא"הרי ופירשו. השבח

לא  הטור כתב .דממילא בין שבחא דמחמת הוצאה

 :)קנז(ב "שכן איתא בבבח אלא רק חציו שיטול כל הש

מטעם שברגע שמשעבד הלוה למלוה גם נכסים שיקנה 

, אומרת ששיעבוד שניהם חל כאחד' הגמ, אחר הלואה

 עבור האחריות השבח משועבד גם לקונהד "ובנד

   .ולכן חולקים ,וגם לבעל חוב של המוכר, שהמוכר נתן לו

אבל , כל הדברים לא נאמרו אלא בלוקח .ב

ח "מקבל מתנה ששבחה מחמת הוצאה אין בע

אלא רואים כמה היתה , גובה משבחה כלום

, ואם שבחה מאליה. וגובה, שוה בשעת מתנה

 ויש אומרים דאפילו הגה. ח גובה את כולה"בע

ביאר  ).ג,קטו(מ "חו ...השבח דממילא נמי לא טריף

  כתב. שבמתנה לא גובה את השבח'  מסקנת הגמי"הב

האי שבחא דלא טריף ממתנה שבחא מסתברא ד ף"הרי

דאתי מחמת הוצאה הוא אבל שבחא דאתי ממילא טריף 

 ודלא ,ד"ן והראב"ם הרמב"ד הרמב"וכ ,וכן הלכתא
 בבדק . שלא גובה בשום אופןה"והרז, א"הרשב, ש"כהרא
   . יבואר בהמשךגזל שדה ומכרהדין * .  ף" הכריע כהריהבית

 

של  ( שאינה שלו)לוקח בקרקע זו (הכיר בה

 אמר רב.  ולקחה)שגזולה היתה אצלו, מוכר

לכשיוציאנה נגזל , מן המוכר (יש לו מעות

  שקרקע זה אינו קנוי לו[ אין לו  שבח)מידו

 שבח מנכסים גובין' תנא ה.) ק צה"ב(תימה  'הקשו התוס

ח דידע דקרקע אינה נגזלת "בת מעמידה 'הגמ ובני חורין

 ל"וי שבח  יש לו שהיא גזולהאלמא אפילו בהכיר בה
שאם יבוא הנגזל ,  אחריות שהמוכר קיבלששם מדובר

 ושמואל אמר .]הוא ישלם ללוקח, ויטול את הקרקע

רב סבר ? במאי קמיפלגי. אפילו מעות אין לו
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וגמר ונתן לשום , אדם יודע שקרקע אין לו

 סבר לא מקבל ?ונימא ליה לשום פקדון .פקדון

 ושמואל סבר אדם יודע שקרקע אין. )לשמור(

אבל  'כתבו התוס[ וגמר ונתן לשום מתנה, לו

גבי המוכר שדהו בשנת היובל עצמה :) כט(בערכין 

דאמר שמואל מעות חוזרין ליכא למימר אדם יודע שאין 

שהרי רב סובר שהמכר , שהרי אין זה מוסכם ,מכר ביובל

ונימא ליה  .] יוצאת מיד הלוקחמידחל אמנם השדה 

  . כסיפא ליה מילתא ?לשום מתנה
  

דאיתמר המקדש , והא פליגי ביה חדא זימנא

הקדושין  ( מעות חוזריןרב אמר, את אחותו

רב אמר .  מעות מתנהושמואל אמר )חוזרין לו

אדם יודע שאין קידושין תופסין , מעות חוזרין

ונימא לה  .וגמר ונתן לשום פקדון, באחותו

ושמואל . סבר לא מקבלה מיניה ?לשום פקדון

יודע שאין קידושין אדם , אמר מעות מתנה

ונימא  .וגמר ונתן לשום מתנה, תופסין באחותו

   ?כסיפא לה מילתא )בתמיה (לה לשום מתנה
  

דלא , בהא קאמר רב ,דאי איתמר בהא, צריכא

אבל גבי . עבדי אינשי דיהבי מתנות לנוכראה

ואי איתמר . אימא מודה ליה לשמואל אחותו

אימא  אבל בהא, בהך קאמר שמואל בהך

  . צריכא, ה לרבמודה לי
  

בין לשמואל דאמר , בין לרב דאמר פקדון

ופירות , האי לארעא במאי קא נחית, מתנה

כלומר היכי מצינן לומר טעמא  (היכי אכיל

וטעמא , דרב משום דגמר ונתן לשום פקדון

ואי , דשמואל משום דגמר ונתן לשום מתנה

היכי הוה נחית להאי , הוה דעתיה לחד מהנך

על כרחיה , ול פירותיהארעא לעובדה ולאכ

ולא היה בקי , סבור היה שיהא המכר קיים

 טעם וטעמא דפלוגתא דרב ושמואל, בדין

, סבר אנא איחות לארעא ?)אחרינא הוא

כי היכי דהוה קא עביד , ואיעביד ואיכול בגויה

זוזאי , לכי אתי מריה דארעא. )הגזלן (איהו

לשמואל דאמר , פקדון לרב דאמר פקדון, נהוו

  . תנהמ מתנה
  

 המוכר בפלוגתא קמייתאכרב  (אמר רבא הלכתא

 יש לו מעות ויש לו )שדה לחבירו ונמצאית שאינה שלו

ולית לן  (בח שלא פירש לו את השפ"עוא, שבח

 הכיר בה )דאמר שבח צריך לימלך, דשמואל

. אין לו שבח, יש לו מעות, ולקחה, שאינה שלו

ולית לן דשמואל  (אחריות טעות סופר הוא

 בין בשטרי הלואה ) שעבוד צריך לימלךדאמר

גזל . א ע"פסק הש    .בין בשטרי מקח וממכר

אם השבח יותר , שדה ומכרה והשביחה הלוקח

א "וי, על ההוצאה נוטל ההוצאה מבעל השדה

כגון , אפילו לא היתה עדיפא מבשעה שגזלה

אפילו הכי נוטל היציאה , שהכסיפה הגזלן

 והקרן )י"שם בשם רש, ין ויש חולק,ן"י בשם הר"נ(מהנגזל 

גובה , הקרן. עם שאר השבח נוטל מהגזלן

ושאר השבח מנכסים בני , מנכסים משועבדים

, ואם הכיר בה שהיא גזולה כשלקחה. חורין

ומפסיד , אינו נוטל מהגזלן אלא הקרן בלבד

היתה . שאר השבח היתר על ההוצאה

בין שהכיר בה , ההוצאה יתירה על השבח

אין לו מההוצאה , לא הכירשהיתה גזולה בין ש

א "ונוטלו מבעל השדה וי, אלא שיעור השבח

דהואיל וידע שאינו שלו הפסיד אפילו ההוצאה 

 והקרן נוטל מהגזלן ...)ש"י והרא"טור בשם ר(

 י"הסביר הב ).א,שעג(מ "חו .מנכסים משועבדים

המוכר שדה לחבירו ונמצאת שאינה שלו ' מסקנת הגמ

שלא פירש לו את פ "עיש לו מעות ויש לו שבח וא

 הכיר בה שאינה שלו ולקחה מעות יש לו שבח .השבח

לאו שבח דאתי מחמת הוצאה הוא  ף"פירש הריאין לו 

אלא שבחא דאתי ממילא דכיון שהכיר בה שאינה שלו 

ולקחה הוו זוזי גבי מוכר כי מלוה ואי שקיל מיניה שבחא 

השתא הוה ליה כנוטל שכר מעותיו דהיינו רבית אי נמי 

משום דסבר לה כרב דאמר אדם יודע שקרקע אין לו 

אבל שבח דאתי מחמת הוצאה , וגמר ונתן לשום פקדון

כללא דנקטינן מהאי  ף"עוד כתב הרי .שקיל ליה מנגזל

שמעתא דהיכא דזבן לוקח ארעא מגזלן ואשבחה ואתא 

נגזל לאפוקה מיניה דלוקח דינא הוא דשקיל לה נגזל 

לשבחא אי הוי יתר על ולשבחא דאית בה וחזינן ליה 

הוצאה שקיל לה להוצאה מנגזל דשבח הוצאה גבי דנגזל 

איהו ואיהו מתהני ביה ומאי דפייש ליה משבחא שקיל 

 והני מילי בשלא ...ליה מגזלן שכך כותב לו אנא איקום

הכיר בה שאינה שלו אבל הכיר בה שאינה שלו ולקחה 

א אין לו אלא הוצאה בלבד מנגזל ומאי דפייש מן שבח

פסיד ליה ולא שקיל ליה מיניה כלום כדאמר רבא הכיר 

בה שאינה שלו ולקחה מעות יש לו שבח אין לו ואם 

הוצאה יתירה על השבח אין לו הוצאה אלא שיעור שבח 

מנגזל ולא שקיל מיניה דגזלן כלום אלא קרנא דשקל 
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מיניה בעידן זביני בלחוד בין הכיר שאינה שלו ולקחה 

     .בין לא הכיר בה
  

 ולקחה )גזלן (בעא מיניה שמואל מרב חזר

  מהו)לאחר שמכר ללוקח (מבעלים הראשונים

, כאילו לקחה אחר, להיות במקום בעלים(

בלא הכיר בה  ' הסבירו התוסויוציאה מיד הלוקח

 וקמיבעיא ליה אם הגזלן יכול לבטל המקח ולהחזיר ,מיירי

 )לא מצי לאפוקה (אמר ליה ?)לו מעותיו או לאו

 כל זכות שתבא לידו  לו ראשון לשנימה מכר

וכשלקחה לא לקחה אלא כדי שתהא מקוים (

 ניחא מר זוטרא אמר?  מאי טעמא.)ביד הלוקח

שלא יחרפנו לוקח זה  (ליה דלא נקרייה גזלנא

לכך חוזר , כשיוציאנה נגזל מידו ויקראנו גזלן

 ניחא ליה דליקו רב אשי אמר )להעמיד ממכרו

  . בהמנותיה
  

פירש [ איכא בינייהו דמית לוקח ?מאי בינייהו

והגזלן בא להוציאה ,  גזלן מן הבעליםקנאהלאחר שי "רש

י שמת הלוקח " פירש רש' הקשו התוסשל לוקח מבניו

מיד ד, שבאופן זה אין להסתפק ואין נראה .קנאהאחר ש

 ואטו משום דמית ליה בתר ,שקנה הגזלן זכה בו לוקח

 הגזלן קנאהש דמית קודם אלא יש לומרהכי פקע כחו 

מית , 'לפי הבנה זאת יש להסביר את ההמשךו .מנגזל

 בשעה  והיה עומד למות שהיה חולה או גוססל"ר 'גזלן

וכיון שבשעת המכירה עמד , כ מת" ואח,נגזלה מקנאהש

 שאם לא כן אי ,מסתבר שהוא לא חשש שיחרפוהו, למות

י "עפ (אפשר לפרש שמת קודם שקנאה הוא עצמו

ממכרו לא חזר להעמיד  ( מאן דאמר.])ש"הרש

 ]א"דף טז ע[  ניחא ליה דלא לקרייה גזלנא)...ד
לא , הלכך, ומי יחרפנו עוד, לוקח (הא מית ליה

אלא להעמידה בידו בחייו ולא , נתכוון לזה

ומאן דאמר ניחא ליה דליקום . )לאחר מותו

בהדי בני נמי ניחא ליה דליקום  בהמנותיה

   ?קח גזלנאסוף סוף קרו ליה בני לו .בהמנותיה
  

, לאחר שלקחה (איכא בינייהו דמית גזלן, אלא

 מאן דאמר )והבנים באים להוציא מיד הלוקח

הא מית  ניחא ליה לאיניש דלא לקריוהו גזלן

ולא נתכוון להעמיד ממכרו אלא בימי  (ליה

 למאן דאמר ניחא ליה )שלא יחרפוהו, חייו

ניחא , דמיתג "ע אהכי נמי ,דליקום בהמנותיה

אפילו לאחר  ( דליקום בהמנותיה)יקראמע (ליה

נמצא  (סוף סוף קרו לבניה בני גזלנא .)מיתה

  ?)שאף לאחר מיתה מחרפין אותו

מקרה שלא מכר את הקרקע  (איכא בינייהו, אלא

מאן דאמר ניחא . דיהבה במתנה )...אלא, הגזולה

מתנה נמי ניחא ליה  ליה דליקום בהמנותיה

 ליה דלא מאן דאמר ניחא, דליקום בהמנותיה

 אמר ליה מאי גזלינא מינך נקריוהו גזלנא
 והלא צריך ,ת וכי מכרה נמי מה גזלו"וא 'הסבירו התוס[

מ יקראנו גזלנא כל זמן שלא " דמל"וילהחזיר לו מעותיו 

שבטל משום ,  שקורא לו גזלןש ביאר"רא' התוס (יפרע לו
  ?])א יוצאה מידויוה, המקח

  

 דהיינו דכתב הנחלת דו (אורתה, פשיטא זבנה

אלא , כ"דאל. במתנת בריא לאחד מבניו בחייו שהורישה

היאך חזר ולקחה , במתנת שכיב מרע, שהורישה ממש

אם  ( ויהבה במתנה)אחר כך מהבעלים הראשונים

קודם שלקח מן הבעלים חזר ומכרה לאיש אחר 

או , או הורישה לאחד מבניו, לבד מן הראשון

יגלי  האי ודאי אואחר כך לקחה, יהבה במתנה

 קא )ראשון (לאו לאוקמה קמי לוקח )...דעתיה ד

ד הביא " הטור סימן שעשהרי מכרה לשני (בעי

ה נמי אם קנאה מהנגזל קודם שמכרה "ה שם"בשם הרמב

או נתנה לאחר ואחר שקנאה מכרה ונתנה לאחר 

 אמנם הטור דאמרינן נמי שלא כיון לקיימה ביד הראשון
 הלוקח ואינו יכול דמיד כשקנאה נתקיימה ביד וטעמו חלק

   .)למכרה עוד לאחר
  

לה גזלה שמתחי ( בירושה)לגזלן (נפלה ליה

 ירושה ממילא היא )לאחד ממורישיו ומת הנגזל

והא ליכא למימר  (ולאו איהו קא טרח אבתרה

דהא לא טרח , ניחא ליה דליקו בהימנותיה

, דנימא גלי דעתיה דניחא ליה דליקו, אבתרה

ונותן , חוזר ותובעהו, הוי כיורש דעלמא, הלכך

  . )מעות ללוקח
  

ובא לו , לאחר שגזלה ומכר לו (גבי איהו בחובו

ואמר לו הגבה לי בחובי קרקע , אצל נגזל

  חזינא אי אית ליה ארעא אחריתי)שגזלתיך

  ואמר האי)שיכול לגבות חובו ממנה, לנגזל(

לאוקמה קמיה  )אני חפץ ( בעינא)בזו שגזלתי(

  .י הוא דבעי אפרועיזוז ואי לא, לוקח קא בעי
  

פליגי בה רב  )נגזל לגזלן (יהבה נהליה במתנה

דהא , חד אמר מתנה כירושה. אחא ורבינא

דאי לאו דטרח , וחד אמר מתנה כמכר. ממילא

להכי , לא הוי יהיב ליה מתנה וארצי קמיה

 . טז- : טו   
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 כי היכי דליקום בהמנותיה, טרח וארצי קמיה
א משמע דהכי הלכתא מדלא נקט לישנ 'כתבו התוס(

 ועוד דהלכה כרב אשי דהוא בתראה ,דלא נקרייה גזלן

  )וגדול בחכמה ובמנין
  

דאמרינן  יקחנה מבעלים הראשונים (ועד אימת

  ניחא ליה דליקום בהמנותיה)...דמשום ד

  עד שעת העמדה בדיןאמר רב הונא ?)לקחה(

ל אב, עד שיטרפוה מן הלוקח ויעמידהו בדין(

לי  גמשעמד ברשעו עד שעת העמדה בדין

 ואם לקחה אחרי כן, אדעתיה דלא מהימן הוא

חייא בר רב . )לאו לאוקמיה קמיה לוקח בעי
עד שיחייבוהו  [ עד דמטא אדרכתא לידיהאמר

ועמד במרדו עד , בית דין לפרוע ללוקח מעותיו

שכתבו פסק דין ונתנו ללוקח על נכסיו של 

והיינו , שבכל מקום שימצאם יחזיק בהן, גזלן

ק "ב(כדאמרינן , שעמד בדיןתשעים יום לאחר 

  עד דמתחלן יומי אכרזתא רב פפא אמר.)]:קיב

ובא לבית , לאחר שמצא זה קרקע משל גזלן[

דין והן מכריזין שכל מי שרוצה לקנות קרקע 

 שום ):כא (כדאמרינן בערכין, יבא ויקחנה

  .]היתומין שלשים יום
  

אהא מה מכר ראשון  (מתקיף לה רמי בר חמא

 האי לוקח במאי קני להאי ארעא,  מכדי)...לשני

 האי שטרא חספא בעלמא הוא, בהאי שטרא
ת ולימא דקני לה במה שהחזיק בה "וא 'הסבירו התוס(

 דמשמע ליה משעה שקנאה הגזלן ל"ויאחר שקנאה גזלן 

 כיון ת"וא שלא עשה בו שום מעשה פ"עהיא של לוקח א

  הם מעות המכר,שהמכירה בהתחלה לא חלה כלל

תקנה הקרקע , כאשר הגזלן קנה מהנגזלועתה , הלואה

 באתרא דלא ל"וי ללוקח במעות ההלואה שהגזלן חייב לו

 במלוה אינו יכול לקנות כדאמרינן נ"אקנו בכספא 

המקדש במלוה אינה מקודשת ובמכר לא :) ו(קדושין ב

ושוין שבמכר קנה היינו .) מז (קידושין והא דאמר ב.קנה

בענין זה מקודשת במלוה שיש לו על אחרים דאז באשה 

ע אי לאו דאשה לא סמכא דעתה ויראה שיחזור "לכ

 אבל מלוה שאשה חייבת לו אם מוחל לה ,וימחול

ומקדשה בה אינה מקודשת דלא נתן לה כלום דמקמי הכי 

דכשמקדשה ג "עהיה ברשותה וכן במכר לא קנה א

בהנאת מחילת מלוה היא מקודשת דלא גרע מארווח לה 

 וכן במכר אם מכר ,ון דמקודשתזמנא ואדבר עליך לשלט

מ "בהנאת מחילה קונה כמו בהחליף דמי שור בפרה מ

לא משמע ליה שהיה מקנה לו בהנאת מחילת מלוה 

 ?)משום דמשמע מיד שלקחה הגזלן קנה לוקח ראשון

  במאמינו)הא דרב (אמר ליה רבא תהא

 ) אני סומך עליך שתתננה בידי,שאמר לו(

וקא סמיך , יבההוא הנאה דלא קאמר ליה מיד

ל שדה זו תהא "והויא כאילו א 'הסבירו התוס( עליה

, ולכן מיד כאשר הוא קנאה מהנגזל, קנויה לך לכשאקחנה

 )קע ללוקחרשהוא מכר בו את הק חל הקניין הראשון
כשלקחה  (גמר ומקני ליה, טרח ומייתי ליהד

  . )מבעלים הראשונים
  

 מאבא מכור לך מתיב רב ששת מה שאירש

של חיות ועופות ושל  (מצודתימה שתעלה 

מה שאירש מן . לא אמר כלום  מכור לך)דגים

מה שתעלה מצודתי היום , אבא היום מכור לך

שכיון שבשעת , מוכח מהרישא (דבריו קיימין מכור לך

לא יחול המכר אף כשיבוא , המכירה עדיין לא היה הדבר בידו
 היאך יכול הגזלן להקנות ללוקח את השדה, אם כן. לידו

שאדם , מ"ת לימא דרב דאמר כר" וא'הסבירו התוס

 ל"וי וברייתא כרבנן מקנה דבר שלא בא לעולם
 על מה שאנחנו פוסקים אלאשהקושיא איננה על רב 

כרב שכאשר הגזלן קונה את הקרקע היא חד מצד א

וסבירא לן ,  כןהלכהש:) עב( מד שמעמש, נקנית ללוקח

דשמואל  ,כרבנן דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם

 שאין אדם .)נט(כתובות בפסיק כרבי יוחנן הסנדלר 

 ורב נחמן סבר בפירות דקל ,מקנה דבר שלא בא לעולם

איך , שאלה' ולכן הגמ, אף משבאו לעולם יכול לחזור בו

דחה , רב האי גאוןאמנם  .הלכות אלו יחדיו' לקיים ב

מכח דאין אדדם מקנה דבר שאינו , דברי רב בסוגייתנו

 :)עב( שמשמע מדף, אין דבריו נראיםמנם א בא לעולם

   ?)שכן הלכה כמותו
  

  הא גברא והא תיובתאאמר רמי בר חמא

דקתני לא , וכמוהו תשובתו, הרי אדם גדול(

כיון , ולכשיירש לא קנה לוקח, אמר כלום

ולא , דההיא שעתא לאו דידיה הוו נכסי אביו

 כל זכות אמרינן מה מכר לו ראשון לשני

,  גברא קא חזינא רבאאמר )שתבא לידו

, סמכא דעתיה הכא. ותיובתא לא קא חזינא

דקאמר מי , דלוקח (לא סמכא דעתיה והכא

שמא ימכור אביו , יימר שירש מאביו כלום

דאזיל טרח  הכא סמכא דעתיה. )נכסיו בחייו

הכא , כי היכי דלא נקרייה גזלנא, ומייתי ליה

  . לא סמכא דעתיה
  

ותיב להא תיובתא דרב ששת דא (שלחוה

אמר להו ,  לקמיה דרבי אבא בר זבדא)אדרב
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אינה צריכה כדי  (זו אינה צריכה לפנים

שאין בהן , לתרצה להכניסה לפני בני הישיבה

  פורשין לגנאיותשובת הגאונים .קהיודע לפר

אמר . )אל תעלוה לגיו, מעליא, דליכא קושיא

סמכא  הכא, רבא זו צריכה לפנים ולפני לפנים

  ...מכא דעתיהלא ס והכא, דעתיה
  

אמר רבי ? ומאי שנא רישא ומאי שנא סיפא
משום  שאירש מאבא היום סיפא מה יוחנן

וצריך מעות , כשהיה אביו גוסס (כבוד אביו

מוזהר לכבוד אביו שלא , לקבורתו ולתכריכין

שאין , דוקא כשהבן עני ן" כתב הרמבלשהותו בבזיון

א וכן מדובר דווק. לו לתת משלו לצורך קבורת אביו

אין , אבל אם מוכר יותר מזה. כשמוכר בכדי תכריכי אביו

דף טז [ מה שתעלה מצודתי היום )דבריו קיימין
מה שתעלה מצודתי היום  (משום כדי חייו ]ב"ע

שמא צריך , תקנו חכמים שיהיו דבריו קיימין

ה שתעלה אבל מ, הוא למזונות דבר מועט

 אין שם משום כדי מצודתי כל חדש או כל שנה

שהמכר חל רק אם אכן אין  א"י ,נחלקו הראשונים חייו

שכיון שבדרך כלל  א"וי .ומוכר רק כדי חייו, לו מה לאכול

לא חילקו ,  הוא דבר מועט'מה שתעלה מצודתי היום'

ותועיל המכירה לגבי כל מה שתעלה , חכמים בדבר

 ע"פסק הש     .)אף אם זה יותר מכדי חייו, מצודתו
שאין , נה לאחרהגוזל שדה ומכרה או נת. א

אם אחר כך קנאה , מעשיו כלום כמו שנתבאר

נתקיימה ביד הלוקח מהגזלן או , הגזלן מהנגזל

שמפני זה טרח , ביד המקבל המתנה ממנו

לפיכך . כדי לעמוד בנאמנותו, הגזלן לקנותה

כגון , אם לא קנאה עד שתבע הלוקח את הגזלן

שמכר לו שדה שאינה שלו ונתחייב לשלם 

ין להכריז על נכסי הגזלן כדי והתחיל בית ד

ואחר כך קנאה הגזלן , להגבות מהם ללוקח

לא נתקיימה ביד הלוקח ויכול הגזלן , מהנגזל

עצמו או יורשיו לתת לו מעותיו ולהוציאה 

 פסקו הראושנים כרב י" כתב הב).א,שעד(מ "חו מידו

ז "לפי' דניחא ליה דליקו בהימנותיה'אשי שהטעם להלכה 

עד 'לעניין . * נתקיימה ביד הלוקחכ "אם נתנה במתנה ג

פסקו הפוסקים כרב ' אימת ניחא ליה דליקום בהימנותיה

לקחה הגזלן  .ב  .'ד דמתחלי יומי אכרזתאע'פפא 

וחזר , מהנגזל אחר שמכרה כשהיא גזולה

, ומכרה לאחר או נתנה במתנה או הורישה

הרי זה גילה דעתו שאינו רוצה להעמידה ביד 

וכן אם נפלה . תה גזולהזה שלקחה ממנו כשהי

 הגה[לא נתקיימה ביד הלוקח , לגזלן בירושה

ל דאם מכרה או נתנה לאחר "ויש חולקין וס

אבל אם מכרה או . הלוקח ראשון קנה, שקנאה

. )י"רש(לא קנה לוקח ראשון , נתנה קודם שקנאה

וכל זה לא מיירי אלא בשלא הכיר בה שהיא 

לא , אבל אם הכיר בה וקנאה. וקנאה, גזולה

גבאה  .ג ).ב,שעד(מ "חו ])י"ן נימוק"מ ר"מ(קנה לוקח 

 לנגזל קרקע אחרת ואמר אם יש, הגזלן בחובו

הרי זה מתכוין ,  זו אני גובה בחוביליה הגזלן

ואם אין לנגזל קרקע . להעמידה ביד הלוקח

 ).ג,שעד(מ "חו .לגבות חובו הוא שנתכוון, אלא זו
, קחקנאה הלו,  מתנהנתנוה הבעלים לגזלן .ד

שאילו לא טרח לבעלים לא היו נותנים לו 

כדי שיזכה בה בדין , ומפני זה טרח, במתנה

 הגה[. ויעמוד בנאמנתו ותתקיים ביד הלוקח

ל דעל הלוקח להביא ראיה שכיון "ויש חולקין וס

וכן . ואין מוציא מיד הגזלן, להעמידה בידו

 ).ד,שעד(מ "חו .])מ" והמ,י"נ ,ש"רא(נראה לי עיקר 

הלכתא כרבינא לקולא ולא מפקינן ממונא  ש"אכתב הר

מחזקת הגזלן ועל הלוקח להביא ראיה שנתכוון להעמידה 

דהויא כמכר וכתב  ם פסק"אמנם הרמב. א"פ הרמ" כבידו

כמכר לדעתו ד "דאולי משום דמסתבר טעמא דממ "מה

לוקח מוחזק הד ה"ויותר נכון לומר שטעמו כטעם הרמ

  .ע"פ הש"וכ,  מידי ודאיודאי ומוכר ספק ואין ספק מוציא
  

 האומר לחברו שדה אמר רב הונא אמר רב

 קנה לכשאקחנה קנויה לך מעכשיו, שאני לוקח
כיון ד ,'מעכשיו'צורך בתיבת תימה מה  'הקשו התוס(

 מהני אף בלא ,דאדם מקנה דבר שלא בא לעולם

 הא כל זמן שלא בא לעולם , דאי לעניין חזרה',מעכשיו'

 לגמור שהתועלת ל"וי מעכשיו דאמרג "עיכול לחזור א

פ שיחול הקניין רק לאחר " אעאת מעשה הקניין מעכשיו

 השטר או שאבד הוא באופן שיקרע ,שיקנה את השדה

  .) דקני,קודם שלקחה זה
  

 אמר רבא מסתברא מלתא דרב בשדה סתם

דסמכא דעתיה , 'זו'ולא אמר , שדה שאני לוקח(

דמקבל מתנה לסמוך עליו שיקח שדה ויתננה 

 אבל בשדה זו, )שהרבה שדות מצויות ליקח, ול

, ולא האמינו, סמכא דעתיה דמקבל מתנה (לא

ולא , דנימא ניחא ליה דליקו בהימנותיה
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 מי יימר דמזבין לה )מסתבר כוותיה דרב בהא

אמר רב אפילו , )בשבועה (והאלהים? ניהליה

רב כמאן אמרה ,  מכדי...)ש (בשדה זו

מקנה דבר דאמר אדם , כרבי מאיר לשמעתיה

דתניא האומר לאשה התקדשי , שלא בא לעולם

לי לאחר שאתגייר לאחר שתתגיירי לאחר 

שאשתחרר לאחר שתשתחררי לאחר שימות 

בעליך לאחר שיחלוץ לך יבמיך לאחר שתמות 

רבי מאיר אומר , אינה מקודשת אחותיך

דיש באלו  (והא אשה כשדה זו דמיא. מקודשת

ין כאשר שאין בידו להביא עצמו לכלל קדוש

, אין ביד זה לכוף את בעל השדה למוכרה לו

ואין , דעבד ושפחה אין בידם לשחרר עצמם

 )...ביד אשה להמית את בעלה או אחותה

 )דלכשיבאו לכלל קדושין (ואמר רבי מאיר

דבר  ע"פסק הש     .)היא למפרע (מקודשת

והרי הוא , אינו נקנה, שאינו ברשותו של מקנה

מה שאירש , צדכי. כדבר שלא בא לעולם

 מה ,מכור לך) או משאר מורישיוהגה (מאבא 

 שדה זו ,שתעלה מצודתי מהים נתון לך

וכן כל , לא אמר כלום, לכשאקחנה קנויה לך

אבל אם , א דוקא בסתם" ויהגה(. כיוצא בזה

פירש ואמר שדה זו שאני אירש מאבא מכור 

  ).א,ריא(מ "חו ...)ת"ר(קנה , לך
  

, שקנו ממנו (אה המוצא שטר הקנאמר שמואל

 ) שיעבד עצמו לשלמםשאפילו לא ילוה המעות

דאי משום דכתב ללות , יחזירו לבעלים בשוק

 ואי משום פרעון, הא שעבד נפשיה ולא לוה

מקרע  דאם איתא דפרעיה, לא חיישינן לפרעון

  . הוה קרע ליה
  

אמר רב נחמן אבא מן ספרי דייני דמר שמואל 

ודכרנא , והוינא כבר שיתא כבר שבע, הוה

דהוו מכרזי ואמרי הני שטרי אקנייתא 

אמר רב , נהדרינהו למרייהו דמשתכחי בשוקא

קא  [עמרם אף אנן תנינא כל מעשה בית דין

שנתקיים , סלקא דעתך שטר שכתב בו הנפק

אלמא כיון דליכא למיחש לשמא לא , בבית דין

לוה שהרי אין מקיימין את השטר אלא בפני 

 לפרעון לא ):קיב(ק "כדאמרינן בב, בעל דין

לא חיישינן אלמא , הרי זה יחזיר ]חיישינן

  . לפרעון
  

 אמר ליה רבי זירא מתניתין בשטרי חלטאתא

שטר שכתבו בית דין למוציא שטר על חבירו (

וירדו לנכסיו ושמו , וחייבוהו לשלם ולא שילם

נו לו שטר שעל פי ונת, לבעל חוב אחד מהם

 לו שלא מצאו ( ואדרכתא)בית דין באה לו

וכתבו לו שירדוף לחזור על , עכשיו נכסים

  דלאו בני פרעון נינהו) יגבהואם ימצא, נכסיו
תימה שטרי אדרכתא אמאי לאו בני פרעון  'הקשו התוס(

נינהו כיון דעדיין לא זכה בקרקע עד שכתבו לו שטרי 

 בסמוך דקאמר איהו דאפסיד 'הגממ קשה  וכן,חלטאתא

עי ליה למכתב שטר אנפשיה דבעי ליה למקרעיה או אב

 בשטרי אדרכתא שעדיין הקרקע היא בידו במה ,מכירה

 דשטרי ל"ויאפסיד אנפשיה והלא יכול לטעון פרעתי 

דאכיל :) לה(אדרכתא נקט אליבא דרבה דאית ליה לקמן 

כ לא יוכל לומר עוד "פירי מכי מטא אדרכתא לידיה א

 ולרבא דאית ליה מכי ,פרעתי כיון שכבר זכה בקרקע

בחלטאתא ' ומי דאכרזתא לדבריו יעמיד מתנישלמו י

   .)ג אדרכתא" דלויש ספרים ,גרידא
  

 והא ,אמר רבא והני לאו בני פרעון נינהו

ששמו בית דין לבעל חוב  (אמרי נהרדעי שומא

 עד )אם יפרע לו מעות ( הדר)קרקע הלוה

ואמר אמימר אנא . תריסר ירחי שתא

וסבירא לי דשומא הדר , מנהרדעא אנא

  ?לעולם
  

דאמרי איהו , אלא אמר רבא התם היינו טעמא

אם פרע ולא קרע  (הוא דאפסיד אנפשיה

 היה לו לומר ,ואם דחהו לומר אבד, השטר

 )כתוב לי שטר מיד שאתה חוזר ומוכרה לי

דבעידנא דפרעיה אבעי ליה למקרעיה 

למכתב שטרא אחרינא  אי נמי, לשטריה

דמדינא . )שחוזר המלוה ומוכר את הקרקע ללוה (עילויה

טעם נותן לדבריו  (ארעא לא בעיא למיהדר

שראוי לכתוב שטר מכירה עליה שקנויה לו 

אם , ומדינא לא בעי למיהדר בפדיון, לחלוטין

ר ְוַהטֹוב ְבעיֵני  ומשום )לא מדעתו יָת ַהָיׁשָ ְֵועׂשִ ָּ ּ ּ

הלכך מרישא הוא , הוא דאמור רבנן תהדר' ה

 כלומר אין זה פדיון אלא תחילת (דקא זבין

הכותב שטר , לפיכך, קניין כאילו שלו היתה
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והיה לו לזה לתבוע ,  אינו טועהמכירה עליה

הואיל ודחהו מלהחזיר לו שטר , שטר מכירה

  .  איבעי ליה למכתב שטר זביני)של בית דין
  

אם איתא  ?גבי שטר חוב מאי איכא למימר

, אימור. דפרעיה איבעי ליה למיקרעיה לשטריה

דאמר ליה למחר , האשתמוטי קא משתמיט לי

 אי נמי. דהשתא ליתיה גבאי, יהבנא לך

שעל הלוה , משאיר בידו (אפשיטי דספרא זייר ליה

ופעמים שאין לו מעות ללוה , ליתן שכר הסופר

והמלוה נותן לו שכר לכתיבת , בשעת הלואה

 מעכב השטר בידו עד שיפרע וכשפרעו, השטר

 הרי יכול היה הלוה לתבוע הקשו הראשונים השכר

 שנוח ותירצו מהמלוה לכתוב לו שובר על פרעון החוב

מאשר , יותר ללוה להמתין עד שיתן לו המלוה את השטר

יוכל המלוה , משום שאם יאבד לו השובר. לקבל שובר

כ אם יחזיר לו המלוה "משא. לתבוע ממנו שוב את חובו

  .)שוב לא יוכל לטעון עליו כלום, את השטר
  

המוצא שטר  אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן

לא יחזירו   שכתוב בו הנפקפ"עא, חוב בשוק

תימה דמשמע דאיירי באין חייב  'הקשו התוס[ לבעלים

מודה כדאמר שמא כתב ללות ולא לוה לכך לא יחזיר 

דחיישינן לפרעון אבל אם לוה מודה יחזיר דלא חיישינן 

לקנוניא ולא לשמא פרעו ורוצה לחזור וללות בו כדי 

ר יוחנן שטר "א.) יז( דלקמן וקשה .להרויח פשיטי דספרא

 ומוקי לה רב ,שכתוב זמנו בו ביום וכתוב בו הנפק יחזיר

 אבל אין ,כהנא כשחייב מודה ודוקא שכתוב בו ביום

כתוב בו ביום לא יחזיר או משום פשיטי דספרא או משום 

דמצא שטרי '  מתנייוחנן' אוקי ר:) יג( וכן לעיל ,קנוניא

א דסברי רבנן ה ומשום קנוניחוב לא יחזיר בחייב מוד

 דאמוראי נינהו ל"וי נמי ממשעבדי דאין בו אחריות גבי

 דרב כהנא יעמיד הכא מלתא דרבי ,ואליבא דרבי יוחנן

 ורבי אבהו ,יוחנן אף כשחייב מודה ומשום קנוניא

דמפרש דוקא כשאין חייב מודה אבל כשחייב מודה יחזיר 

 כשחייב מודה דלעיל' דלא חייש לקנוניא יעמיד נמי מתני

 אבל היכא ,ומשום שמא כתב ללות ולא לוה כרב אסי

ות ולא לוה כמו בשטרי הקנאה ודליכא למיחש לכתב לל

 ,או כתוב בו הנפק כי הכא יחזיר דלא חיישינן לקנוניא

יוחנן שבמשנה ' לעיל הביאה את דברי ר' ומה שהגמ

וביארה בפשטות שטעמו משום , מדובר שהחייב מודה

, יוחנן בעצמו ביאר כך' אין כוונתה שר, חשש קנוניא

' שם כך פירשה את דבריו משום שהגמ' אלא שהגמ

לא ניתנה ' אפי, 'עדיו בחותמיו זכין לו'סוברת כאביי ש

' שמא כתב ללוות ולא לוה'ולכן אין חשש של , ואהההל

סוברת שאין לחשוש שכתבו שטר ללוה ללא ' או שהגמ

שהחשש שם ' מולכן ביארה הג, המלוה גם בשטר שנמצא

 לא מיבעיא היכא דלא כתוב .]הוא משום קנוניא

, דאיכא למימר כתב ללות ולא לוה בו הנפק

, דמקוים ומאי ניהו, אלא אפילו כתוב בו הנפק

  . דחיישינן לפרעון, לא יחזיר
  

הו כל מעשה בית באיתיביה רבי ירמיה לרבי א

והאי נמי מעשה בית דין  (דין הרי זה יחזיר

לא כל מעשה בית , ה ירמיה בריאמר לי ?)הוא

  כפרן)לוה זה (אלא כגון שהוחזק, דין שוים

,  פרעתילפיכך אין נאמן לומר, פעם אחרת(

אמר רבא ומשום דהוחזק . )ובההיא תנן יחזיר

ואי , בתמיה (תו לא פרע כלל, כפרן חדא זמנא

 זה שלא נזהר לשמור שטרו חיישינן לפרעון

הוחזק בש.) יז( לקמן דאמרינןג "עא ' התוסהסבירו יפסיד

 רבא  שכאןיש לומר  אינו נאמן שפרע,כפרן לאותו ממון

באותו פ שהוחזק כפרן "אע, נאמן לומר שפרועש אומר

  הדברמוכח, משום שכאן מדובר בשטר שנפל, ממון

 ?)דמשום הכי לא היה נזהר לשומרו לפי שפרעו הלוה
אלא אמר רבא מתניתין בשטר חלטאתא 

.  בהלכות שהובאו בדף ידעיין. וכדרבי זירא, ואדרכתא

  .ע פוסק דחיישינן לפירעון וקנוניא"שהש
  

. הואיל ואתא לידן נימא ביה מלתא, וכפרן

  רב נחמן רב יוסף בר מניומי אמרדאמר

, שפסקו לו דינו בבית דין (אמרו לו צא תן לו

לאחר  ( ואמר]א"דף יז ע[ )שציוו עליו לתת לו

ובשבועת ( נאמן )על פי בית דין ( פרעתי)זמן

לו אדרכתא  ( לכתוב)לפנינו (בא מלוה. )היסת

חייב אתה ליתן . אין כותבין ונותנין לו )עליו

 )על פי בית דין, לאחר זמן (ואמר פרעתי, לו

, אלא שכנגדו נשבע ונוטל, לישבע (אינו נאמן

 אין דרכו דכיון דתחילתו הוצרך לתובעו לדין

 בא )למהר לפרוע עד שיפסקו דינו פסק גמור

  . כותבין ונותנין לו לוה לכתובמ
  

 בין צא תן רב זביד משמיה דרב נחמן אמר

לאחר  ( ואמר פרעתי, בין חייב אתה ליתן לו,לו

משום ש "הסביר הרא (נאמן )על פי בית דין, זמן

 ולכן יתכן ,הלשון משמע פסק דין גמור, שבין כך ובין כך

אין  בא מלוה לכתוב. )שפרע הלוה את חובו

הכי  אי איכא לפלוגי, אלא. ין לוכותבין ונותנ

 אמרו לו צא תן לו ואמר ,הוא דאיכא לפלוגי

 . יז-:   טז     
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והעדים , )על פי בית דין, לאחר זמן (פרעתי

בפנינו תבעו לפרוע  (מעידין אותו שלא פרעו

בפניהם הואיל ו, לו על פי בית דין ולא פרעו

 אינו נאמן שוב העיז לעבור על פי בית דין

חזק כפרן לאותו  הו)לומר פרעתיו שלא בעדים

שאין נאמן עוד עליו לומר החזרתי  (ממון

 וכי תמהו הראשונים עד שיפרע בעדים, ופרעתי

 ,הוחזק כפרן לעולם, משום שלא רצה לפרוע פעם אחת

, ולאחר זמן. שמא באותו זמן לא היו לו מעות לפרוע

 שמדובר שהעדים ,וביארו .פרע חובו, כשהיו לו מעות

, היה עמהם,  הלוה שפרעמעידים שבאותה שעה שטוען

ושוב אינו , ג הוחזק כפרן"שבכה. ולא פרע אז את חובו

שדין זה הוא כתבו  עוד .ש"ע רש"וע, נאמן לומר פרעתי

אבל אם כפר מחוץ . דווקא אם כפר בתחילה בבית דין

י שלא לטעון את כי אדם עשו, לא הוחזק כפרן, לבית דין

 אתה  חייב.) אלא בפני בית דיןטענותיו האמיתיות

והעדים מעידין אותו , ליתן לו ואמר פרעתי

לא הוחזק כפרן  וחזר ואמר פרעתי, שלא פרע

 שלא פרעו פ"ואע, ונשבע שפרעו (לאותו ממון

ואין זה מעיז בבית , מיד כשתבעו בפני עדים

. ) נשמט ממנודכיון דלא פסקו לו פסק גמור, דין

, אשתמוטי הוא קא משתמיט מיניה מאי טעמא

הכא  'הקשו התוס( ינו בי רבנן בדיניסבר עד דמעי

משמע דחייב אתה ליתן לו לא הוי פסק דין גמור כי אם 

:) ו( דבסנהדרין וקשה ..)סט(ק "ב וכן משמע ב,צא ותן לו

 פלוני אתה חייב פלוני אתה זכאי ,ד גמר דין"אמרינן ה

 עשות פשרה דהתם מקרי גמר דין לענין שאסור לל"וי

   .)לפי שיודע להיכן הדין נוטה
  

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מנה לי 

והעדים , והלה אומר אין לך בידי כלום, בידך

 וחזר ואמר פרעתי, מעידים אותו שיש לו

כי הא דשבתאי בריה . הוחזק כפרן לאותו ממון

 )לבוש (דרבי מרינוס כתב לה לכלתיה איצטלא

אירכס .  עליהוקבלה, דמילתא בכתובתה

אתו . דברים מעולםו  לה לא הי אמר,כתובתה

לסוף אמר להו .  כתב להסהדי ואמרי אין

אמר ליה , אתא לקמיה דרבי חייא. פרעתיה

  .)עד שיפרע (הוחזקת כפרן לאותה איצטלא
  

אמר רבי אבין אמר רבי אלעא אמר רבי יוחנן 

ואמר נשבעתי , היה חייב לחבירו שבועה

הוחזק כפרן  ,והעדים מעידין אותו שלא נשבע

שישבע עד , לומר נשבעתי (לאותה שבועה

 אמר להו ,אמרוה קמיה דרבי אבהו. )בפנינו

שנתחייב שבועה  מסתברא מלתא דרבי אבין

דכיון דתבעו בעדים לקיים דברי  (בבית דין

 אינו נאמן לומר עוד קיימתי ולא אבה, בית דין

שאמר לו  ( אבל חייב עצמו שבועה)אחרי כן

ך ואחר כ, ותבעו בעדים ולא אבה, אשבע לך

 )דקמי עדים דחייהג "עוא (נאמן )אמר נשבעתי

לא אעשה מה שלא  (עביד איניש דמקרי ואמר

ואין זו , אלא אני בעצמי, חייבוני בית דין

אהדרוה . )אלא דחייה בעלמא, סרבנות וחרטה

אמר להו אנא נמי בבית דין , קמיה דרבי אבין

שנים  .א ע"פסק הש...     איתמר נמי. אמרי

ואמרו לו צא , ד לשניייב האחונתח, שבאו לדין

ועדים מעידים ,  פרעתיוחזר ואמר, ויצא, תן לו

, כגון שלא זזה ידם מתוך ידו, אותו שלא פרעו

 אבל אם לא הגה[. הוחזק כפרן לאותו ממון

אלא אמרו שתבעו לפניהם ולא , אמרו כך

כ "דדלמא פרעו אח, לא הוחזק כפרן, פרעו

, ולתן ב אתה לי חיי אבל אם אמרו לו])ש"רא(

ועדים מעידים שלא ,  פרעתיוחזר ואמר, ויצא

לא הוחזק , כגון שלא זזה ידם מתוך ידו, פרעו

לפיכך . שזה נשמט מהם עד שיחקרו דינו, כפרן

ולא היו שם , אם חזר פעם אחרת וטען שפרעו

הרי זה , עדים שמכחישים אותו פעם שניה

לפיכך היו בקיאי . ונפטר, נשבע היסת שפרעו

כשיודה הלוה או כשיתחייב , הדעת שבספרד

 הוו עלי אומר לו בבית דין, בועה בבית דיןש

עדים שלא יפרעני או שלא ישבע לי אלא בפני 

 ש" והראף"פסקו הריי " כתב הב).יג,עט(מ "חו .עדים

 לא היו ואמר, טענו מנה לי בידך .ב .כרב זביד

וחזר ,  ועדים מעידים שהלוהו,דברים מעולם

וחייב , פרן לאותו ממוןהוחזק כ,  פרעתיךואמר

ודוקא לאותו . ואין המלוה צריך לישבע, לשלם

ונאמן , אבל לא לממון אחר, ממון הוחזק כפרן

 .ג ).ה,עט(מ "חו כשאר כל אדם, עליו בשבועתו
ר ואח, ד"ויצא מב, ד"מי שנתחייב שבועה בב

,  נשבעתיואמר, זמן תבעו חבירו שישבע לו

 אבל גהה[. נאמן, אם הוא מהנשבעים ונפטרים

 ...)ירוחם' ר(שנשבע , סתם, צריך לקבל עליו חרם
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מיהו בזמן הזה דנוהגין לישבע בבית הכנסת 

, אינו נאמן לומר שנשבע, לפני שמש או עדים

כ התרה " אא])מרדכי(עד שיביא ראיה לדבריו 

ואם עדים . בו לא תשבע אלא בפני עדים

מעידים שלא נשבע באותו יום שאומר 

 שלא זזה ידם מתוך םכגון שאומרי, שנשבע

ואינו נאמן , רן לאותה שבועההוחזק כפ, ידו

 ע" השש"מ ).כז,פז(מ "חו . נשבעתי אחר כךלומר

מיהו הני  כתב נמוקי יוסף 'אם הוא מהנשבעים ונפטרים'

מילי בנשבעין ולא משלמין אבל בנשבעין ונוטלין לעולם 

  .אינו נוטל אלא בראיה גמורה שנשבע
  

 המוצא שטר יוחנןאמר רבי אסי אמר רבי 

וכתוב בו זמנו בו , חוב בשוק וכתוב בו הנפק

אי . יחזירו לבעלים )שביום שנמצא נכתב (ביום

, הא כתוב בו הנפק משום כתב ללות ולא לוה

  .לפריעה בת יומא לא חיישינן אי משום פרעון
  

אמר ליה רבי זירא לרבי אסי מי אמר רבי 

 הא את הוא דאמרת משמיה דרבי ,יוחנן הכי

, אינו חוזר ולוה בו וחנן שטר שלוה בו ופרעוי

, משפרע מלוה ראשונה (שכבר נמחל שיעבודו

והויא לה מלוה על , ועל האחרונה לא נכתב

דאין מלוה על , וטורף לקוחות שלא כדין, פה

, דפרעיה אימתי (אימת. )פה גובה מן הלקוחות

ולא ביום  ( אילימא למחר)...וחזר ולוה אימתי

מאי אריא  )ליום אחריו (רא וליומא ח)שנכתב

דאפילו נכתב  ( תיפוק ליה,שכבר נמחל שעבודו

 )וכתוב בו יום מוקדם כזה, על מלוה זו אחרונה

 ותנן שטרי חוב המוקדמין, דהוה ליה מוקדם

אלמא פרעי אינשי , ביומיה אלא לאו. פסולין

אמר ליה מי קא אמינא דלא פרעי  ?ביומיה

יה קא  דלא שכיחי אינשי דפרעי ביומ,כלל

, הלכך לא חיישינן למידי דלא שכיח (אמינא

  .) הוצרכו לומר דאין חוזר ולוה בוואי אתרמי
  

יוחנן יחזיר ' הא דאמר ר( רב כהנא אמר

 ' הקשו התוסשלא פרע (כשחייב מודה )לבעלים

אין ' אפי, יוחנן' כ למה נקט הנפק במילתא דר"תימה א

דנקטיה  ל"וי שהרי החייב מודה, בו הנפק אין מה לחשוש

 דאי אין כתוב בו ביום אפילו כתוב בו הנפק ,משום דיוקא

דודאי לוה לא יחזיר דחיישינן לקנוניא או לפשיטי 

מהו דתימא האי  ?אי הכי מאי למימרא .)דספרא

 לא פרעתיהוהאי דקא אמר , מפרע פרעיה

, משום דקבעי מהדר למזפא ביה זמנא אחריתי

כן קא משמע לן דאם , ולפשיטי דספרא חייש

 סבר שמעי בי רבנן, מלוה גופיה לא שבק

, למטרף לקוחות ( ומפסדי לי)שנמחל שעבודו(

דכיון , משום דשטרי חוב המוקדמין פסולין

כי לית ליה עדיו בחתומיו זכין דהאי דאוקמא ה

דתנן , מאי שנא מהא. ) אף זה מן המוקדמיןלו

לא  אם יש בהן אחריות נכסים, מצא שטר חוב

ומשום שמא , שחייב מודהואוקימנא כ, יחזיר

ואתי , כתב ללות בניסן ולא לוה עד תשרי

. למטרף לקוחות מניסן ועד תשרי שלא כדין

, ולא אמרינן דאם כן מלוה גופיה לא שביק

דאמר ליה כתוב שטרא אחרינא בתשרי 

אמרי התם  ?דדלמא שמעי רבנן ומפסדי לי

דקא טריף לקוחות , משום דאית ליה רווחא

, ברמאות (ינח ניחא ליהמ מניסן ועד תשרי

, ואמר דלמא לא שמעי, ותלי נפשיה בספיקא

כיון , הכא.  ולא אמר ולא מידי)ואיכא רווחא

דסוף סוף שטרא האידנא , דלית ליה רווחא

מה טרפא  (מאי איכא דקטריף לקוחות, כתיב

, יש בזה שלא יהא בשטר שיחזור ויכתוב לו

בשטר שנמחל  )הלכך, והלא שניהם ביום אחד

אם נמצא ... ע"פסק הש     .ודו לא שביקשיעב

פירוש קיום (וכתוב בו הנפק , ביום שנכתב

ק ולכן שעושין אנשי הבית דין תרגום יצא נפ

,  אם חייב מודה)נקרא הנפק שיצא בבית דין

ויש מי שאומר דהא דאמרינן שאם . יחזיר

הני מילי דליתיה , נמצא ביום שנכתב יחזיר

ר פרעתיו אבל איתיה קמן ואמ, ללוה קמן

 ).ז,סה(מ "חו )ש"תשובת הרא( לא יחזיר, וממני נפל
 שאם מצא שטר חוב בשוק ם"ף והרמב"הריכ ע פסק"הש

 שיש .אתנאים '  יחזיר בהצטרף בוכתוב בו זמנו בו ביום

. * )א"ועיין שתמה עליהם הרשב. ( שחייב מודה.בבו הנפק 

ועיין באחרונים , ש בתשובה"א הוא דברי הרא"דעת הי

   .ודנו בארוכה בדבריו,  שהלשון מגומגםשכתבו
  

 אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן

דבר שהוא תנאי  (הטוען אחר מעשה בית דין

, כגון כתובה ומזון האשה והבנות, בית דין

דף יז [ )...הטוען ואמר פרעתי שלא בעדים

 . יז            
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אינו נאמן לומר  'הסבירו התוס( לא אמר כלום ]ב"ע

לא כתב ' דבר שחייב לה אפיד קרי כל " מעשה ב.פרעתי

 ת"וא .כגון מנה ומאתים ומזון האשה והבנות לאחר מותו
 כיון דבלאו כתובה נמי אין נאמן ,למה כותבין כתובה

 אבל מנה ומאתים גבייה , משום תוספתל"וילומר פרעתי 

 אית לה לונראה דאפי כתובה ותוספת .בלא כתובה

 לומר  נאמןאם אין בידה שטר על כך, סהדי דהתנה לה

 'עוד כתבו התוס            . לכךאין ראיהאמנם  ,פרעתי
לא  'הטוען פרעתי על מעשה בית דין לא אמר כלום'

 במקום שאין כותבין כתובה או במקום שכותבין אמבעי

ויש עדים שנשרפה כתובתה דאינו נאמן לומר פרעתי 

במקום שכותבין '  אלא אפי,אם יש לה עדי גירושין

אה הכתובה אינו נאמן לומר פרעתי כתובה ואינה מוצי

אם היא מודה שהכתובה היא בידה וגם הגט בידה ' אפי

 דבמה שנשאר שטר ג"ואע ,נפרעת בעדי הגט גרידא

 שאם תחזור ותתבע .א כתובה בידה הוא מפסיד

ואם יאבד , כ יהיה לו שובר" תטול שוב אאהכתובה

:) קעא(ב "בביוחנן אית ליה '  דר,שוברו תגבה שנית

יוכל , אם שטר הכתובה לא בידה .ב .בין שוברכותד

הבעל לטעון פרעתי על מנה אחד מהכתובה במיגו שיכל 

 אם אין לאשה עדים המעידים לטעון שנשאה אלמנה

או להיפטר מכל דמי , שכשנשאה יצאה בהינומא

אם אין ,  במיגו שיכל לטעון שלא הייתה אשתו,הכתובה

 דין כל מעשה בית  מאי טעמא.)לה עדי קידושין

  . כמאן דנקיט שטרא בידיה דמי
  

אמר ליה רבי חייא בר אבא לרבי יוחנן ולא 

 הוציאה גט ואין עמו כתובה משנתינו היא זו

משנה בכתובות ב הקדמה( 'הסבירו התוס[ גובה כתובתה

היא גובה ,  אם האשה מוציאה גט ללא כתובה.אדינים ' יש ג

, בד גיטה רק כתובה וטוענת שאאם היא הוציאה .ב .כתובתה
 .גאינה גובה את כתובתה , והבעל טוען ששילם ואבד שוברו

, ויש סכנה להחזיק את הגט, ם על הגיטיןלאחר שגזרו הגוי
כך ו) תקנו חכמים שהאשה גובה עם הכתובה בלבד ללא הגט

 'הוציאה גט' .א  את המשנה בכתובותיוחנן' יפרש ר

' רומבואר לדעת , 'גובה את כתובתה' עדי הגט' אפיל "ר

בין ,  בין במקום שאין דרך לכתוב כתובה שהואיוחנן

והטעם שלדעתו כותבין , במקום שדרך לכתוב כתובה

הוציאה כתובתה ואין ' .ב .ואם אין לו שבר הפסיד, שובר

אלא , לא רק שאין לה את הגט עצמו, כלומר 'עמה גט

, היא אומרת אבד גיטי ,אין לה עדים על הגירושין' אפי

די הגט והוא אומר פרעתי ואבד שוברי  שהלכו להם על"ר

 אם אמר לא ת"וא .נאמן במגו דאי בעי אמר לא גרשתיך

 דטענו חטין ל"ויגרשתיך יתחייב לה שאר כסות ועונה 

ק "והודה לו בשעורין פטור אף מן השעורין כדאיתא בב

האשה שאמרה גרשני :) קז( בכתובות והא דתניא .:)לה(

 שמא אם היה בעלי מתפרנסת עד כדי כתובתה התם

 אבל אם היה אומר לא ,הבעל בפנינו היה מודה לדבריה

 והיכי מצי אמר לא ת"וא .גרשתיך פטור אף מן המזונות

 הא איהי מהימנא דאמר רב המנונא אשה ,גרשתיך

 אם תובעת יש לומר .שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת

כתובתה או אם יש קטטה בינו לבינה אינה נאמנת כמו 

נת ובזה הענין אינה נאמנת ביבמות במת בעלה דנאמ

מן הסכנה ואילך שיראה להביא עדי הגט . ג.) קיז. קטז(

:) פט(בכתובות ג ש"ע וא.נפרעת אף על פי שיש לו מגו

 אי ליכא עדי גירושין במאי גביא , בלאחר הסכנהפריך

 הסובר שגביית הכתובה  היינו דוקא לרב,ליהמניה במגו

 ,א בעדי גירושיןהיא רק בהוצאת שטר הגט עצמו ול

 בעדי גירושין' ולדעתו הקלו בשעת הסכנה שתגבה אפי

יוחנן שיפה כחה קודם הסכנה שאינו נאמן לומר ' אבל לר

 לאחר הסכנה נמי יש ליפות כחה דלא יועיל מגו ,פרעתי

 .אף במקום שכותבין כתובה'  ואיירי כולה מתני,שלו

אף במקום ' יוחנן ומוקי מתני'  נמי מסיק כרואביי

אם ' ואין הבעל נאמן לומר פרעתי אפי, כותבין כתובהש

ב "בש וקשה .כיון שכותבין שובר, שטר הכתובה בידה

 ,אמר אביי אבד שוברו של זה יאכל הלה וחדי:) קעא(

כ הוציאה גט ואין " וא,משמע דסבר דאין כותבין שובר

עמו כתובה אמאי נפרעת הא כיון דמפסיד במה שנשאר 

 לא יפרע עד שתוציא ,יתשטר כתובה בידה כדפירש

 דאביי קבל דברי רבא דאמר ויש לומר .כתובה ויקרעוה

 .והודה לדבריו שכותבין שובר, עבד לוה לאיש מלוה

'  ומוקי הך מתני, דאית ליה אין כותבין שוברושמואל

'  מצי סבר כר,במקום שאין כותבין כתובהדכתובות 

ואף  , והוציאה הגט היינו עדי הגט,יוחנן דלא אמר כלום

על פי שמפסיד בגט שנשאר בידה שאם לא היה בידה 

יכול לומר פעם אחרת אם יפסיד שוברו לא גרשתיך אם 

מ היא תאמר בעינא לאנסובי ביה "אין לה עדי הגט מ

דלית ליה דכתבינן ביה גיטא דנן קרענוהו כאביי דבסמוך 

והוי כמו היכא דלא אפשר דכתבינן שובר כדאיתא 

אין עמה גט שכך אירע שכתב כתובה ו:) פט(בכתובות 

לה ואין עמה גט היינו עדי הגט לא יפרע דנאמן לומר 

פרעתי מגו דלא גרשתיך ומן הסכנה ואילך גובה אפילו 

 מוקי התם  ורב.       י"בלא עדי הגט כדפרישית לר

בין במקום שאין כותבין כתובה בין במקום ' מתני

עינן י שטר גט וקר"שכותבין כתובה וגביא מנה מאתים ע

' ג גיטא דנן כו"ליה דלא תיהדר ותגבי ביה וכתבינן ע

י כתובה לבדה עם עדי "ופליג אאביי דבסמוך ותוספת ע

הגט שלא יהא לו מגו דלא גרשתיך ופליג נמי ארבי יוחנן 

אמר  ?)דאמר לא אמר כלום וגביא בעדי הגט גרידא

ת "וא 'הסבירו התוס[ ליה אי לאו דדלאי לך חספא

 ת"ומפרש ר יםגליות תחת חרסוכי דרך למצא מר

דבקרקעית הים אבנים רחבות ונראות כחרסים ותחתיהן 

נמי אמרינן צללת במים .) צא(ק "נמצאים המרגליות ובב

 לא משכחת מרגניתא ]אדירים והעלית בידך חרס

  . תותה

 ::::יזיזיזיז                                                
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דלמא במקום שאין  ,אמר אביי מאי מרגניתא

, אלא סומכין על תנאי בית דין (כותבין כתובה

דגט ,  לעולם עד שיוציא הבעל שוברותגבה

שמעיד שגירשה הוא מוכיח שחייב הוא לה 

אבל . דגט היינו כתובתה,  עסקינן)כתובה

 אי נקיטא כתובה, במקום שכותבין כתובה

אי משום  (לא גביא )נקיט לה (אי לא, גביא

ביא דחיישינן דלמא הדרא ומפקא כתובה וג

 משום דאי בעי אמר אי נמי, זימנא אחריתי

  . )רעתיהפ
  

לא נכון ( הדר אמר אביי לאו מלתא היא דאמרי

במקום שכותבין שטר כתובה יכול ש הדבר שאמרתי

 דאי סלקא דעתך במקום שאין )לטעון פרעתי

אבל במקום שכותבין , כותבין כתובה עסקינן

לא  אי לא, גביא אי נקיטא כתובה, כתובה

אף במקום ד( אלמנה מן האירוסין, גביא

  במאי גביא)תבין מן האירוסיןשכותבין אין כו

 אלמנה מן הנישואין ת"וא ,' הסבירו התוסכתובה[

לכאורה ו, ובמקום שאין כותבין כתובה לפרוך במאי גביא

מן האירוסין אין להוכיח אלמנה  ד,זו ראיה טובה יותר

 דבמקום ל" ויכמבואר בסמוך,  לה כתובהשבאמת יש

, ר פרעתי אתי שפיר דאינו נאמן לומ כתובהשאין כותבין

 כיון דלא נתקנה כתובה באותו ,יוחנן' ללא דברי ר' אפי

 עיקר  אלא.ודאי יפו חכמים את כח הכתובה, מקום

 שלא נאמן , במקום שכותביןיוחנן הוא' הרבותא של ר

 'הוקשה לתוס( .אין כתובה בידה' אפי, לומר פרעתי
שהרי אין , כ גם מן האירוסין אין ראיה"אשלכאורה יש להקשות 

שאינו  ומיישבים .ולכך לא נאמן לומר פרעתי, בין כתובהכות
בשלמא אי לא נתקנה כתובה אלא בשביל תוספת ) ...כן

 להכי מן ,אבל מנה ומאתים אינו נאמן לומר פרעתי

 אבל אי אף ,האירוסין דאין לה תוספת לא תקינו כתובה

משום מנה ומאתים תקנו לכתוב כתובה דנאמן לומר 

מי יהא נאמן לומר פרעתי ויתקנו  מן האירוסין נ,פרעתי

 , בעדי מיתת בעל]...על כרחך, לכתוב כתובה

וכי תימא הכי .  ולימא פרעתיה)יורש (לטעון

שתקנו  (אם כן מה הועילו חכמים בתקנתן, נמי

  ?)והלא הכל יטענו פרעתי, כתובה לארוסה
  

אמר ליה מר קשישא בריה דרב חסדא לרב 

כתובה  ואלמנה מן האירוסין דאית לה ,אשי

ולא מצי למיפשט מהא דתניא  'כתבו התוס[ מנא לן

 ...המארס את האשה בתולה גובה מאתים.) ב קמה"ב(

סיפא איצטריך ליה דקתני ו ,דאיכא לדחויי נמי בדכתב לה

 הוא דארוסה יש מ אמת"ומ .מקום שנהגו להחזיר קדושין

.) סה(קדושין  בלא כתב לה כדמוכח' לה כתובה אפי

קדשתני והוא אומר לא קדשתיך הוא דקאמר היא אומרת 

מותר בקרובותיה ואם נתן גט מעצמו כופין אותו ונותן 

 דאי כתב לה היכי ,כ לא כתב לה"לה כתובה והתם ע

מצי למימר לא קדשתיך דאין דרך לכתוב כתובה קודם 

 אינו רוצה להוכיח וכאן.) מד(כתובות ב וכן מוכח ,קדושין

מימראות אלא מן ברייתא או מן משנה ולא מן 

שבהם ,  אין להוכיח ממקומות אלואי נמי .האמוראים

 מן באלמנה וכך שאל, מדובר בגרושה מן האירוסין

 ,האירוסין דלא תגבי בעדי מיתה דליטעון ולימא פרעתיה

אבל בגרושה אף מן האירוסין פשיטא ליה דאית לה 

כתובה דגובה בשטר גט כמו גרושה מן הנישואין במקום 

 ,'עין הגט ונכתוב אגביה גיטא דנן כושאין כותבין וקור

 דלא ...דסבר אביי כרבי יוחנן הטועןאמת במסקנה וב

 ]אלמנה מן האירוסין אית לה כתובה'  אפי,אמר כלום
בין , אילימא מהא דתנן נתארמלה או נתגרשה

 גובה את הכל מן האירוסין ובין מן הנישואין

דהיינו מנה , בין כתובה של תנאי בית דין(

דלמא . )בין תוספת, מאתיים לבתולהלאלמנה ו

 , וכי תימא מאי למימרא,היכא דכתב לה

דאמר שלא , לאפוקי מדרבי אלעזר בן עזריה

 , אלא על מנת לכונסה)את התוספת (כתב לה

 )דבכתב לה מיירי (דיקא נמי. אצטריכא ליה

אי אמרת בשלמא דכתב , דקתני גובה את הכל

י אלא א, היינו דקא תני גובה את הכל ,לה

 מאי גובה ]א"דף יח ע[ אמרת דלא כתב לה

 מנה )מאחר שלא התנה עמה כלום (את הכל

   .)ולא תוספת( ומאתים הוא דאית לה
  

, שתו ארוסהואלא מדתני רב חייא בר אמי א

לאיסור אכילת , אין אנינות חל עליו (לא אונן

דכתיב , אם כהן הוא ( ולא מטמא לה)קדשים

האי לאו שארו ו,  והיינו אשתו'כי אם לשארו'

 וכן היא )דלא באו עדיין לידי קירוב בשר, הוא

לאו משום כהונה  (לא אוננת ולא מטמאה לו

, דאין כהנות מוזהרות על הטומאה, קאמר

, אלא אינה זקוקה לטמא לו, 'בני אהרן'דכתיב 

שמצוה להתעסק , לא כהנת ולא ישראלית

דכתיב , בשבעה מתי מצוה האמורים בפרשה

 ואם לא רצה,  מצוה'לה יטמא'לה יטמא ותניא 

 ...ומעשה ביוסף הכהן, מטמאין אותו על כרחו

דירושת  [אינו יורשה  מתה)בתורת כהנים

 . יח-:    יז   :יז            
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 'משארו הקרוב אליו'הבעל נפקא לן 

והא לאו ) :קיא(ב " ב...ממשפחתו וירש אותה

דלמא  ?גובה כתובתה  מת הוא]שארו הוא

 וכי תימא דכתב לה מאי למימרא. דכתב לה

   . יורשה איצטריכא ליהמתה אינו
  

דאמר לעיל לאו מילתא היא  (אביי, אלא

קא  )דהוציאה גט ( מגופה דמתניתין)דאמרי

דאי . )משום דהיא גופא קשיא ליה (הדר ביה

דטעמא לאו משום דאין טוענין  (סלקא דעתך

אלא משום דגט , אחר מעשה בית דין הוא

הגט שעמו מתגרשת משמש גם כשטר ל " רהיינו כתובה

דגט ,  במקום שאין כותבין כתובה עסקינן)בהכתו

 אטו גט מנה מאתים כתיב ביה ,היינו כתובתה

תימה  ' הקשו התוסדנימא הוא מוכיח על החוב(

כי ' היכי מוכח דאפילו במקום שכותבין כתובה דגביא אפי

  דלמא הכא במקום שאין כותבין,לא נקיטא כתובה

 כדסבר ...גט וכותבין בגט שטרא דנןי ה"ה עבו וגכתובה

 נוקי אי נמי .ואביי נמי לוקמא הכי:) פט(רב בכתובות 

 אבל גט ,במקום שאין כותבין כתובה וגביא בעדי הגט

והוי כמו היכא ,לא קרעינן משום דבעיא לאנסובי ביה 

 אבל במקום שכותבין כתובה ,דלא אפשר דכותבין שובר

לא יפרע עד שתוציא שטר כתובה מידה או משום שיהא 

 או משום דאין , פרעתי דלא כרבי יוחנןנאמן לומר

 לכן לא חייב לשלם לה עד שתביא לו את כותבין שובר

 כיון דמן אלמנה מן הנשואין במקום שאין ועוד .הגט

משום שייתכן שדוקא שם ייפו כותבין לא בעי לאוכוחי 

כ "א )כך פירשו לעיל(כיון שאין אפשרות אחרת , את כחה

במקום שאין כותבין איך מוכח מגרושה מן הנישואין 

 דלאביי מתניתין ל"וישגם כאן אין אפשרות אחרת 

 אלמא במקום 'כתובה ואין עמה גט'קשיתיה דתנן 

 דאין סברא להעמיד שכן אירע ,שכותבין כתובה עסקינן

 לכך פריך כיון שיש לה ,שכתב לה בעבור אהבתה

 אלא ודאי לא ,כתובה ואין מוציאה רק גט לימא פרעתי

 וכי תימא כיון דתקינו )תבין שובר וכו,אמר כלום

דהא  (כמאן דכתיב ביה דמי רבנן למגבא לה

 לטעון )פסיקא לן מילתא דכתובה מנה מאתים

וכי תימא דאמרינן ליה אי . ולימא פרעתי

אמר לן לא , איבעי לך למיקרעיה פרעתה

וכי תימא . אמרה בעינא לאנסובי ביה, שבקתן

אמרינן ליה איבעי לך למיקרעיה ומכתב 

לא משום דגיטא , אגביה גיטא דנן דקרענוהו

אלא כי היכי דלא תגבי ביה זמנא , פסולה הוא

וכי כל  (אטו כל דמגבי בבי דינא מגבי ,אחריתי

 שפרע לה לא במקום, הפורע חוב בא לבית דין

 ע"פסק הש    ?)היו בית דין שיכתבו לו כן
אם דרך , הוציאה גט ואין עמה שטר כתובה

גובה עיקר , כתבו כתובהאותו המקום שלא י

, ואם דרכן לכתוב כתובה. כתובה בגט שבידה

, אפילו עיקר אין לה עד שתוציא שטר כתובה

 ונפטר, ונשבע הבעל שבועת היסת על טענתה

ף פסק כשמואל שהעמיד " הריי"ביאר הב ).יב,ק(ע "אה

דוקא במקום שאין כותבין אבל במקום את  המשנה 

  .ם"פ הרמב"וכ שכותבין אינה גובה בלא כתובה
  

,  מצא גיטי נשים ושחרורי עבדיםמשנה

שאני , הרי זה לא יחזיר מתנה ושוברין, דייתיקי

  .ונמלך עליהן שלא לתנן, אומר כתובין היו
  

 הא אמר תנו, דנמלך שלא לתנן  טעמא)גמרא(

ואפילו נמצא לזמן מרובה  (נותנין )עכשיו(

ולא חיישינן שמא גט אחר הוא , משנפל

 ' התוסהסבירו ומאדם אחר נפל, ןששמותיהן שוי

 והא דקתני , מנלן דלמא אפילו אמר תנו אין נותניןת"וא

ק ונמלך שלא ליתנן ומחמת כן לא חשש לשמור "נמלך ה

ונאבד ועכשיו רוצה לחזור ולגרשה דסבר שזהו הגט 

שאבד ממנו ואמר תנו ואפילו הכי אין נותנין דשמא אין 

בל לא נמלך  א,זה גיטו אלא נפל מאחר ששמו כשמו

' לכתחילה מלגרשה וגרשה מחזירין לה הגט לראיה אפי

 'כתובים היו ולא נתנן' דדייק מדלא קתני ל"ויאינו שלה 

 משמע שחושש שמא אינו רוצה עתה 'ונמלך'ומדקתני 

 אבל אם אמר תנו לה נותנים ואין לחוש שמא ,לגרשה

לזמן מרובה '  ומנלן ואפית"וא           .מאחר נפל

זירא גופיה '  ור,זירא לקמן' לתר דוקא כדפריך רדלמא לא

 וממה פשוט לו ,מנלן דיחזיר לאשה אפילו לזמן מרובה

 ל"וי            .'דברייתא קאמר לזמן מרובה יותר ממתני
' דמברייתא משמע דבזמן שהבעל מודה יחזיר לאשה אפי

 תין אבל במתני,לזמן מרובה דאי לאלתר דוקא פשיטא

אמר תנו נותנין אינו וקא דאם מצי למימר לאלתר ד

 והיא גופה אתא לאשמועינן דלא ,תיןמפורש במתני

 אבל רבה דייק מדקתני ,יחזיר דחיישינן לשמא נמלך

כ אתא " א'כתובין היו ולא נתן' ולא קתני 'ונמלך'

לזמן מרובה ' לאשמועינן אם אמר תנו נותנין והיינו אפי

ילו אי הוי  והלא אפת"וא             .דאי לאלתר פשיטא

לאלתר הוי חידוש דלא חיישינן דלמא כתב בניסן ולא 

ל " דסל"וי         ) :יט,  .יט(נתן עד תשרי כדפריך לקמן 

כמאן דאמר אין לבעל פירות משעת חתימה ואז ליכא 

חידוש דכתב בניסן ולא נתן עד תשרי דאפילו הכי שפיר 

לזמן '  דרבי זירא דייק אפיל"ועוד י                 .טרפה

 משמע 'בזמן שהבעל מודה יחזיר לאשה' מדקתני ,מרובה

 ואי לאלתר דוקא ,שמודה שממנה נפל וכבר גירשה בו

 .יח           
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כ במה אנו "ל שראינו הגט בידה דאי לא ראינו א"כ צ"א

יודעין שהוא לאלתר ואחרי שראינו הגט בידה הרי כבר 

מגורשת פשיטא דיחזיר ומאי קא משמע לן והלא אפילו 

 ואין הבעל מודה נמי , זה ניתן לה לראייהלא גיטה הוא

 אלא ודאי מיירי שלא ראינו הגט בידה ,אמאי לא יחזיר

פ דחיישינן שמא מבעל נפל ועדיין לא גירשה "דאעל "וקמ

תתגרש עתה בהחזרת הגט ולא חיישינן שמא מאחר נפל 

לזמן מרובה כיון דלא ידעינן ממי נפל מן ' כ הוי אפי"א

 נמי תין דמתניורבה דייק        .הבעל או מן האשה

 לזמן מרובה דומיא דשטרי חליצה ומיאונין דיחזיר לואפי

 דלאלתר היינו שראינו בידה פשיטא , לזמן מרובהלואפי

 אלא מיירי ,כיון דחלצה נחזיר לה לראיה אפילו אינו שלה

שלא ראינו בידה ואף לא ידעינן שחלצה והיינו לזמן 

 ורבי ,ירי ברישא ודומיא דהכי משמע ליה דמי,מרובה

  .  ואפילו לזמן מרובה)זירא לא מוקי לה דומיא דסיפא
  

 מצאו לאלתר,  המביא גט ואבד הימנוורמינהו

 מפרש כדי שתעבור ):גיטין כז(התם  [כשר

ובתוך כך ליכא למימר משיירא , שיירא ותשרה

שהרי לא שהה שיעור , שעברה שם נפל

חק אפילו אביי דחייש לתרי יצ ' כתבו התוסשתחנה

 תרי יצחק באותו :)יבמות קטו(אפילו היכא דלא הוחזק 

 דהתם לא שייך , בגט שמצאו לאלתר לא חייש,העיר

   ?פסול אם לאו ]לאלתר
  

במקום שהשיירות  כאן,  לא קשיאאמר רבה

. במקום שאין השיירות מצויות כאן, מצויות

לאו רבה קא ( במקום שהשיירות מצויות ואפילו

י אמר דכ, מר לןאלא גמרא הוא דקא, מסיק

  לא אמר,רבה במקום שהשיירות מצויות

שנים  ( שהוחזקו שני יוסף בן שמעון)...אלא

 בעיר )ושמות נשותיהן שוות, ששמותיהן שוין

תימה אמאי לא  ' התוסהקשו שנכתב בה הגט[ אחת

בלא הוחזקו ' מוקי אידי ואידי שהשיירות מצויות ומתני

דמיירי בהכי ד "דהשתא הוי דומיא דסיפא דכל מעשה ב

 דעובדא דבסמוך דהוי בבי דינא דרב הונא הוי ל"וי

שיירות ' ברישא ואשמועינן דבלא הוחזקו יחזיר אפי

 והכא אשמועינן דאם הוחזקו נמי יחזיר אם אין ,מצויות

 ומאי טעמא יחזיר לאשה ת"וא .       שיירות מצויות

 כיון שאנו יודעים ל"ויכיון שיש שני יוסף בן שמעון בעיר 

שזה אבד גט כאן אין לחוש שגם האחר איבד כיון שאין 

 דלרבי מאיר כיון ,א" ושמעתין אתיא כר,שיירות מצויות

שהוחזקו שני יוסף בן שמעון אין הגט כשר עד שיהא 

דתנן :) כד(גיטין במוכיח מתוכו שהוא של זה כדמוכח 

כתב לגרש את הגדולה לא יגרש בו את הקטנה ודייק הא 

 משמע ,א היא ובעדי מסירה"מני ר ,גדולה מצי לגרש

:) פו (גיטין וההוא ד,מ אפילו גדולה לא מצי מגרש"דלר

 מיירי במשולשים ,מ"דשני גיטין שוין שנתערבו ומוקי כר

   .]דמוכיח מתוכו
  

קשיא  )ה תרתי בעידרב (דאי לא תימא הכי

 דההוא גיטא דאשתכח בי דינא ,דרבה אדרבה

מתוך ו, במקום שהוא יושב ודן (דרב הונא

שהכל רגילין אצלו לדון הוי ליה מקום 

 דהוה כתוב ביה )שהשיירות מצויות שם

אמר רב הונא . בשוירי מתא דעל רכיס נהרא

 שבא פ"אע ( חיישינן לשני שוירי]ב"דף יח ע[

ופלוני היה , אחד לפנינו ואמר ממני נפל

ויודעין אנו שאין שם בשוירי , משלחו לאשתו

ישינן שמא שני אנשים ששמותיהן שוין חי

  ויש בה יוסף בן שמעון אחר, שוירי אחרת יש

כ לרב הונא היאך יגרש כל אדם "ת א"וא 'הסבירו התוס

מוכיח מתוכו כיון דחיישינן ן הגט מ דאי"את אשתו לר

 , כיון דלא הוחזקו הוי שפיר מוכיח מתוכול"וילשני שוירי 

   .)מ כשנפל חיישינן"ומ
  

, הואמר ליה רב חסדא לרבה פוק עיין ב

, נפק דק ואשכח. דלאורתא בעי מינך רב הונא

כל מילתא דאתא  (דתנן כל מעשה בית דין

לבית דין לקיים דליכא למיחש לנמלך עליהן 

וזה מקוים בבית דין  (הרי זה יחזיר )שלא ליתנן

י דההוא "פרש 'התוסהקשו  ולכך הובא שם, היה

 תיןגיטא הוה כתיב ביה הנפק ופשיט שפיר ממתני

 מה שפירש כשנפל מן השליח אך .יחזירד "דמעשה ב

כ מה מועיל ההנפק כיון שלא בא ליד האשה " דא,קשה

 הכי נמי יש לחוש , דאם יש לחוש לנמלך בלא הנפק,עדיין

 שאין לו ,עוד הרי אין דרך הבעל לקיים את הגט ו,להנפק

 שה לקיים את הגט שרק דרכה של הא,שום תועלת בקיום

 הרי ,לגט יש קיום שד"בנדז "ולפי, לראיה שהתגרשה

 דאי כתיב ביה הנפק מיירי ל"וי . שנתגרשה כברראיה

שנפל מן האשה ושואלת אותו האשה ואומרת שהוא 

שלה וקא פשיט דיחזיר ולא חיישינן שמא משקרת 

דהשיירות מצויות כיון דלא ג "עומאשה אחרת נפל א

ד "דאשתכח בבג "עד דיחזיר וא" כמו במעשה ב,הוחזקו

ת ולא חיישינן שמא מאחר נפל כיון דלא שהשיירות מצויו

ל " ואי מיירי שהשליח שואלו לגרש את האשה י,הוחזקו

ד " כיון דבמעשה ב,דלא כתיב בו הנפק ומוכיח נמי שפיר

יחזיר דלא חיישינן לנמלך דכיון שכתוב בו הנפק ודאי 

:) כ( דלוה לא מקיים שטרא כדאמרינן לקמן ,נעשה הלואה

 דהשיירות ג"ער נפל אולא חיישינן נמי שמא מאח

 בההיא גיטא נמי דאשתכח ,מצויות כיון דלא הוחזקו

 ולא שייך למימר נמלך כיון שהגט ,שהשליח שואל הגט

ביד השליח דאין יכול לבטל הגט שלא בפני השליח ולא 

 : יח-. יח    
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דהשיירות מצויות ג "עניחוש כמו כן שמא מאחר נפל א

לא ' יאפ:) קטו( אביי דאמר ת"וא .       כיון דלא הוחזקו

חיישינן ליצחק מעיר   תרי יצחק באותו העירהוחזקו

 שיצחק ספמיא לבני קרטובא בני אשלחוששם מובא (אחרת 
ופסק אביי שאין להתיר את אשתו  .שבא מקרטובא לעירם מת

שיש לחוש שמי שמת הוא יצחק אחר , של יצחק מקרטובא
ד " תקשי ליה ממתניתין דכל מעשה ב)שהגיע מקרטובא

 דאשתכח חוץ  למתניתין דמוקי להל"ויר הרי זה יחזי

כ הוי הוכחה "וא, זירא' כר ד שאין השיירות מצויות"לב

  אבל לגבי תרי יצחק,שמאדם זה שמופיע לפנינו נפל

 , לא שייך לפלוגי בין מצויות לשאין מצויות:)ביבמות קטו(

 דלעולם יש להסתפק ביצחק ,שאין לתלות בזה יותר מזה

 תין מוקי מתניאי נמי מעיר אחרת כמו מעיר זאת

 הכי לא חיישינן לאחר כיון שזה לוד ואפי"דאשתכח בב

האיש שואל גט וידעינן שאבד גט ואין אנו מכירין אחר 

 אבל התם ,אין לחוש שמאחר נפל ונפל ממנו כמו כן כאן

אין אנו יודעים איזה יצחק מת אם מעיר זאת או מעיר 

 והא בי דינא דרב הונא דכי מקום .)אחרת

וקא פשיט רבה , ירות מצויות דמישהשי

 אלמא אי הוחזקו שני יוסף בן שמעון. דיחזיר

  . לא אי לא, אין
  

בי ) בההוא גיטא דאשתכח(עבד רבה עובדא 

, דבעינן תרתי (כיתנא דפומבדיתא כשמעתיה

איכא . )ואכשריה, והכא חדא הוא דהואי
דשיירות מצויות  ( היכא דמזבני כיתנאדאמרי

אהדריה  (א שלא הוחזקו והו)שם לבא ולקנות

משום דלא הוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר 

ולא חיישינן לומר יש עיר אחרת , שנכתב בה

.  אף על גב דשכיחין שיירתא)ששמה כזו

במי  ( היכא דתרו כיתנאואיכא דאמרי

 ומאי כשמעתיה, שם נמצא הגט, המשרה

שהוחזקו שני יוסף בן שמעון באותה עיר 

מקום שנמצא בו לא דב, שנכתב בה ואכשריה

דלא ,  ואף על גב דהוחזקו)היו שיירות מצויות

  . שכיחא שיירות
  

 תנן ,רבי זירא רמי מתניתין אברייתא ומשני

, כשר מצאו לאלתר, המביא גט ואבד הימנו

,  מצא גט אשה בשוקורמינהי. פסול ואם לאו

אין הבעל , יחזיר לאשה בזמן שהבעל מודה

 'כתבו התוס[ לא יחזיר לא לזה ולא לזה מודה

הכא אינה :) גיטין סד(דנאמנת לומר גרשתני ג "עא

 קתני מיהת .]נאמנת דמעיזה פניה כיון דהגט מסייעה

ואפילו לזמן , יחזיר לאשה בזמן שהבעל מודה

 :)קלד(ב "ב כיון שהובא בתימה 'הקשו התוס[ מרובה

' אפי ,וכיון שכן, שבעל נאמן לומר שגירש את אשתו

כיון שמודה  ,וגט זה איננו שלה, באמת שהגט נפל מאחר

 ל"וי נחזיר לה לראיה בעלמא ,שממנה נפל וכבר גירשה
דנאמן לומר גרשתיה ותהא מגורשת מכאן ולהבא הואיל 

 אבל הכא שאומר שכבר גרשה מזמן ,ובידו לגרשה

 כך אינו נאמן , כמו שאינו נאמן למפרע,הכתוב בגט

שהבעל  במקום 'ויחזיר לאשה'ז מה ששנינו "לפי ,להבא

שהרי הבעל לא ,  שנתגרשה מחזירין לה לראיהאין, מודה

אלא הבעל מחזירו לה בפני עדים , נאמן לומר שגירשה

 ואפילו ,לא חיישינן שמא מאחר נפלל ד"לשם גירושין וקמ

במקום שהשיירות  ומשני כאן ?]לזמן מרובה

. במקום שאין השיירות מצויות וכאן, מצויות

והיינו , לא נהדר והוא שהוחזקו דאיכא דאמרי

 אף על גב דלא הוחזקו לא איכא דאמרי. דרבה

  . ופליגא דרבה, נהדר
  

דאמר שינויא ארומיא דמתניתין  (בשלמא רבה

  לא אמר כרבי זירא)דגיטין אמתניתין דנזיקין

מתניתין אלימא  )דרמא מתניתין אברייתא(

ויש תימה , משום דהיא עיקר (ליה לאקשויי

, ך לחזר שיתיישבווצרי, כשסותרות זו את זו

רבי לא ,  יש לומר אינה עיקרדאילו ברייתא

  . )שנאה רבי חייא מניין לו
  

 ,מאי טעמא לא אמר כרבה, אלא רבי זירא

נותנין  אמר לך מי קא תני הא אמר תנו

  דלמא הא אמר תנו,ואפילו לזמן מרובה

 לאלתר )כשנמצא (ולעולם כדקיימא לן, נותנין

 אבל ברייתא,  זהשמא אינו של, ואם לאו פסול(

דכיון דתנא בהדיא יחזיר , ליכא לשנויי הכי

 הוה ליה לפלוגי בין לאלתר בין לזמן לאשה

דלא דמיא למתניתין דהתם לא יחזיר , מרובה

, ומדוקיא הוה דייק יחזיר היכא דאמר תנו, תנא

  . ) לא הוה ליה לפלוגיוכיון דלא תנא יחזיר
  

למאן דאמר לרבי זירא במקום שהשיירות 

,  שלא הוחזקו שני יוסף בן שמעוןג"עויות ואמצ

 במאי )שסובר שחוששין רק אם הוחזקו (ופליגא דרבה

רבה סבר דקתני כל מעשה בית ? קא מיפלגי

, דין הרי זה יחזיר דאשתכח בבית דין עסקינן

והוא , ובית דין כמקום שהשיירות מצויות

 :          יח
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ורבי זירא . יחזיר לא הוחזקו, לא יחזיר שהוחזקו

 קתני כל מעשה בית דין שנמצאו אמר לך מי

,  כל מעשה בית דין יחזיר קתני,בבית דין

שאין השיירות  (ולעולם דאשתכח אבראי

  . )מצויות
  

 כגון דקא )הא דקתני יחזיר (רבי ירמיה אמר

 מעולם לא חתמנו )החתומין בו (אמרי עדים

הסבירו ( אלא על גט אחד של יוסף בן שמעון

 והלא כשאין ת"וא .יוסףואומר הבעל שהוא אותו  'התוס

העדים אומרים כן אינו נאמן לומר שהוא שלו אלא אנו 

 ועתה שעדים אומרים שלא ,חוששין שמא מאחר נפל

חתמו אלא על גט אחד של יוסף בן שמעון למה יהא 

 דאף כי אין ל"וי .ר חתמו ולא לזהֵחַא ליחוש שמא ְל,נאמן

שאומר מכיר אני שהוא ג "ע מה שאינו נאמן א,עדים

 לפי שמספק אומר שהוא שלו לפי שסבור שלא איבד ,שלי

אחר גט רק הוא לכך אומר שהוא שלו אף על פי שאינו 

 אבל כשעדים אומרים שלא חתמו רק על גט אחד ,מכיר

 במזיד לא ישקר אם חתמו לאחר ,של יוסף בן שמעון

 דאינו חשוד לקלקלה כמו שנאמן לומר ,לומר שלא חתמו

סי אלא על גט אחד של יוסף  דגרואית ספרים .גרשתיה

 וצריך לומר שלא ראו עדים , אתי שפיר טפיזהבן שמעון 

כ הוה ליה "החתימה דאי ראו החתימה שהיא שלהם א

למימר מהו דתימא דלמא אתרמאי עדים כעדים וחתימה 

מהו דתימא  ?מאי למימרא, אי הכי .)כחתימה

ועדים , ליחוש דלמא אתרמי שמא כשמא

ומדובר שאין העדים  א"הריטבהסביר (ל "מק ,כעדים

שמעולם לא חתמו , אלא ששלחו לנו עדות על כך, לפנינו

אבל אם הם רואים את . אלא ליוסף בן שמעון פלוני

ושחתמו רק לזה , ומעידים שזוהי חתימתם, השטר

   ).םפשוט שאין חוששין לכלו, שלפנינו
  

 כגון דקא אמר נקב יש בו בצד רב אשי אמר

ואפילו ,  סימן מובהקדהוה ליה [אות פלונית

, אם תימצי לומר גבי חזרת אבידה בסימנין

 דאורייתא או דרבנן  ).כז(דאיבעיא לן לקמן 

אפילו פשטת סימנין דרבנן יש לסמוך על סימן 

. ]מובהק כזה למשרי אשת איש דאורייתא

. לא אבל נקב בעלמא, ודוקא בצד אות פלונית

שמחזירין בהן  (רב אשי מספקא ליה סימנים

ואפילו באיסור , היא ( אי דאורייתא)דהאבי

ז כתבו " כעידאורייתא סמכינן אסימן כל דהו

 ואי סימנין , בגט נמי מהדרינןאי סימנין דאורייתא' התוס

דרבנן מה שמחזירין אבידה בסימן שאינו מובהק מדרבנן 

 אבל מדאורייתא צריך או ,משום דהפקר בית דין הפקר

סור הוא לא מהדרינן  וגט נמי דאי,עדים או סימן מובהק

, ודוקא באבידה ( אי דרבנן)אלא בסימן מובהק

 אבל במידי דאיסורא, שהפקר בית דין הפקר

ואי קשיא נימא הכי קסבר סימנין , לא סמכינן

, לאו פירכא היא, ונפשוט בעיין דלקמן, דרבנן

אי נמי מספקא ליה אית , דמנלן דפשיטא ליה

  . )עליה למיסר מספיקא
  

 אירכס ליה ]א"דף יט ע[ ר חנהרבה בר ב

אמר אי .  בי מדרשא)שהיה שליח להביא (גיטא

אי , )סימנא (אית לי בגויה )חשיבא לכו (סימנא

 אית לי בגויה )חשיבא לכו (טביעות עינא

מכירו אני בכתב ידי הסופר , טביעות עינא(

כאדם המכיר את , מדת ארכו ורחבו, והעדים

 )ןחבירו בטביעת עין שטבע בו ואין בו סימ

אמר לא ידענא אי משום . אהדרוה ניהליה

סימנין  )רבנן(וקא סברי ,  ניהליסימנא אהדרוה

, שלא אמרתי סימן מובהק (דאורייתא

אי משום טביעות עינא אהדרוה . )והחזירוהו לי

דמוחזק לן ביה  (צורבא מדרבנן ודוקא, ניהלי

 לא  אבל איניש דעלמא)דלא משני בדיבוריה
דעם הארץ נמי אית ליה ת "מפרש ר 'כתבו התוס[

האי מאן דבעי .) קסח(ב "טביעות עינא כדאמר בב

 והאי דלא ,לקדושי איתתא לידבר עם הארץ בהדיה

  .]מהדרינן ליה משום דלא מהימן
  

 בזמן שהבעל מודה,  מצא גט אשה בשוקגופא

לא יחזיר לא לזה  אין הבעל מודה, יחזיר לאשה

מיהא יחזיר  בזמן שהבעל מודה. ולא לזה

ולא נתן , וליחוש שמא כתב ליתן בניסן, הלאש

וכל זמן שלא נתן היה לו לאכול  (לה עד תשרי

שתקנו חכמים , ולמכור פירי נכסי מלוג שלה

לבעל לאכול פירות של נכסי מלוג אשתו 

ואפילו לאביי דאמר  ' כתבו התוסשנפלו לה לירושה

 . הכא גבי אשה חוב הוא לה,עדיו בחתומיו זכין לו

 תין וכן אמתני,ייקינן הא אמר תנו נותנין דדתיןואמתני

 לא פריך ניחוש שמא כתב ,דהמביא גט ממדינת הים

 כיון דעתה שבא לגרשה רואין שהזמן ...ליתן בניסן

מוקדם ויש קול שלא נמסר ביום שנכתב ויזכרו לקוחות 

 אבל הכא ,לומר אייתי ראיה אימת מטא גיטא לידך

תיבה פריך שהבעל מודה שממנה נפל וגירשה ביום הכ

וניחוש שמא יסברו לקוחות שאמרה אמת ולא יאמרו 

   .בשעת טריפה אייתי ראייה אימת מטא גיטא לידך
פ "ע דכותבין גט לאיש אתין ואמאי לא פריך אמתנית"וא

 .ט י-: יח    
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 וכי תימא ,שאין אשתו עמו ליחוש שמא לא יתן עד שנה

 ,יום שנכתב נמסריש לומר כיון דליכא ריעותא דנפילה 

נמי אחר זמן יש קול שלא נמסר ביום שנכתב נמסר ' ואפי

כי רואים בשעת קבלת הגט שהוא מוקדם ויזכרו לקוחות 

פריך גבי :) יב( דהא לעיל ,לומר כשתטרף אייתי ראיה

 דגבי כותבין שטר ללוה ויש לומר .כותבין שטר ללוה

ויש .) ב מב"ב(פריך שפיר משום דמאן דיזיף בצנעא יזיף 

 לו בצנעא ויסברו לקוחות לחוש שמא לאחר זמן ימסור

 אבל גט דיהבי בפרהסיא ,שנמסר לו משעת כתיבה

מ דאין דבר שבערוה פחות "דצריך עדי מסירה אפילו לר

ועוד דרגילות .) ד(ם בגיטין "ת ורשב" רומשנים כדפירש

לגרש בפרהסיא לגלות שהיא פנויה יש קול שנתגרשה 

  אבל אכתי קשה.אחר זמן כתיבה ולא יטעו הלקוחות

ניחוש שמא תזנה אחר ' אי כותבין גט לאיש כואמ

 דמיד ל"ויהכתיבה ויתן לה בצנעא כדי לחפות עליה 

שנכתב הגט נותן לה דלא מקדים איניש פורענות 

 מניסן )כמשפטו (ואזל בעל זבין פירי )לנפשיה

יסן ואתיא ומפקא לגיטא דכתב בנ, ועד תשרי

  .למטרף לקוחות שלא כדין
  

נתן עיניו לגרשה הניחא למאן דאמר כיון ש

יש לה לטרוף כל  (שפיר שוב אין לבעל פירות

 אלא למאן דאמר )מה שמכר משעת כתיבה

מאי איכא , יש לבעל פירות עד שעת נתינה

כי אתיא למטרף אמרינן לה אייתי  ?למימר

 כתבו  מיד בעליך (ראיה אימת מטא גיטא לידך

בשאר גיטין לא אמרינן כן דמסתמא ביום שנכתב  'התוס

  .)ר אבל זה דנפל אתרענמס
  

,  דתנן מצא שטר חוב,ומאי שנא משטרי חוב

ואוקימנא , לא יחזיר אם יש בהן אחריות נכסים

ומשום שמא כתב ללוות בניסן , כשחייב מודה

וקא טריף לקוחות שלא , ולא לוה עד תשרי

נימא  וכי אתי למטרף, התם נמי ליהדר. כדין

 ליה אייתי ראיה אימת מטא שטר חוב לידך

, גבי גט אשה, אמרי הכא ?)מיד הלוה מתחלה(

אי אתיא למיטרף מסיק  (אתי לוקח ותבעה

אייתי ראיה אימת מטא גיטא , אדעתיה לתבוע

 אמר האי דהדרוה ניהלה )לידך בזמנא קמא

השתא , משום דלא תעגין ותיתיב רבנן לגיטא

תיזל ותיתי ראיה אימת  דקא אתיא למטרף

לא אתי , בגבי שטר חו, הכא. מטא גיטא לידה

מדאהדרוה ניהליה רבנן לשטר , לוקח ותבע

 למאי הלכתא אהדרוה ניהליה, פשיטא חוב

,  במילתאשמע מינה קמו רבנן, למטרף הוא

 מטא )מקודם שמכר לי הלוה נכסיו (ומקמי דידי

      .)מיד לוה למלוה בראשונה (לידיה שטרא

המביא גט ונפל ממנו במקום  .א ע"פסק הש

) ורות של אנשים הולכי אורחחב' פי(ששיירות 

או אפילו במקום שאין השיירות , מצויות

ובעיר שנכתב הגט הוחזקו שנים , מצויות

אם מצאו , ששמותיהם ושמות נשותיהם שוים

לאלתר שראה שלא עבר שום אדם שם משעה 

או אפילו לא מצאו לאלתר , שנפל עד שמצאו

או , ויש לו סימן מובהק או טביעות עין בגט

ן לו סימן וטביעות עין בגט אלא אפילו אי

שמוצאו בכלי שהיה בו הגט ויש לו סימן או 

טביעות עין בכלי ויודע שלא השאילו לאחר או 

שמצאו קשור בכיס או בארנקי או בטבעת 

או , שחזקת כלים אלו שאינו משאילם לאחרים

ולא חיישינן , כשר, שמצאו בביתו בין כליו

עבר אבל אם אינו יודע אם . שמא אחר הוא

ואין לו טביעות עין וסימן בכלי ולא , אדם שם

חיישינן שמא לא זה הוא הגט שנאבד , בגט

אם עדים מעידים שהאחר שהוחזק ' ואפי, לזה

וכן אם . בשמו של זה לא היה בעיר כשנכתב

אפילו לא שכיחי שיירות , ראה שעבר אדם שם

אפילו , חיישינן, ולא הוחזקו שני יוסף בן שמעון

כ עדי הגט "אא, ים שעבר שםבהיה עובד כוכ

 מעולם לא חתמנו על גט אחר ששמו אומרים

אינן מעידים בפירוש ' אפי. כשם האיש הזה

כגון שאין הגט עתה , שזה היא חתימת ידם

וכגון דאיכא עדים דלא איתחזק , כשר, בפנינו

אבל ). העדים(אנשים ששמם כשמם של אלו 

, חיישינן, אם יש עדים אחרים ששמם כשם אלו

ה היא חתימת ידם או שיאמרו ד שיעידו שזע

 אנו מכירים הגט שיש לנו בו סימן העדים

ואפילו . מובהק שיש בו נקב בצד אות פלוני

ואם . אינם אומרים הסימן עד אחר שיראו אותו

כ "אלא א, אינו מועיל, התובעו אומר הסימן

אבל בטביעות , יאמר אותו קודם שיראה הגט

שאין מועיל , עועין אין מחזירין אותו לתוב

שמוצאו אותו טביעת עין להכשירו אלא כ

הוחזקו שני יוסף בן  ואם לא. בעצמו שאבד לו

 .יט           
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מחזירין אותו בלא , שמעון ולא שכיחי שיירות

ויש     . שהה כדי שיעבור אדם שם' אפי, סימן
 שאם אבד ממנו במקום שאין השיירות שפסקו

לא , אפילו מצאו לאחר זמן מרובה, מצויות

אפילו הוחזקו באותו , ן שמא אחר הואחיישינ

מקום שנים ששמותיהם שוים ושמות נשותיהם 

אם , ואם אבד במקום שהשיירות מצויות. שוים

, מצאו מיד ועדיין לא שהה אדם שם מהעוברים

או שמצאו בכלי שהניחו בו ויש בו טביעת עין 

הרי הוא , בארכו ורחבו של גט שהיה כרוך

קו באותו המקום ואם הוחז. בחזקתו ותתגרש בו

, שנים ששמותיהם שוים ושמות נשותיהם שוין

חוששין , אם אבד במקום שהשיירות מצויות

שמא גט זה הנמצא של אותו האיש האחר 

הואיל ועבר אדם שם אף על פי שלא , הוא

הרי הוא , אבל אם לא עבר אדם שם. שהה

, א שאם הוזכר שם העיר בגט" יהגה[. בחזקתו

דאין חוששין לשני , יותאין לחוש לשיירות מצו

 ).ד,קלב(ע "אה .])ש"תשובת הרא(עיירות ששמם שוה 

פסקו להחמיר שש "ף והרא"הריכ ע בדעת הסתם פסק"ש

לזמן מרובה  ולא מחזירים גט זירא' כלישנא בתרא דר

אלא במקום שאין השיירות מצויות אבל במקום 

קו שהשיירות מצויות לא מהדרינן אף על פי שלא הוחז

  יש מי שפירשדעת בן שמעון באותה העירשני יוסף 

כשאין שיירות מצויות בין הוחזקו בין ל "שסם "הוא הרמב

המוצא  .ב    .לא הוחזקו מחזירין אפילו לזמן מרובה

לא יתנוהו ,  והבעל מכחישה...שוקגט אשה ב

ואומר , ואם הבעל מודה שכתבו. לא לו ולא לה

במקום ובשעה שראוי , שיתנוהו לה להתגרש

דליכא למיחש שמאחר נפל על פי מה , ירלהחז

יתנוהו לה ותתגרש בו , ב"שנתבאר בסימן קל

  ).קנג(ע "אה ...לא יתנוהו לה, ואם לאו. מעתה
  

 מצא שטר שחרור תנו רבנן '...שחרורי עבדים'

אין הרב , יחזיר לעבד בזמן שהרב מודה, בשוק

בזמן שהרב . לא יחזיר לא לזה ולא לזה מודה

 ניחוש שמא ,ואמאי, לעבדיחזיר  מודה מיהא

ואזל , ולא נתן לו עד תשרי, כתב ליתן לו בניסן

ואזיל הרב , עבדא וקנה נכסין מניסן ועד תשרי

וקא , ומפיק ליה לשחרור דכתב בניסן, וזבנינהו

 הניחא למאן דאמר, דיןטריף לקוחות שלא כ

שיוצא   זכות הוא לעבד)]:יב(פלוגתא בגיטין [

 שמתירו א אצלוטובה הי(מתחת רבו לחירות 

 איכא לתרוצי דמשעה וכיון דזכות הוא, בקהל

דלכי מטא שטר גט , שנכתב זוכה בשחרור

 )משעת חתימה, לידיה נעשה בן חורין למפרע

. שפיר וכאביי דאמר עדיו בחתומיו זכין ליה

אלא למאן דאמר חוב הוא לעבד שיוצא מתחת 

, חובתו הוא שיוצא מתחת רבו (יד רבו לחירות

 פוסלו שאם עבד כהן הוא, סד הוא לוכלומר הפ

 אוסרו בשפחה ואם של ישראל, מן התרומה

, )ופריצא ליה, ושכיחא ליה, דזילא ליה, כנענית

דהשתא ליכא למימר עדיו  (מאי איכא למימר

דאין חבין לאדם שלא , בחתומיו חבין לו

דכי אתי למטרף אמרינן ליה אייתי  ?)בפניו

 ע"פסק הש     .ראיה אימת מטא שחרור לידך
, אם אין האדון מודה בו, המוצא שטר שחרור

ואם האדון מודה . לא יחזיר לא לזה ולא לזה

. יחזירנו לעבד, שנתנו לעבד להשתחרר בו

ומיהו אם יבא העבד לטרוף בו ממה שמכר 

צריך , אדוניו מנכסיו מאחר זמן הכתוב בו

. איה שהגיע לידו מזמן הכתוב בולהביא ר

כדרך , תומיו זכין לוובמקום שעדיו בחהגה (

צ להביא ראיה על "א, ט"שנתבאר לעיל סימן ל

  ).יג,סה(מ "חו ).זה
  

  איזו היא דייתיקיתנו רבנן '...דייתיקי מתנה'

שטר זה יהיה לקום  (דא תהא למיקם ולהיות

דדברי שכיב מרע , ולהיות בכל הכתוב בו

. נכסיו לפלוני  שאם מת)ככתובין וכמסורין דמי

 כל שכתוב בו ) איזו היאמתנת בריא (מתנה

גוף הקרקע קנוי לו מן  (מהיום ולאחר מיתה

ואין לו עוד רשות למוכרה וליתנה , היום

והפירות אינו אוכל כל ימי חייו אלא , ולהורישה

אלמא אי כתיבא מהיום ולאחר . )לאחר מיתה

בתמיה כל  (לא קני ואי לא, הוא דקני מיתה

 דקני ,שכן דאם יהיב ליה גוף ופירות במעכשיו

סתם מתנת שכיב מרע לא קניא לו אלא , טפי

אמר  ?)דמחמת מיתה הוא מצווה, לאחר מיתה

הכי קאמר איזו היא מתנת בריא שהיא , אביי

 דלא קני אלא לאחר מיתה, כמתנת שכיב מרע

  . כל שכתוב בה מהיום ולאחר מיתה

 .          יט
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 נותנין הא אמר תנו, טעמא דלא אמר תנו

י אומר דתלי טעמא בשאנ, אמתניתין פריך(

ורמינהו מצא . )נמלך עליהם שלא לתנן

שעשה לו שדה  (אפותיקאות, דייתקאות

שהיתה לו עליו מלוה , אפותיקי למלוה על פה

 לא יחזיר ששניהם מודיןפ "עא,  ומתנות)ישנה

שמא כתבה לזה ולא מסר לו (לא לזה ולא לזה 

וחזר וכתב לאחר ומסר לו , ולא זכה בקרקע

ורוצה ,  בו מן השניובא לחזור, השטר וזכה בו

וחפץ שימסרו לו שטר זה , לתת לראשון

ונמצא זמן שטר של זה , שיוציאנה בבית דין

   ?)ויוציאנה מידו בדין, קודם לשטרו של שני
  

דף יט [  לא קשיא,אמר רבי אבא בר ממל
, שהיה שטר מתנת בריא (בבריא  הא]ב"ע

דלא כתיב ביה כדקציר ורמי בערסיה כדין 

  והא)תנות שכיב מרעשכותבין בשטרי מ

מתניתין דקתני הא אמר תנו . בשכיב מרע

ל שיכו (דבר מהדר הוא, בשכיב מרע נותנין

 השני לחזור במתנתו אם כתב שני שטרות

 דאמרינן מאי )זוכה שהרי חזר בו מראשון

, דלמא כתבה מעיקרא להאי, איכא למימר

והדר כתבה לאיניש , ואמליך ולא יהבה ניהליה

השתא קא הדר ביה  ,יהליהאחרינא ויהביה נ

כי , אין כאן בית מיחוש כלל (.מההוא דיהבה ניהליה

לההוא  (אי במתנת בריא יהבה ליה )ממה נפשך

בהאי שטרא דמהדרא  (לית ליה פסידא )בתרא

דהא , בתרייתא זכי  דכי נפקא תרתי)ליה להאי

אי במתנת שכיב מרע נמי . הדר ביה מקמייתא

, תרייתא זכידב, לית בה פסידא יהבה ניהליה

כי קתני בברייתא אף . דקא הדר ביה מקמייתא

על פי ששניהם מודים לא יחזיר לא לזה ולא 

כגון שהיה השטר זה הנמצא  (בבריא לזה

, שהוא זכה לשטר המאוחר לו, מתנת בריא

 דלאו בר מהדר )שאינו יכול לחזור במתנתו

, דאמרינן דלמא כתבה להאי מעיקרא, הוא

יישוב הסתירה  'כתבו התוס( ואמליך ולא יהבה ליה

כיון שהוא רוצה שלשיטתו למה לא יחזור  ,לא הוי כאביי

ולכן יש , כאשר מגיע השטר לידיודעדיו בחתומיו זכין לו 

הת הסתירה כתירוצו שלש רב זביד אביי יתרץ לומר ש

 והדר כתבה )כרב זביד דבסמוךשהובא בהמשך 

השתא קא הדר , לאיניש אחרינא ויהבה ליה

לא  וסבר מהדר, וא דיהבה ליהביה מהה

אימר להו דאנא להאי , מצינא הדרנא בי

כי היכי דכי , וניהדרו ניהליה כתבא, יהבתא

אלא . זכה ביה הוא מפיק האי כתבא דקדים

לא יהבינן ליה , אמרינן ליה אנן האי כתבא

מיהב לא יהבת , דלמא מכתב כתבת, להאי

ויהבתה לאיניש אחרינא וקא הדרת , ניהליה

אי לא יהבתה לאיניש אחרינא וקא בעית . ביה

כתיב ליה השתא כתבא  ,דתתבה להאי

דאי יהבת לאיניש , אחרינא ויהביה ניהליה

בשטרא דכתבת  (לית בה פסידא אחרינא

  .  זכי)שטריה ( דקדים)השתא
  

 ואידי דייתקאות מתקיף לה רב זביד והא אידי

 'הסבירו התוס מתנת שכיב מרע ל משמע"ר( קא תני

היינו שצריך יישוב , לפרוך נמי והא מתנות קתנית ו"וא

 שיש ליישב את ת"ואור כ לסתירה במתנות בריא"ג

 שפירש שנותן לו שהמשנה מדברת ,הסתירה בין מתנות

גוף ופירי מהיום אם לא יחזור עד לאחר מיתה דמצי הדר 

אך בברייתא מדובר בסתם מתנת בריא שאין יכול , ביה

 דגבי מתנות ת המשנה א דחק לפרשי"ורש .לחזור בו

פ דמתניתין שאני " וה,אם אמר תנו אין נותנין' אפיד

אומר כתובין היו ונמלך עליהם שלא ליתנן ויהיב לאיניש 

אחרינא ועתה רוצה לחזור בו מן השני וליתנה לראשון 

 אבל דייתיקי אם ,לפיכך אפילו אם אמר תנו אין נותנין

 .ל לחזוראמר תנו נותנין דאפילו נמלך ונתן לאחר יכו

יהיה בשני ' כ פירוש דנמלך דמתני" לפירושו דאוקשה

 ותו לעיל גבי גט דדייק הא אמר תנו נותנין ,עניינים

ל לפרושי הכי דלמא "ל מנ"י ז"אפילו לזמן מרובה לפרש

פ משום דנמלך איכא למיחש שמא לא ניתן הגט עדיין "ה

ולכך אפילו אם אמר תנו אין נותנין אלא לשון ונמלך 

   ?)עתה אינו רוצה כדפרישית לעילמשמע ש
  

ולא , אלא אמר רב זביד הא והא בשכיב מרע

ואמר תנו , שעדיין הוא קיים (ביה קשיא הא

וזה בנו אומר , שמת מחליו (בבריה  והא)לזה

  מתניתין דקא אמר תנו נותנין)החזירהו

אם חזר , ממתנה זו (דבר מהדר הוא, בדידיה

 יזכה ו לאחר שיצאו שני שטרות בבית דיןב

 לאיניש )שוב (דאמרינן אי נמי יהבה. )האחרון

 לית בה פסידא )במתנת בריא (אחרינא

לההוא בתרא בהאי שטרא דמהדרינא ליה (

דהא הדר ביה , בתרא זכי  דקמא ובתרא)להאי

 : יט- . יט   
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ששניהם פ "עכי קא תני בברייתא א. מקמא

 ,בבריה , לא יחזיר לא לזה ולא לזהמודים

 ואמליך ולא ,דאמרינן דלמא כתב אבוה להאי

 )הבן (ובתר אבוה כתב איהו. יהביה ניהליה

 שלכאורה 'הקשו התוס( ויהבה ליה לאיניש אחרינא

 שנתנה האב תחלה ,היה אפשר לבאר את החשש אחרת

כ האב עצמו כתבה להאי ולא "במתנת שכיב מרע ואח

יהבה ליה ומת האב ונתקיימה המתנה לראשון והבן 

,  ביה מההואוהשתא קא הדר. )רוצה שתהיה לשני

אימר להו , סבר מהדר לא מצינא הדרנא בי

ונתבו ליה כתביה , דאבא יהבה ליה להאי

 ונפלוג בהדיה, דהוא זכי וניזיל ונפיק מיניה

הלכך אמרינן ליה אנן . )אחלוק עמו בקנוניא זו(

דדלמא מכתב , האי כתבא לא יהבינן ליה להאי

ויהבתיה , מיהב לא יהבה ליה, כתביה אבוה

אלא אי . יש אחרינא וקא הדרת ביהאת לאינ

זיל את  קושטא קא אמרת דיהב ליה אבוך

 דאי נמי לא ,השתא כתיב ליה שטרא אחרינא

וכתבתיה את לאיניש , יהבה ליה אבוה

קמא  דקמא ובתרא, לית בה פסידא אחרינא

הקודם , מאחר ששני השטרות יצאו משמך (זכי

והשתא דאוקימנא טעמא  .שמתנת בריא הם, זכה

יחזיר משום דלמא כתבה להאי ואמליך ולא יהבה דלא 

,  ליכא למרמי אמתנות,והדר כתבה לאיניש אחרינא, ליה

דכי , ולא תידוק מתניתין גבי מתנות הא אמר תנו נותנין

משום שאני , נמי אמר תנו שייך למימר טעמא דלא יחזיר

והדר כתבה , אומר כתובין היו ונמלך עליהן שלא לתנן

על כרחך אם אמר תנו , בי דייתקאותוג, לאיניש אחרינא

דהא תלה תנא דידן טעמא משום , נותנין אם הוא קיים

ואי נמי הכי הוה , שאני אומר נמלך עליהן שלא לתנן

, אם אמר תנו נותנין דליכא למיחש למידי, דנמלך השתא

שאני , והכי קאמר מצא דייתיקי או מתנה לא יחזיר

, ר לא יחזיראי שייך למימ,  והיכא דאמר תנו...אומר

כגון מתנת בריא או בשכיב , משום טעמא דשאני אומר

מרע ומת ובריה קאמר תנו שמעינן ממתניתין דלא 

והיכא דלא שייך , ולא דייקינן האמר תנו נותנין, יחזיר

כגון בשכיב מרע שלא מת מחליו , למימר שאני אומר

עיין   הלכך נותנין,דבטל שאני אומר, דייקינן האמר תנו
  .)י"יל שהשיגו על רשלע' בתוס

  

שכתבה אשה לבעלה  (תנו רבנן מצא שובר

 בזמן )ועודה תחתיו, התקבלתי כתובתי

 אין האשה מודה, יחזיר לבעל שהאשה מודה

בזמן שהאשה מודה . לא יחזיר לא לזה ולא לזה

וליחוש דלמא כתבה ליתן , יחזיר לבעל מיהת

והוא לא פרע עד  (ולא נתנה עד תשרי, בניסן

ב "בתין דת לפרוך על מתני"וא 'רו התוס הסביתשרי

ת לא חיישינן אלא היכא " וכ,דכותבין שובר לאשה.) קסז(

גבי כותבין שטר ללוה :) יב( הא פריך לעיל ,שנפל ואתרע

 היתה מקשה כן'  שאם הגמל"וי דליכא ריעותא ג"עא

 היינו שטר  בשטרי הקנאההיה אפשר לדחות שמדובר

 מזמן כתיבתו שמפורש בו שהאשה מקבלת על עצמה

 אבל הכא אי בשטרי הקנאה מיירי כי ,את מה שכתוב בו

 דאין אשה מודה ,אין האשה מודה נמי יחזיר לבעל

משמע אפילו אינה אומרת שהוא מזויף אלא אומרת 

שכתבה ליתן ולא נתנה ואומרת עתה אל תתנו לפי 

שנמלכה דומיא דמצא שוברין דמתניתין דלא יחזיר שאני 

איהי בעודה  (ואזלה )...ונמלךאומר כתובים היו 

  זבנתה לכתובה)בין ניסן לתשרי, תחתיו

לפי שנותן , כלומר בזול ( בטובת הנאה)לאחר(

,  יירשנה בעלהשאם תמות היא, מעותיו בספק

 ואם ימות בעלה או יגרשנה, ויפסיד מי שלקחה

ושוב לא , ויגבה כתובתה, יהיה לוקח במקומה

, לוקחהיה לבעלה לפרוע לה הכתובה אלא ל

 מניסן עד )ושובר שנכתב בשמה אינו כלום

ויקדום  (ומפיק ליה לשובר דכתיב בניסן, תשרי

לשטרו של לוקח ויחזיק הבעל בקרקע המיוחדת 

 ואתא למטרף לקוחות )לכתובתה שלא כדין

   ?שלא כדין
  

 שמע מינה איתא ]א"דף כ ע[ רבא אמר

 דאמר שמואל המוכר שטר חוב ,לדשמואל

, הלכך, אצל הלוה( מחול לולחבירו וחזר ומח

שטר חוב דהיינו , אם מכרה זו כתובתה באייר

ושפיר ,  מחולוחזרה ומחלתה לבעל בתשרי

ת וניחוש שמא מכרה "וא 'הסבירו התוס טריף בעל

 קדושיןבבמעמד שלשתן שאינה יכולה למחול כדמוכח 

 דליכא למיחש שמא ל"וי) 'בתוסאופן ההוכחה עיין ( .מח

 הבעל , דאי ליכא עדים שמכרה,מכרה במעמד שלשתן

 ואי איכא עדים נשיילינהו היכי ,והאשה יכפרו המכירה

כ מודה "הוה אם אומרים שנתרצה הבעל או שתק א

כ " ואם מוחה שאמר כבר פרעתי לה א,שהשובר שקר

 .השובר נעשה קודם המכירה ואינהו דאפסידו אנפשייהו

 דלא תקנו מעמד שלשתן אלא בדבר שראוי ל"ועוד י

 אבל בכתובה דאינו חייב עתה עד אחר ,ות מידלגב

 וכן ,גרושין וגם שמא לא תתגרש לא תקנו מעמד שלשתן

 לא גבי האשה שחבלה בבעלה) .פט(ק "צריך לומר בב

הפסידה כתובתה ואמאי תזבין במעמד שלשתן אלא 

אין לחוש שמא וזה  .משום דלא תקנו בכתובה כדפרישית

 . כ-:    יט
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אחר גרושין  כי ,מכרה אחר גרושין במעמד שלשתן

מסתמא מכרה בדמים יקרים וכשיוציא הבעל שוברו 

שקדם היא צריכה לשלם ולא תרויח כלום בקנוניא ולא 

חיישינן אלא שמא מכרה בעודה תחתיו בטובת הנאה 

שהיא דבר מועט ואינה צריכה לשלם אלא מעט ומרווחת 

שאין לחוש כיון '  תירצה הגמכךעל ו          .הרבה

וחזר ומחלו , וכר שטר חוב לחבירושהלכה כשמואל שהמ

ותמיד אם ברצונה להרוויח מעות ולהפסיד , מחול

יכולה לעשות קנוניא עם הבעל ולמחול לו על , ללקוחות

 .ולכן יש להאמין לדבריה שהשובר של הבעל, החוב

 מבואר שאשה שבעלה גירשה ואין :)קעג(ב "ב שג"עוא

בות אך יש ערב שקיבל ער, לו נכסים לשלם את הכתובה

רק אז ו,  מנכסיואשתועל הבעל להדיר את , על החוב

שיש לחוש שהאשה והבעל עשו קנוניא , גבה מהערבת

, הערב ישלם לאשהש שאחריוקשה , לגזול את הערב

כ אין "וא, יחזור ויתבע מהבעל את מה ששילם לאשה

חיישינן  לומר שעל כרחךאלא וח מהקנוניא ולבעל ר

 גם בסוגייתנו ז"לפי .לקנוניא לפי שאין לו במה לשלם

נחשוש שמא האשה מכרה את כתובתה במעמד שלושתן 

והיא תרוויח , ניא מהבעלוהיא עושה קנו, לאחר גירושיה

דהתם אמנם אינו דומה   מה לשלם ללוקחה לכיון שאין

  בסוגייתנו אבל הכא,מפסיד הערב מיד וחיישינן לקנוניא

 כלל את  שמא לא מכרה,דאינו אלא חששא בעלמא

מכרה שמא לא יפסידו הלקוחות כי אינו '  ואפי,תהכתוב

 אלא חוב שהיה להם על הבעל יהיה להם על ,מוציא מהם

 וגבי חייב מודה דחיישינן לעיל לקנוניא לפי .האשה

שיוציא מיד מן הלקוחות ועוד יש לחוש משום לקוחות 

  . ואפילו יורש מוחל )שלא באחריות שיפסידו לגמרי
  

הכא , תיה לדשמואלאביי אמר אפילו תימא לי

 בששטר כתובה יוצא מתחת ידה במאי עסקינן

דליכא למיחש לשמא מכרה , שמביאה לפנינו(

שאילו מכרתה היתה מוסרת , בטובת הנאה

  . )הכתובה ביד הלוקח
  

חיישינן  ורבא אמר אי משום שטר כתובה

מא שני שטרי כתובה היו ש (לשתי כתובות

ה ובא, ויש לחוש שמא מסרה אחד ללוקח, לה

רת לו שובר ומוס, לחזור בה ולמחול אצל בעלה

 אלא ודאי איתא .המוקדם לשטרו של לוקח

ומתוך שבידה למחול שטר כתובה , לדשמואל

לא חיישינן לשמא כתבה ליתן , לבעלה עכשיו

  . )...בניסן
  

  חדא)מהכא לא תסייע לשמואל (ואביי אמר

הלכך ליכא למיחש  (לשתי כתובות לא חיישינן

אי נמי  (ועוד. ) בטובת הנאהלדלמא זבנתה

למיחש לשמא  לית לן זבנתה בטובת הנאה

דאי , כתבה לשובר בניסן ולא קבלה עד תשרי

 כי מטא שובר לידיה בתשרי, נמי הכי הוה

ולא הוה , זוכה למפרע בו מזמן חתימתו

הכתוב ( בזמנו  שובר)...ממכרה שבנתיים כלום

  ששטר מכירה נמסרפ"עא 'כתבו התוס[  טריף)בו

 וכן אמר ,ללקוחות תחילה אינו מועיל וטורף הבעל כדין

 ונראה שתקנת חכמים היא ,לעיל גבי שחרורי עבדים

 שלא נמסר לו עד ימים רבים פ"עשזוכה משעת חתימה א

 שאם לא כן לעולם לא יוכלו העדים לחתום אלא ,אחרי כן

אם יראו המסירה משום חששא דכתב בניסן ולא נתן עד 

 איסור נראה ולענין       .      וביניתשרי ומזבין ביני

דאם עבד בא על בת ישראל קודם שבא לידו גט שחרור 

 גם גבי איסור זכין לו משעת חתימה  ושמא,שפסלה

 ,מ לא פלוג רבנן" מ,דלא שייך טעמא דפרישיתפ "עא

 ת"וא        .ויש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה
כרתי גבי א דאמר עידי מסירה "והא אביי סבר כר

א סבר " ור:)סנהדרין כח (מתנתא דחתימי עלה תרי גיסי

 לזה , לזה ומסר לו,כתב לזה ולא מסר לו:) צד(בכתובות 

 דהיינו בשני שטרות שזמנן ל"וישמסר לו תחילה קנה 

כתוב בשוה ביום אחד שאין ניכר מתוכו איזהו מהם קודם 

לכך אזלינן בתר מסירה אבל אין זמנן שוה החתום קודם 

 ובעובדא דהתם ,שהמאוחר נמסר תחילהפ "ע א,כהז

דכתבתינהו לרמי בר חמא בצפרא ולרב עוקבא בפניא 

ואוקמיה רב ששת בידיה דרמי בר חמא משום דקדים 

 התם ,ורב נחמן אוקמיה לרב עוקבא בנכסיה משום שודא

 ורב ששת סבר כמו ,מיירי דלא ידעינן למי נמסר תחילה

 ורב , נמסר קודםשנכתב תחילה לרמי מסתמא גם לו

נחמן סבר כיון דאינו מוכיח מכח השטר שקדם אין לומר 

שנכתב קודם ולכך הוה דינא ג "עשנמסר לו תחילה א

 אבל אם הוה ידעינן למי נמסר קודם היה זוכה כיון ,שודא

 וניחוש דלמא ת"וא .       ששניהם כתובים ביום אחד

זבנה כתובה ביום שנכתב השובר דהשתא ליכא למימר 

דיו בחתומיו זכין לו וכשיוציאו הבעל והלקוחות שטרם ע

יהא זמנם שוה ואין ידוע דמי קדם ויאמר הבעל ללקוחות 

תביאו ראיה שקדמתם לפי שהוא מוחזק שהנכסים שלו 

 דהא ליכא ל" ויוהלקוחות רוצין לטרוף בשביל האשה

,  אביי לטעמיה]למיחש שתמכור ביום כתיבת השובר

. א ע"פסק הש     . לודאמר עדיו בחתומיו זכין
אפילו , המוצא שטר מתנת בריא או שטר מכר

אומר הנותן או המוכר שיתנוהו למקבל או 

לא יתנו לו אלא אם כן פירש במתנה , ללוקח

כגון , ששייר לעצמו כח שיוכל לחזור בו כל ימיו

ואם , שכתב מהיום אם לא אחזור בי כל ימי חיי

, הוא שטר הקנאה שפירש שהקנה לו מיד

אפילו לא , יחזיר, שלא הגיע השטר לידופ "עא

 .      כ       
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המוצא שטר מתנת . שייר לעצמו שיוכל לחזור

אם הנותן קיים ואומר שיתנוהו , שכיב מרע

שבנו פ "עא, ואם מת הנותן. יתנוהו לו, למקבל

 אלא אם כן ,לא יתנוהו לו, אומר שיתנוהו לו

המוצא שובר  .ב ).יד,סה(מ "חו יהיה שטר הקנאה

בזמן , פרעה מכתובתהעל שם האשה שנ

 מ"ח (נו לויחזיר, שהאשה מודה שנתנתו לבעל

ל כשמואל דהרשות "וליכא למיחש לקנוניא דכיון דקי

ואם אינה . )כ ליכא חשש קנוניא"בידה למחול א

לא יתננו לא ,  ממנו נפלאלא אומרת, מודה

    ).ב,קי(ע "אה לאיש ולא לאשה
 

ששמו בית דין נכסי  ( מצא איגרות שוםמשנה

שקיבל עליו  ( ואיגרות מזון)ה למלוה בחובולו

  שטרי חליצה ומיאונין)לזון את בת אשתו

, קטנה יתומה שהשיאוה אמה ואחיה לדעתה(

אלא , ואינה צריכה גט, יוצאה ממנו במיאון

, אומרת בפני שלשה אי אפשי בפלוני בעלי

, וכותבין לה בית דין שטר שמיאנה בפניהם

ושטרי  )להיות לה עדות שמותרת לינשא

הרי   וכל מעשה בית דין) מפרש'בגמ (בירורין

דהא , דליכא למיחש לשמא נמלך [זה יחזיר

ולפרעון , בית דין לא כתבום אלא בדבר מקויים

דבהני שטרות לא שייך בהו , נמי ליכא למיחש

 ואפילו למאן דאמר ):טז(כדאמרינן לעיל , פרעון

מצא . ]שומא הדר איהו דאפסיד אנפשיה

 תכריך של )שום שטר (לוסקמאבחפיסה או בד

 הרי זה יחזיר שטרות או אגודה של שטרות

 'כדמפרש בגמ, בר שיש בו סימן הואדד(

כשיאמרו הבעלים בכלי כך וכך , שהכלי סימן

, וכן תכריך ואגודה הרי זה יחזיר, מצאת אותם

וכמה אגודה של . )דדבר שיש בו סימן הוא

רבן שמעון בן . שלשה קשורין זה בזה שטרות

אם שלשה  (מליאל אומר אחד הלוה משלשהג

שלוה משלשה בני , שטרות של לוה אחד הן

דודאי פרעם  ( ללוה)מוצאם (יחזיר )אדם

 מי שאם מידם נפלו, ומידו נפלו, והחזירם לו

  אחד)אדם ( שלשה הלוין מן)קבצם למקום אחד

שהדבר ידוע שממנו  ( למלוה)המוצאם (יחזיר

ינו יודע מה מצא שטר בין שטרותיו וא. )נפלו

, אם הלוה הפקידו אצלו או המלוה, אצלו (טיבו

 להיות שליש או שמא מקצתו פרוע ומסרוהו לו

ולא יחזיר לא , בידו (יהא מונח )ושכח, ביניהם

אם יש עמהן .  עד שיבוא אליהו)לזה ולא לזה

המוצא בין שטרותיו , מילי מילי קתני (סמפונות

 יעשה מה )שובר שנכתב על אחד משטרותיו

פ "עוא, והשטר בחזקת פרוע (שבסמפונות

, שהיה לשובר הזה להיות מונח ביד הלוה

, ואומר מחר תנה לי, אמרינן האמינו הלוה

  .)ושכח
  

 שטרי הכא תרגמו?  מאי שטרי בירורין)גמרא(

 זה בורר לו אחד וזה רבי ירמיה אמרטענתא 

כשבוררין להן דיינין כותבין להן  (בורר לו אחד

, וזה בירר לו את פלוני, לוניזה בירר לו את פ

  .)שלא יוכלו לחזור בהן
  

 ההוא גיטא 'וכל מעשה בית דין הרי זה יחזיר'

, מקויים בהנפק (דאשתכח בי דינא דרב הונא

 דהוה כתיב )והשליח המביאו אומר ממנו נפל

אמר רב . יס נהראביה בשוירי מתא דעל רכ

פ "עא ( חיישינן לשני שוירי]ב"דף כ ע[הונא 

 הידוע לנו אין בה שני יוסף בן שבשוירי

שמא יש שוירי אחרת שיש שם יוסף , שמעון

אמר . )ומשליח אחר נפל, ושם נכתב, בן שמעון

דלאורתא בעי , ליה רב חסדא לרבה פוק עיין

דתנן כל , נפק דק ואשכח. לה רב הונא מינך

דכיון דלא  (מעשה בית דין הרי זה יחזיר

לעיר , הוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר אחת

אמר ליה . )אחרת שאינה ידועה לנו לא חיישינן

רב עמרם לרבה היכי פשיט מר איסורא 

ת "וא 'הסבירו התוס המשנה דיברה בממוןהרי ( מממונא

 דהא אין אנו הולכים בממון ,טפי אנן מחמירין בממונא

היכא '  ובאיסורא אזלינן בתר רובא אפי,אחר הרוב

א חיישינן שמא  ול,דאיכא חזקה דאיסורא כנגד הרוב

מ באשת איש החמירו " דמל"ויבמקום נקב קא שחיט 

שרובם פ "עדמים שאין להם סוף לא תנשא לכתחילה א

 דמדאורייתא לא חיישינן לשני יוסף ועוד יש לומרמתים 

בן שמעון אבל מדרבנן חיישינן משום לעז ובממונא לא 

שייך לעז לכך פריך שפיר היכי פשיט מר איסורא 

 שטרי )משועמם ( ליה תרדאאמר ?)מממונא

נשבר  ( פקע ארזא דבי רב!חליצה ומיאונין תנן

 )רב עמרם (מר. )העמוד שבית המדרש נשען עליו

 : כ-.     כ 
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שהשבת על דברי  (אמר משום לתאי דידי פקע

 אמר משום )רבה ( ומר)לביישני בבית המדרש

שקינא על , בגלל מזלי קרס בית המדרש (לתאי דידי פקע

  .)שגדפת אותי
  

תימה  'הקשו התוס[ 'יסה או בדלוסקמאמצא בחפ'

הוא אומר בחפיסה .) כח(בשלמא חפיסה הוי סימן כדאמר 

והיא אומרת בחפיסה ינתן לו דמידע ידעה דכל מאי 

 משמע דלאיניש מעלמא הוי ,דאית ליה בחפיסה מנח ליה

 אלא דלוסקמא היכי הוי סימן הלא דרך להניח ,סימן

עות עשרה שטרות בדלוסקמא כדתניא בתוספתא דשבו

 דמיירי הכא ל"ידלוסקמאות מלאים שטרות מסרתי לך 

שנותן בדלוסקמא עצמה סימן שאינו מובהק ולא חיישינן 

 , לשמא השאיל לאחר ואותו הניח בו שטרות,לשאלה

 כמו שתקנו להחזיר אבידה ,דהכי תקון רבנן דלא חיישינן

 מאי ] אפילו סימנין לאו דאורייתא,בסימן שאינו מובהק

, של עור (אמר רבה בר בר חנה חמת ?חפיסה

אמר  ?מאי דלוסקמא.  קטנה)שנותנין בו יין

ארנק שהזקנים  (רבה בר שמואל טליקא דסבי

שלא יצטרכו לחפש , מצניעים בה כלי תשמישן

  . )אחריהם
  

 '...תכריך של שטרות או אגודה של שטרות'

שלשה   כמה הוא תכריך של שטרותתנו רבנן

ן שהבעלים נותנים וזהו סימ (כרוכין זה בזה

וזה , ריז מציאה שטרות מצאתיזה יכ, בהם

. )כרוכין הן זה בזה, ושלשה הן,  שלי הםיאמר

שלשה קשורין זה  וכמה היא אגודה של שטרות

  .בזה
  

שיש קשרים שאינן  (קשר סימן שמעת מינה

דאי לא , ויאמר כך וכך הוא עשוי, דומין זה לזה

 ותפשוט, תימא הכי מאי סימנא איכא הכא

 )ובעיא בעלמא היא, מינה בעלמא דקשר סימן

תירוץ ( הא תני רבי חייא שלשה כרוכין זה בזה

דכולי עלמא כרכי שטרא , כרך הוי סימן הוא

וזה כרך , שטרא לעצמו וקושרין אותן יחד

כל , תכריך ?היינו תכריך, אי הכי .)שלשתן יחד

 דרמו אהדדי אגודה, חד וחד בראשה דחבריה

 ) אורכו על אורכו של חבירו,השכיבן זה על זה(

  . וכרוכות
  

וזה , שלשה שטרות (מנין ?)המוצא (מאי מכריז

 מאי אריא .)בא ונותן סימן שכרוכין היו יחד

פילו  א)מדוע צריך שיהיו לפחות שלושה שטרות (תלתא

הואיל ואין צריך לבעלים לתת סימן  (תרין נמי

 ).כה ( אלא כדאמר רבינא?)אלא כריכתן

 הכא נמי שטרי מכריז,  מכריז)מטבעות (טבעא

, וזה צריך שיאמר כך וכך היו, שטרות מצאתי(

 מידע אבל תרי, הלכך דוקא תלתא, ין היווכרוכ

יש  ואין מנין סימן, ידיע דמיעוט שטרות שתים

 מנין וכריכה, י שיתן שני סימנים"מדוע הצריך רש להקשות
 אך צריך,  שמחזירים על ידי סימן המנין לחודש פירש"הרא

, שאם לא היו כרוכים, כרוכים כדי שיוכל לתת סימן במנין
 ם שיף"המהר. כי חושש שמא לא נפלו כאחד, מתייאש המלוה

שלא נפשוט מכאן לא , י כתב זאת לרווחא דמילתא" שרשביאר
  .)מנין ולא כריכה

  

רבן שמעון בן גמליאל אומר אחד הלוה '

דאי סלקא דעתך דמלוין ' ...משלשה יחזיר ללוה

דלמא לקיומינהו  .מאי בעו גבי הדדי, נינהו

הכותב הנפק לכל , אצל סופר הדיינין (אזלי

 ?דלמא מידא דספרא נפיל .דמקיימי ?)השטרות

  . לא משהי איניש קיומיה בידא דספרא
  

 דאי סלקא '...שלשה שלוו מאחד יחזיר למלוה'

מאי ) שפרעום והוחזרו להם (דעתך דלוין נינהו

ומן  (נהו אזלידלמא למכתב .בעו גבי הדדי

דכתיבי בתלת  ?)ומעולם לא לוו, הסופר נפל

מלוה מקיים  ?ודלמא לקיומינהו אזלי .ידי ספרי

  .לוה לא מקיים שטריה, שטריה
  

 'אם יש עמהן סמפונות יעשה מה שבסמפונות'

וכל דבר , שובר המבטל שטר ( סמפוןאמר רב

כדאמר גבי קדושי , המבטל דבר קרי סמפון

מפני , ום קרוי סמפוןאשה ומכירת עבד שהמ

  היוצא מתחת ידי מלוה)שמבטל את המקח

פ "ע א)ולא ביד הלוה, שהוא מונח בידו(

לא . ופסול, אינו אלא כמשחק שכתוב בכתב ידו

דאיכא למימר , מבעיא כתוב בכתב יד סופר

וסבר אם יבא בעל (וכתב  ספרא אתרמי ליה

ואם , ואני אין שטרי עכשיו בידי, חובי לפרעני

 אלא ) לא יפרע כלוםשובר מוכן לילא יהא 

 אם לא ,שיש לומר (אפילו כתוב בכתב ידו

, שנפרע למה ליה למהר ולכתוב לפני פרעון

סבר דלמא מתרמי . פסול )הואיל ויודע לכתוב

דאי לא , וקא פרע לי, ואתי בין השמשות

 :כ             
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דכי , אכתוב אנא, יהיבנא ליה לא יהיב לי זוזי

  . אתן ליה אייתי לי זוזי
  

יעשה מה   יש עמהן סמפונותתנן אם

דקתני מצא , והכא במלוה עסקינן (שבסמפונות

לקמן  (כדאמר רב ספרא ?)...שטר בין שטרותיו

השטר שהשובר יוצא  ( שנמצא)בשמעתין

, והוא אינו קרוע ( בין שטרות קרועין)עליו

שמקום השטר מוכיח , לפיכך סומכין על השובר

שאם לא נפרע לא , על השובר שהוא אמת

כך ,  נותן השטר אצל השטרות קרועיןהיה
 שנמצא השובר בין ולי נראה .שמעתי

הלכך איכא למימר שנתקבל , השטרות קרועין

והשובר הזה אין צריך למלוה הזה אלא , החוב

לפיכך נתנו זה עם , והלוה שכח ביד זה, ללוה

דאי סלקא דעתך , השטרות שאין צריכין לו

 לפרעו להיות מוכן לו כשירצה לוה מלוה כתבו

 הכא נמי )לא נתנו עם שטרות שאין צריכין לו

  . שמצאו בין שטרות קרועין
  

שטרו של  תא שמע נמצא לאחד בין שטרותיו

ב "מתניתין היא בב[יוסף בן שמעון פרוע 

ונמצא , שני יוסף בן שמעון בעיר אחת) .קעב(

וכתוב בו , שובר לאדם אחד בין שטרותיו

,  הואשטרו של יוסף בן שמעון שבידי פרוע

 שטרות ]והיה לו שני שטרות על שניהם

שכל אחד יכול לומר על שלי  (שניהם פרועין

, פרכינן בלא שובר נמי ב"ובב, נכתב שובר

הא תנן אין אחד יכול להוציא שטר חוב 

ואין , ומוקמינן ליה במשולשין בשטר, עליהם

והא הכא דיוצא מתחת יד , משולשין בשובר

 )השטר (מצאכדאמר רב ספרא שנ ?)מלוה הוא

וכל אחד אמר זהו שטר  (בין שטרות קרועין

  . שנמצא בין שטרות קרועין  הכא נמי)שלי
  

משנה היא  (תא שמע שבועה שלא פקדנו אבא

 יתומין מן היתומין לא יפרעו ).מה(בשבועות 

 שבועה שלא ומהו שבועתן, אלא בשבועה

  ושלא אמר לנו אבא)פקדנו אבא בצואת מיתה

מצאנו בין שטרותיו של ושלא , )קודם לכן(

 סמכינן הא אם מצאו (אבא ששטר זה פרוע

 בין שטרות אמר רב ספרא שנמצא ?)עליה

  . קרועין
  

תא שמע סמפון שיש עליו עדים יתקיים 

קא סלקא דעתך אם אמר מלוה לא  (בחותמיו

 יתקיים , לידךשהרי לא מסרתי, ותדע, נפרעתי

אם החותמיו , על פי חותמיו יתקיים, בחותמיו

אבל כל ,  אין המלוה נאמןמעידין שחתמוהו

,  מלוהדמאן מפיק ליה,  מהימןכמה דלא מקיים

נראה  ' הסבירו התוס ומלוה הא אמר פסול הוא

 דביד ,דמשמע ליה שהוא ביד המלוה מדקרי ליה סמפון

 ועוד דביד , ולשון סמפון לשון ביטול,הלוה קרי ליה שובר

ים אימא יתקי ?)י קיום"הלוה פשיטא דכשר ע

 דשיילינן להו לסהדי אי ]א"דף כא ע[, מחותמיו

 ואם לאו, אם ראו הפרעון (אי לא פרוע, פרוע

נאמן המלוה לומר שלא נכתב אלא להיות 

  . )מוכן לכשיפרע
  

אפילו אם  (כשר תא שמע סמפון שיש עליו עדים

שכתבו  (עדי קיום מאי עדים ?)הוא בידי המלוה

ם כן דבי דינא לא מקיימי ליה אלא א, הנפק

 הכי נמי .)ולכן השובר כשר אף כשהוא בידי המלוה פרע

 מדקתני סיפא ושאין עליו עדים, מסתברא

 אילימא דליכא עלויה ,מאי אין עליו עדים. פסול

עדי  אלא לאו? צריכא למימר דפסול ,עדים כלל

   .קיום
  

 ,יתקיים בחותמיו סמפון שיש עליו עדים, גופא

שאין  (לישויוצא מתחת ידי ש, אין עליו עדים

 אלא שליש שביניהם, הלוה מוציאו ולא המלוה

שיצא  ( או שיוצא לאחר חיתום שטרות)נאמן

 כשהוא כתוב בשטר חוב אחר לפנינו

דהא  יוצא מתחת ידי שליש. כשר )החתימה

דעל כרחך אין כותב  (הימניה מלוה לשליש

. )והוא מסרו ליד השליש, שובר אלא מלוה

 דאי לאו דפריע, יוצא לאחר חיתום שטרות נמי

. א ע"פסק הש     .לא הוה מרע ליה לשטריה
 )ד נכסי לוה ונתנו למלוה"שומת ב( מצא אגרות שום

 שטרי חליצה )שקבל עליו לזון בני אשתו(ואגרות מזון 

ד כגון "ומאונין ושטרי בירורין וכל מעשה ב

ושטרי , ד נכסי לוה למלוה"שהחליטו וגמרו ב(חלטתא 

או שטרי טענות שטענו , א"חד וזבלבירורין שזה בורר לו א

 . כא-: כ  
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מ "חו . יחזיר לבעליו)ד ששוב אינם יכולים לחזור מהם"בב

יתננו למי שנותן , המוצא שטר בכלי .ב ).יב,סה(

אלא , ואפילו אינו נותן סימן בכלי. סימן בכלי

וזה אומר מצאת , כשזה מכריז שטר מצאתי

אם אין דרך העולם ליתן שטרות , בכלי פלוני

' מצא ג .ג ).ט,סה(מ "חו הוה סימן, באותו הכלי

 או שאחד ,שטרות או יותר כרוכים זה על זה

למי ,  מצאתי שטרותיכריז, כרוך בראש חבירו

 ואין צריך שיאמר האיך שיאמר מניינם יחזירם

 אבל הכריכה לחוד לא הוי הגה[. היו כרוכים

אם כל השטרות היו של מלוה ולוה אחד , סימן

 פסק כדברי ).י,סה(מ "חו ...])ה"רמדברי הטור וה' ע בפי"ד(

שטרות יחד על ' מצא ג .ד  . שהבאנו לעילש"הרא

, והם מקויימים, אנשים' לוה אחד שלוה מג

ולא יתנם למלוה , יחזירם ללוה אף בלא סימן

לא , ואם אינם מקויימים. אף אם יתן בהם סימן

' ואם מצא ג. יתנם אלא למי שנותן בהם סימן

והם כתיבת , ממלוה אחדלווין שלוו ' ביחד מג

יתנם למלוה אף בלא סימן , יד שלשה סופרים

יתנם למי שיתן , ואם הם כתיבת יד סופר אחד

המוצא שטר אצלו  .ד ).יא,סה(מ "חו ...בהם סימן

אם המלוה הפקידו או , ואינו יודע מה טיבו

הלוה או אם הפקידוהו בידו בתורת שלישות 

 ...יהא מונח עד שיבא אליהו, ומקצתו פרוע

בזמן , המוצא שובר בשוק .ה ).א,סה(מ "חו

אינו . יחזיר ללוה, שהמלוה מודה שנתנו ללוה

ואם נמצא . לא יתנו לא לזה ולא לזה, מודה

ביד המלוה שובר על אחד משטרותיו שהוא 

אפילו אם , אינו כלום לגרוע כח השטר, פרוע

אלא אם , הוא כתב יד הלוה או המלוה עצמו

 עליו מונח בין כן שהשטר שהשובר כתוב

שהוא אינו קרוע פ "עא, שטרותיו הקרועים

אפילו אין , מכל מקום איתרע וסמכינן אשובר

, אבל לא נמצא עליו שובר. על השובר עדים

, לא גרע,  שנמצא בין שטרות קרועיםפ"עא

ואם עדים חתומים על השובר . וגובין בו

 יודעים אם, ישאלו העדים, שנמצא ביד המלוה

 ואם אינם ,שו על פיהםשהשטר פרוע יע

 ואם הוא ,אינו כלום, או שאינם לפנינו, עיםיוד

  ).יח,סה(מ "חוכשר , מקוים

  פרק אלו מציאותפרק אלו מציאות
 אלו , ואלו חייב להכריז אלו מציאות שלומשנה

נתייאשו  (מציאות שלו מצא פירות מפוזרין

 )והפקר הן, כדאמר בגמרא, הבעלים מהן

 יכרהואיל ואין להם סימן נ (מעות מפוזרות

 )וזהו טעם כולם, והוו להו הפקר, איאושי מיאש

שהכל [  ברשות הרבים)עומרים קטנים (כריכות

 הרי ואם היה סימן נקשר עליהן, דשין עלייהו

ר " בין רהחילקבכריכות דוקא  ' כתבו התוסהוא נשחת

:) כב(ד " דלמוהטעם,  אבל בשאר דברים לא חילק,י"לרה

 מיירי הכא , הוי סימן ומקום,סימן העשוי לידרס הוי סימן

 ומקום נמי לא הוי סימן , בגוף הכריכותדליכא סימן

י הוי מקום " וברה,שמתגלגלים למקום אחרר משום "ברה

 וככרות , ומיירי דאשכח דרך הינוח,סימן וחייב להכריז

של נחתום ועיגולי דבילה אין בהם סימן והוי שלו אף 

 .ום סימןי ומיירי דמצא דרך נפילה ולכך לא הוי מק"ברה

 אמאי נקט כריכות דאשכח דרך הינוח טפי משאר ת"וא

 )כבדים(  דכריכות איידי דיקיריל"וידאיירי דרך נפילה 

אינון לא הוה שיפלו שלא מדעת אלא כשעומד לפוש 

ב יש להן סימן " וככרות של בעה.מניח לארץ ושכחם שם

דבעלי בתים רגילים לעשות סימן בככרותיהן ולכך אפילו 

בים חייב להכריז דסימן העשוי לידרס הוי ברשות הר

ר " וציבורי מעות ופירות דהוי מקום סימן אף ברה,סימן

ואם       .שמתגלגליםכדאמר לקמן משום דלא שייך בהו 
ר דמיירי דרך הינוח היאך לוקחם הא " כריכות ברהתאמר

אמרינן לקמן ספק הינוח לא יטול וכל שכן ודאי הינוח 

 מוצנע ומשתמר דלא יטול אם מ כשמצא במקום" דהל"וי

אבל אם הוא , אין בו סימן ואם יש בו סימן נוטל ומכריז

יכול ליטול אף שהוא דרך , במקום שאינו מוצנע ומשתמר

סימן העשוי לידרס לא הוי :) כב (ד"ולמ .             הינוח

סימן ומקום נמי לא הוי סימן מיירי בכריכות שיש בהם 

רות של נחתום ושאר י מכריז וככ"סימן ולכך ברה

י הם שלו וככרות " ולכך אף ברה,דמתניתין לית בהו סימן

ר דאין "ב שיש בהם סימן חייב להכריז אף ברה"של בעה

' עשוי לידרס משום דאין מעבירין על האוכלין וכולה מתני

 כריכות ת" וא.       מיירי בין דרך נפילה בין דרך הינוח

י "ההיכן נפלו ובראי דרך נפילה היא אם כן אינו יודע 

 ל"ויר נפיל "אמאי צריך להכריז הא מתייאש שסבור ברה
ר "הפ שאינו יודע לכוין המקום יודע הוא אם נפל בר"דאע

כל  (ככרות של נחתום,  ועגולי דבילה]י"או ברה

אבל ככרות של בעל , ככרות הנחתומין שוין

,  מחרוזות של דגים)הבית יש בהן סימן

 מר הלקוחין ממדינתןוגיזי צ, וחתיכות של בשר

, כמות שהן גזוזות כשאר כל גיזת המדינה(

 )לאפוקי הבאות מבית האומן כדקתני סיפא
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 )חבילות פשתן בלתי מעובדי "י רש"לעז (ואניצי פשתן

צמר סרוק ומשוך כמין  (ולשונות של ארגמן

, הרי אלו שלו )ומצויין הן, וצבוע ארגמן, לשון

 שיש בו רבי יהודה אומר כל. דברי רבי מאיר

של  ( מצא עגול,כיצד. שינוי חייב להכריז

רבי . ככר ובתוכו מעות,  ובתוכו חרס)דבילה

' בגמ (שמעון בן אלעזר אומר כל כלי אנפוריא

  . אין חייב להכריז)מפרש
  

 )חשוב פיזור (וכמה.  מצא פירות מפוזרין)גמרא(

  בארבע אמות)מפוזר (אמר רבי יצחק קב

 ' הסבירו התוסור לא הוי פיזאבל בשלוש אמות(

ריך לומר דרבי יצחק גופיה בעי וכמה דאי גמרא בעי צ

'  לוקי דרך נפילה ואפילו טובא כדפריך גמ,מאי בעי וכמה

 ורבי יצחק לא בעי . אלא מדברי רבי יצחק הוא,בתר הכי

לאוקמי דרך נפילה ואפילו טובא משום דסבר כאביי 

א דיאוש שלא מדעת לא הוי יאוש אלא מוקי לה במכנשת

:) ל(ג איכא בפירקין " וכה,דבי דרי שהניחם שם מדעת

 דצריך לומר דרב יהודה ...דבעי ולעולם אמר רב יהודה

גבי מרחיקין מן החלונות :) כב(ב " וכן בב,אמר ולעולם

 היכי .)דקאמר וכמה אמר רב ייבא כמלוא רוחב חלון

, אם מצאם דרך נפילה ( אי דרך נפילה,דמי

 )אלא נפלו, דעתשיש לדעת שלא הונחו שם מ

 דכיון דאין בהן סימן ( נמי)מקב (אפילו טובא

אפילו בציר   ואי דרך הינוח)איאושי מיאש

  ?)עתיד לחזור וליטלן (מהכי נמי לא
  

 אמר רב עוקבא בר חמא במכנשתא דבי דרי

וכאן דשן , בשעת אסיפת גרנות(עסקינן 

 קב )ונשאו את העיקר ונותרו אלו, בעליהן

לא  )לקבצן (רחייהובארבע אמות דנפיש ט

אפקורי , טרח איניש ולא הדר אתי ושקיל להו

אם היה פזורן בפחות  (בציר מהכי. מפקר להו

ולא מפקר , טרח והדר אתי ושקיל להו )מכן

  . להו
  

  בשתי אמות מהוחצי קב בעי רבי ירמיה
תימה הלא קב בארבע אמות הוי נמי חצי  'הקשו התוס[

תירוצים ' ירצו בותקב בשתי אמות ומאי קמבעיא ליה 
ולכן באופן  ,אין דרך האדם ללקט חלק ממה שאיבד. א

 אבל קב , ילקוט כיון שאין לו טורחב חצי קשאיבד

אין מלקט לכן בארבע אמות יש לו טורח ללקוט הכל ו

ות  מרובע ארבע אמותל" רקב בארבע אמות. ב .כלל

 )]4×4( -   שאינו מחצה מ)2×½(הוא ' ושאלת הגמ )4×4(

דנפיש משום  אמות טעמא מאיקב בארבע 

חצי קב בשתי אמות כיון דלא נפיש , טרחייהו

או דלמא משום דלא . לא מפקר להו טרחייהו

עליה קב פירות לטרוח עליהן טורח  (חשיבי

  וחצי קב בשתי אמות)קיבוץ של ארבע אמות

 קביים      ?מפקר להו  כיון דלא חשיבי)גם(

  קב בארבע אמות טעמא,בשמונה אמות מהו

וכל שכן קביים , משום דנפיש טרחייהו מאי

 כיון דנפישא טרחייהו טפי, בשמונה אמות

וקביים , או דלמא משום דלא חשיבי. מפקר להו

    ?לא מפקר להו בשמונה אמות כיון דחשיבי

ויש טורח בקיבוצן , דקין מאד ( שומשמיןקב

 בארבע אמות )אבל דמיהן יקרין, יותר מחטין

משום דלא  עמא מאי קב בארבע אמות ט,מהו

. לא מפקר להו ושומשמין כיון דחשיבי, חשיבי

וכל שכן , או דלמא משום דנפיש טרחייהו

 ?מפקר להו כיון דנפיש טרחייהו טפי, שומשמין

 רמוני בארבע קב,  תמרי בארבע אמותקב

ואין טורח ,  גסים הןתמרים ורמונין (אמות

. עצמו שהספק הוא על כל מין בפני הגירסא לפנינו בקבוצן

מינים כמו תמרים ' וג' היה הקב מב': ם כתב"אבל הרמב
 א"וכתב בהגהות הגר 'כל אלה ספק, שומשמים ורמונים

 , מהו)'שומשמי תמרי ורמוני מאי'ם גרס בסוגייתנו "שהרמב

משום דלא  קב בארבע אמות טעמא מאי

קב רמוני , קב תמרי בארבע אמות, חשיבי

. קר להומפ כיון דלא חשיבי, בארבע אמות נמי

וקב תמרי , או דלמא משום דנפישא טרחייהו

כיון , וקב רמוני בארבע אמות, בארבע אמות

 תיקו ?מאי, לא מפקר להו דלא נפיש טרחייהו
, לכתחילה לא יטול,  בכל בעיות אלוכתב האור זרוע(

ש "הרא .ויהא מונח עד שיבא אליהו, ואם נטל לא יחזיר
 יתא לחומראספיקא דאורי,  איפשיטאוכיון דלא' כתב

 ואם נטל, לפיכך לא יטול' ם פסק"הרמב .וחייב להכריז

מצא פירות  ע"פסק הש     )'אינו חייב להכריז

אם היו כמו קב בתוך , מפוזרות במקום הגרנות

, הרי אלו שלו, אמות' אמות או ביותר על ד' ד

היו . מפני שאין הבעלים מטפלים באסיפתן

שמא , לא יגע בהם, אמות' מפוזרים בפחות מד

). אמות' וכן יותר מקב בד(הבעלים הניחו שם 

' או קביים בח, אמות' היו כמו חצי קב בב

מינים כגון ' או שהיה הקב משנים וג, אמות
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כל אלו ספק לפיכך לא יטול , תמרים ושומשמין

א אפילו " ויהגה(. ואם נטל אינו חייב להכריז

בתמרים לחוד דלא נפיש טרחייהו וכל כיוצא 

הוי ספק , משמין לחוד דחשיביבזה או בשו

   ).ז,רס(מ "חו .])י"רש(
  

דבר  ( יאוש שלא מדעת]ב"דף כא ע[ איתמר

וכשמצאו ,  לכשידע שנפל ממנושסתמו יאוש

 אביי אמר. )עדיין לא ידעו הבעלים שנפל מהן

בדבר שיש .  הוי יאושורבא אמר לא הוי יאוש

 דלא הוי יאוש, כולי עלמא לא פליגי בו סימן

דשמעיניה ג "עוא. )רש פלוגתייהולקמיה מפ(

 וכללא דיאוש, לאחר שמצאו זה (סוףבדמיאש ל

דגלי דעתיה , כגון דאמר ווי ליה לחסרון כיס

 דכי אתא לידיה, לא הוי יאוש )שנואש מהן

דדבר שאינו עשוי  (באיסורא הוא דאתא לידיה

 דלכי ידע דנפל מיניה לא מיאש. )להתיאש הוא
מיאש אקראי בעלמא הוא  דהשתא ג"עוא 'הסבירו התוס(

 מימר אמר סימנא )ומתחילה לא היה עומד ליאש

. ושקילנא ליה, יהבנא סימנא, אית לי בגויה

מקומות בשפת הים שדרך הים  (בזוטו של ים

לחזור לאחוריו עשר פרסאות או חמשה עשר 

ושוטף מה שמוצא שם , פרסאות פעמיים ביום

כשהוא גדל ויוצא  ( ובשלוליתו של נהר)והולך

ג "עא, )ושולל שלל ושוטף הנמצא, חוץ לגדותיו

ואפילו באת  (רחמנא שרייה דאית ביה סימן

  .  כדבעינן למימר לקמן)ליד המוצא לפני יאוש
  

 אביי אמר לא ,בדבר שאין בו סימן כי פליגי

רבא אמר . דהא לא ידע דנפל מיניה, הוי יאוש

 מימר ,מיאש דלכי ידע דנפל מיניה, הוי יאוש

מהשתא הוא , ית לי בגויהאמר סימנא ל

וכשיודע שוב אין דעתו , שהרי נפל (דמיאש

  . )עליו
  

הא לא ידע דנפל , תא שמע פירות מפוזרין

הכא , הא אמר רב עוקבא בר חמא ?מיניה

דאבידה מדעת , רי עסקינן דבמכנשתא דבי

  .)ומדעת הניחם הפקר, שלא נפלו ממנו (היא
  

 ,אמאי, הרי אלו שלו תא שמע מעות מפוזרות

כדרבי , התם נמי ?הא לא ידע דנפל מיניה

דאמר אדם עשוי למשמש בכיסו בכל , יצחק

 לבעלים וקודם שמצאו זה נודע (שעה ושעה

אדם עשוי למשמש   הכא נמי)ונואשו, שנפלו

  . בכיסו בכל שעה ושעה
  

הרי  תא שמע עיגולי דבילה וככרות של נחתום

 ? והא לא ידע דנפל מיניה,אמאי. אלו שלו

מידע ידע  )משא, כבד (אגב דיקירי, יהתם נמ

  . בהו
  

. הרי אלו שלו תא שמע ולשונות של ארגמן

, התם נמי ? הא לא ידע דנפל מיניה,ואמאי

וכדרבי , משמושי ממשמש בהו אגב דחשיבי

  . יצחק
  

תא שמע המוצא מעות בבתי כנסיות ובבתי 

הרי  ובכל מקום שהרבים מצויין שם, מדרשות

והא .  מתיאשין מהןמפני שהבעלים, אלו שלו

תימה כיון דכבר  'הקשו התוס( לא ידע דנפל מיניה

 דמעות מפוזרות אמאי פריך תו מהך תיןהקשה ממתני

 ורבי יצחק נמי אמאי לא אמר למלתיה ,ברייתא

 דברייתא אלימא ליה לאקשויי דמשמע ל"וי תיןאמתני

 דאיכא סימן מדמוקי טעמא ג"עדבכל ענין הרי אלו שלו א

לרבא דמודה בדבר א "הסביר המהרש( ין שםשהרבים מצוי
שיש בו סימן לא תקשי ליה דהכא כיון שהרבים מצויין שם הרי 

ג "ע ומשמע נמי א)הוא עומד לייאש כמו באין בו סימן

דכשזה הגביה עדיין היה בעל אבידה בבית המדרש ולא 

אמר רבי יצחק אדם עשוי  ?)ידע שנפל מיניה

  . למשמש בכיסו בכל שעה
  

 מאימתי כל אדם מותרים בלקטתא שמע 

 ,ואמרינן מאי נמושות. משילכו בה הנמושות

זקנים  (ואמר רבי יוחנן סבי דאזלי אתיגרא

ורואין כל , עניים הולכים על משענתם בנחת

ריש לקיש אמר לקוטי בתר . )שבולת ושבולת

אי  ( ואמאי.)שלקטו כבר בשדה מספר פעמים (לקוטי

י דעניים  נה)יאוש שלא מדעת לאו יאוש הוא

, שראו שהלכו בה הנמושות (דהכא מיאשי

 איכא עניים בדוכתא אחריתא דלא )ונתיאשו

אלא , והיאך מותרין בו, עדיין לא ידעיד (מיאשי

משום כיון דלכי ידעי מיאשי הוי יאוש משעה 

אמרי כיון  ?)ובהיתר באו ליד זה, שהלכו בו

הנך מעיקרא איאושי  ,דאיכא עניים הכא

  . ים דהתם מלקטי ליהואמרי עני, מיאש

 : כא-. כא
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תאנים שקוצצין (בדרך  תא שמע קציעות

ושוטחן בשדה , ומוהל שלהן זב, אותם באיזמל

שדה  ( ואפילו בצד שדה קציעות)ליבש

וכן . )דידע דמהנהו אתו, ששוטחים בה קציעות

 ומצא תאנים תחתיה, תאנה הנוטה לדרך

כיון ,  דכי נפל לא ידעג"עא (מותרות משום גזל

 )כרבא, אש מהשתא הוי יאושדלכי ידע מי

דהפקר פטור , כדין הפקר[ ופטורות מן המעשר

 מוכח דוקא )ו,א( פאה כתבמס ' כתבו התוסמן המעשר

 אבל אם ,בהפקיר קודם גמר מלאכה פטור מן המעשר

הפקיר לאחר גמר מלאכה שנתחייב כבר במעשר אין 

נ מיירי קודם גמר מלאכה שלא נתייבשו " וה,בכך כלום

דתאנים העומדין לשוטחן :) לד(כח בביצה עדיין כדמו

בשדה ולעשות מהן קציעות לא נגמר מלאכתן למעשר 

 ואפילו זכה בהן המוצא קודם שיתייבשו ,עד שיתייבשו

המפקיר כרמו .) כח(ק "פטורות מן המעשר כדאמרינן בב

 וגבי הקדש אינו ,והשכים בבקר ובצרו פטור מן המעשר

דה קודם גמר כן שאם הקדיש קודם גמר מלאכה ונפ

 .]:)סב (מנחותמלאכה חייב במעשר כדמוכח קצת ב
  . )כאביי (אסור בזיתים ובחרובים

  

 )מה ששנינו שקציעות מותרות משום גזל (בשלמא רישא

. ממשמש בהו אגב דחשיבי, לאביי לא קשיא

 'הסבירו התוס( מידע ידיע דנתרא תאנה נמי

פירוש בשלמא לאביי תאנה מותרת כיון דרגילות היא 

  לפי שסבור שהמוצא יקחנה כי, מעיקרא מתיאש,דנתרא

שנפלה  לא ידע שנפלה מן האילן אלא סבור המוצא

ובזיתים ובחרובין אסור דלא עבידי . מאנשים שעברו שם

 דאם היה יודע דנפלו היה מתיאש לפי ג"ע א,דנתרי

 ,מאנשים שעברו שםשעוברי דרכים יקחו כי יתלו דנפל 

לו אסורה דהוה ליה יאוש השתא דלא ידע סבור שלא נפ

 אם ת"וא . אבל לרבא דהוי יאוש אמאי אסור,שלא מדעת

עוברי דרכים ולא באילן שאצלו שנפל מדין הוא לתלות 

 דבדין ודאי אין לתלות ל"ויאמאי אסור בזיתים ובחרובין 

 אלא שהבעלים ,עוברי דרכים אלא באילןשנפל מ

רו מתיאשים לפי שסבורין שעוברי דרכים דלא מעלי יו

 .עוברי דרכיםשנפלו מהיתירא בפירות שמוצאים ויתלום 

 אם כן מאי פריך לרבא נימא דזיתים וחרובין אסירי ת"וא

משום דאף לאחר שידעו הבעלים שנפלו לא נתיאשו לפי 

שיודעין שהמוצא לא יקחם שיתלה שנפלו מן האילן 

 דאם ל"ויכאשר הוא האמת שאין לתלות בעוברי דרכים 

 אית מיהו      .תאנה אמאי מותרים ב,אינן מתיאשים

ספרים דגרסינן שאני זית הואיל וזיתו מוכיח עליו דבזה 

מתורץ מה שהקשינו כלומר לפי שהם תחת הזית יחשבו 

עוברי דרכים שנפל מהבעלים שהמוצא לא יקחם לתלות 

אבל תאנה עם נפילתה נמאסת פירוש מתלכלכת 

נן הואיל  אבל ברוב ספרים גרסי,ונמאסת בעיניו ומפקירה

וחזותו מוכיח עליו ואף על גב דמנתרא מידע ידעי דוכתא 

דאיניש איניש פירוש זיתים שנפלו דומין לזיתים שעומדין 

באילן ולפיכך אף כשידעו הבעלים שנפלו לא יתיאשו 

 אבל תאנה עם נפילתה ,דיודעין שהמוצאם לא יקחם

ף ואין דומין "נמסת כן גרסינן בערוך נמסת בלא אל

אילן אי נמי גרסינן נמאסת ומחמת לאותן שב

, אלא סיפא. )שמתלכלכת אינה דומה לתאנה שבאילן

  דקתני בזיתים ובחרובים אסור,לרבא קשיא

וליכא , וסלקא דעתך משום דלא עבידי דנתרי(

 לא דלכי ידע מיאשג "עוא, למימר ידע דאיאש

   ?)הוי יאוש מהשתא
  

הואיל וחזותו מוכיח , אמר רבי אבהו שאני זית

מריה , הלכך, מראיתו ניכר של מי הוא (יועל

דמימר אמר כולי , לכי ידע דנפיל לא מיאש

ולא , ולא הפקר הן, עלמא ידעי דדידי נינהו

, דנתרין זיתי מידע ידיעג "ע וא)שקלי להו

אפילו , אי הכי .דוכתא דאיניש איניש הוא

אמר רב פפא תאנה עם נפילתה  ?רישא נמי

א מעיקרא הלכך כיון דידיע דנתר (נמאסת

דמכי נפלה לא חשיבא , מיאש משום מאיסותא

  . )ומפקר לה, עליה
  

וכן גזלן , ל מזה ונתן לזהתא שמע הגנב שנט

  וכן ירדן]א"דף כב ע[, שנטל מזה ונתן לזה

ותנא זה על יד הירדן היה , וכן שאר נהרות(

, נטל מה שנטל,  שנטל מזה ונתן לזה)יושב

ק "דאמר בב'  כראתיא 'הסבירו התוס[ נתן ומה שנתן

בשלמא גזלן . ]סתם גנב וגזלן הוי יאוש בעלים.) קיד(

אלא גנב מי קא חזי , דקא חזי להו ומיאש וירדן

 תרגמה רב פפא בלסטים מזוין ?ליה דמיאש

 .)ומעיקרא ידע ומייאש, ובחזקה נטלה הימנו(

  . תרי גווני גזלן ?אי הכי היינו גזלן
  

 ) אחרומצאן, של זה (תא שמע שטף נהר קוריו

הרי אלו  עציו ואבניו ונתנו בתוך שדה חבירו

דכל שטיפת  (מפני שנתיאשו הבעלים, שלו

הבעלים ידעו בה , נהר כקורות עצים ואבנים

ל דמיירי ביכול "וצ ' הסבירו התוסדיש לה קול, מיד

להציל בקל אם רודף בשעת שטיפה דאי לאו הכי הוה 

 היה  ועל זה לא,כזוטו של ים שאבוד ממנו ומכל אדם

 אלא איירי ביכול להציל בקל בשעת 'הא סתם לא'אומר 

שטיפה ואפילו אין בהן סימן ולפי שיעכבן עקולי ופשורי 

 . כב-: כא
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יקדמו אחרים ויקחו יחזירום לו לפי ' ויקחם שם ואפי

 דמיירי דאם לא ד"וס ,שניכר שהוא בעליו לפי שרדף מיד

רדף מיד בשעת שטיפה שלא יכול עוד כלל להציל 

 לפי שיקחום אחרים כשיעכבום עקולי כדמוכח בסיפא

פ אם נתיאשו "ופשורי ולא יחזירו לפי שאין בהן סימן וה

הבעלים דהיינו שהיו שם בשעת שטיפה ולא רדפו ואפילו 

אומרים שאין מתיאשים אין בכך כלום דודאי הן 

 הא סתמא שלא היו בעלים בשעת ,מתיאשים בלבן

הר ואז שטיפה ולא נתיאשו עד שידעו הבעלים ששטפה נ

כבר אינו יכול להציל לפי שאין בו סימן לא דכשמצאן 

באיסורא אתא לידיה שהבעלים לא ידעו עדיין אלמא 

'  ביכול להציל אפיומשנייאוש שלא מדעת לא הוי יאוש 

אחר שטיפה כגון שיש באבידה סימן שהבעלים אינן 

 ופריך אי הכי אימא סיפא ואם היו .מתיאשין כשידעו

מאי אריא מרדפין אפילו היו בעלים ' הבעלים מרדפין כו

שם בשעת שטיפה ולא רדפו נמי יחזיר ומשני ביכול 

פ שיש בו סימן "י הדחק דאע"להציל אחר שטיפה ע

בטורח יכול להציל לפי שיתרחקו הרבה שהנהר מוליכן 

ברחוק ולכך אם היה בשעת שטיפה ואינו מרדף ודאי 

מציל מתיאש כיון שעתה יכול להציל בלא דוחק ואינו 

אבל אין הבעלים בשעת שטיפה יחזיר דכשידעו הבעלים 

 מנלן הא ת"וא            .לא יתיאשו ויצילו על ידי הדחק

 דלמא נתיאשו אתא לאפוקי שהיו ,סתמא חייב להחזיר

כ לא ליתני אם נתיאשו " דאל"וישם ורדפו דחייב להחזיר 

אלא לתני סתמא שטף נהר קוריו עציו ואבניו הרי אלו 

פשיטא דלא מיירי ברדפו בשעת שטיפה דהא קתני שלו ד

  טעמא.)סיפא דאם היו הבעלים מרדפים חייב

אם היתה  (הא סתמא, דנתיאשו הבעלים

 )שאין לנו לומר שידעו הבעלים, אבידה אחרת

   ?)קשיא לרבא, הויא של מוצאה (לא
  

ודכוותה  (הכא במאי עסקינן כשיכול להציל

כול ליתן די, במציאה אחרת דבר שיש בו סימן

אי  .) מודינא בה דחייב להחזירסימן וליטול

אימא סיפא אם היו הבעלים מרדפין , הכי

מאי   אי ביכולין להציל,חייב להחזיר אחריהם

דסמכי  ( אפילו אין מרדפין נמי,אריא מרדפין

 ?)ולא מייאשי, אהצלה דלמחר וליומא אוחרא

 ביכולין להציל על ידי הדחק הכא במאי עסקינן

לא   מרדפין)ימהר להציל לא יצילוואם לא (

אפקורי  (אייאושי מיאש אין מרדפין, אייאוש

  .)דהא ידעו ולא הצילו, אפקרינהו
  

 תא שמע כיצד אמרו התורם שלא מדעת

 הרי שירד לתוך שדה , תרומתו תרומה)בעלים(

 ותרם שלא )לצורך בעל הבית (חבירו וליקט

ומקפיד על מה , בעל הבית (אם חושש, ברשות

שתרם תרומתו בלא  ( משום גזל)ה זהשעש

תרומתו  ואם לאו, אין תרומתו תרומה )רשותו

ומנין הוא יודע אם חושש משום גזל . תרומה

ואמר לו ,  הרי שבא בעל הבית ומצאו,ואם לאו

היה לך לילך אצל יפות לתת  (כלך אצל יפות

תרומתו   אם נמצאו יפות מהן)מהן לכהן

ליקטו . האין תרומתו תרומ ואם לאו, תרומה

בין כך ובין כך תרומתו  הבעלים והוסיפו עליהן

  . תרומה
  

 ,אמאי, וכי נמצאו יפות מהן תרומתו תרומה

כיון  אלמא (בעידנא דתרם הא לא הוה ידע

 מעיקרא נמי ניחא  אמרינןדלכי ידע דניחא ליה

 כיון דלכי ידע מייאש, ולענין יאוש נמי, ליה

בא תרגמה רבא אלי ?)מעיקרא נמי הוי יאוש

דאי , הכי נמי מסתברא. דאביי דשויה שליח

סלקא דעתך דלא שוויה שליח מי הויא תרומתו 

כן תרימו גם  ( אתםגם , והא אתם,תרומה

מהכא נפקא לן שלוחו של אדם כמותו , אתם

, שהשליח שתרם תרומתו תרומה, לתרומה

 על כרחך וכיון דשליחות מהכא נפקא לן

א  אמר רחמנ)שלוחכם דומיא דאתם בעינן

אף , מה אתם לדעתכם, לרבות שלוחכם

. )שהבעלים מינוהו שליח (לדעתכם שלוחכם

, כגון דשויה שליח אלא הכא במאי עסקינן

 ,ולא אמר ליה תרום מהני, זיל תרוםואמר ליה 

מבינונית הוא  וסתמיה דבעל הבית כי תרום

ובא בעל הבית . ואזל איהו ותרם מיפות, תרום

אם נמצאו , תואמר ליה כלך אצל יפו, ומצאו

 'הסבירו התוס[ תרומתו תרומה יפות מהן

 ונימא דהשתא ת"וא .דמסתמא גם מתחילה היה דעתו כן

ודאי ניחא ליה ביפות אבל מתחילה בשעה שתרם אי 

הוה ידע לא הוה ניחא ליה דאין דרך לתרום מן היפות 

גבי דבר שיש בו סימן דאפילו :) כא(כדאמרינן לעיל 

 דהשתא מתיאש אין בכך כלום ג"לרבא חייב להכריז דאע

 דשאני הכא דכיון דחזינן ביה דניחא ליה השתא ל"וי

  ואם לאו]אמרינן נמי ניחא ליה מעיקרא משום מצוה

 גלי דעתיה דניחא אלמא[ אין תרומתו תרומה

גלי דעתיה דניחא ליה במה , הכא נמי, ליה

:) צט(ת דבכתובות "וא 'הסבירו התוס שנתן לנו

 ואם , הבית הוי אחד מחמשיםאמרינן דסתמיה דבעל

 .כב          
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ל "תרומתו תרומה דמצי א' או הוסיף י' השליח פיחת י

 דהתם הוי כולה ל"וינ נימא הכי " ה,בהכי אמדתיך

שיעור תרומה ויש שתורם כך ויש שתורם כך לכך מצי 

 אבל מיפות אין ,ל כיון שלא פירשת לי בהכי אמדתיך"א

ן מהם רגילות לתרום ולכך לא היה לו לתרום בשום עני

   .)בלא רשותו
  

 אמימר ומר זוטרא ורב אשי אקלעו לבוסתנא

אייתי אריסיה תמרי ,  דמרי בר איסק)פרדס(

, אמימר ורב אשי אכלי. ורימוני ושדא קמייהו

ת ואמאי לא "וא 'הסבירו התוס[ מר זוטרא לא אכיל

אריסא מדנפשיה קא זבן .) קיט(ק "בבאכל האמר רבא 

בית דמסתמא ממה ה דהתם שהביא האריס מויש לומר

 אבל הכא שהביא מן הפרדס היה ,שהגיע לחלקו מביא

חושש מר זוטרא שמא בשעת חלוקה לא יאמר לבעל 

 ורב אשי לא היה ,הפרדס תטול כנגד מה שנתתי להם

חושש לזה ולכך אכל קודם שבא מרי בר איסק משום 

רב  שהיה סומך דאין לומר ,דאריס מדנפשיה קא יהיב

הלכה כאביי שהרי  ,איסק כשידעשיתרצה מרי בר אשי 

 .]דהשתא ניחא ליה מעיקרא לא הוה ניחא ליהג "עוא
ואמר , אשכחינהו, אדהכי אתא מרי בר איסק

ליה לאריסיה אמאי לא אייתית להו לרבנן 

 אמרו ליה אמימר ורב אשי ,מהנך שפירתא

 והתניא ,למר זוטרא השתא אמאי לא אכיל מר

אמר  ?תרומתו תרומה אם נמצאו יפות מהן

 הכי אמר רבא לא אמרו כלך אצל יפות, להו

,  אלא לענין תרומה בלבד)דהוי גלוי דעת(

משום   אבל הכא,וניחא ליה, משום דמצוה הוא

  .כסיפותא הוא דאמר הכי
  

המעלה פירותיו  (תא שמע עודהו הטל עליהן

 )בטל שירד עליהן ( ושמח)לגג וירד עליהן הטל

מעתה ועד והוכשרו לטומאה  (הרי זה בכי יותן

 ששמחפ "ע א)עד שלא מצאן ( נגבו)עולם

 אינן ]ב"דף כב ע[ )עכשיו בטל שירד עליהן(

,  לאו משום דלא אמרינן,טעמא מאי. בכי יותן

, כיון דאיגלאי מילתא דהשתא ניחא ליה

שאני  ?)וקשיא לרבא (מעיקרא נמי ניחא ליה

רישא , אי הכי .עד שיתן דכתיב כי יתן, התם

 דרב פפא רמי כתיב כי ,התם כדרב פפא ?נמי

כי יותן ,  בעינן,הא כיצד, יתן וקרינן כי יותן

 שידע בנתינה ( מה יתן לדעת,דומיא דכי יתן

ועודהו הטל עליהן עדיין הן , והוכשר בעיניו

  .אף כי יותן נמי לדעת )בנתינתו

דאמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל , תא שמע

בן יהוצדק מנין לאבידה ששטפה נהר שהיא 

ה דכתיב  רתמות ה ַלֲחמֹרֹו ְוֵכן ַתעׂשֶ ְֲוֵכן ַתעׂשֶ ֲּ ּ

ר  ה ְלָכל ֲאֵבַדת ָאִחיך ֲאׁשֶ ְמָלתֹו ְוֵכן ַתעׂשֶ ְָלׂשִ ֲ ּ

ִּמֶמנוֹּתאַבד  ּ ּ וְמָצאָתהּ  קרא יתירא הוא ,ממנו (ּ

 מי )לאשמועינן שאינו אבוד אלא הימנו

יצאתה זו , שאבודה הימנו ומצויה אצל כל אדם

. צויה אצל כל אדםואינה מ, שאבודה ממנו

כיון דמחד קרא  (ואיסורא דומיא דהיתירא

ושאינה , ילפינן מצויה אצל כל אדם שיחזור

זו ,  איתקושי אתקוש להדדי,מצויה יזכה בה

מה שמתיר  'הסבירו התוס לאיסורא וזו להיתירא

כ לא איצטריך קרא בידע "אבודה ממנו ומכל אדם ע

תרת ומתיאש דהא אפילו במצויין אצל כל אדם מו

דלכי ג "ע וא, אלא לא אצטריך אלא כי לא ידע,ביאוש

אם יש בו סימן כיון שהיא אבודה ' ידע לא מתיאש אפי

נ איסורא דהיינו מצוייה אצל כל אדם " ה,מכל אדם

ג דלא ידעינן דמיאש בין יש בו סימן בין שאין "דאסור כה

 ואין להתיר אלא דמיאש קודם דאתא לידיה ,בו סימן

לא , שאינה מצויה (ה היתירא מ)דשריא רחמנא

בין דאית בה סימן ובין דלית בה סימן  )...חילק

לא , דמצויה אצל כל אדם (אף איסורא, שרא

דלכי ידע לא ( בין דאית בה סימן )...חילק

 )דכי ידע מיאש ( ובין דלית בה סימן)מיאש

היכא דאיכא למימר לא ידע דנפלה  (אסורה

תבו כ( תיובתא דרבא. )קודם שבאת ליד זה

רבא ידע שפיר הך ברייתא כדמשמע קצת לעיל  'התוס

ע לא פליגי דשרי כדבעינן "דקאמר בזוטו של ים כ:) כא(

 )למימר לקמן אלא דלא דייק איסורא דומיא דהתירא
 ם"ל קג"והלכתא כוותיה דאביי ביע. תיובתא

סימני הלכות הן שנחלקו  .)נב(קידושין ב י"פירש רש[

, הלכה כרבא חוץ מאלו ובכל מקום ,בהם אביי ורבא

ד זומם ע ).סנהדרין כז(. לא הוי יאוש אוש שלא מדעתי

כל , העיד בתשרי והוזם בניסן( למפרע הוא נפסלאביי אמר 
) .עירובין טו(. )עדויותיו של זה העד מתשרי ואילך נפסלות

הוי ) שלא הוקבע שם לשם תיקון מבוי( חי העומד מאיליול

 ).גיטין לד (.ו קידושיןהו דושין שלא נמסרו לביאהק .לחי
אך , גילה דעתו שמעוניין לבטל את הגט (ילוי דעתא בגיטאג

ומר מ ).כז סנהדרין(. לא הוי ביטול גט )לא ביטל בפה

ד דמכשיר כיון דלא הוי "יש מ(דפסול להכעיס אוכל נבילות 
  .)ע פסול" לתאבון לכרכ מומ"משאי, רשע דחמס

  

 אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי וכי

 הני תמרי דזיקא, מאחר דאיתותב רבא

 : כב-. כב
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הא לא  ( היכי אכלינן להו)שהרוח משיר(

והא דנקט למיבעי בעיא מאחר דאיתותב רבא  .מיאש

דהא מודה , דבלא איתותב רבא איכא למיבעי, קשיא לי

רבא בכל דבר שחזותו מוכיח עליו חוץ מן התאנה מפני 

 דלא נקט לה אלא ונראה בעיני, שנמאסת עם נפילתה

כלומר מאחר דאיתותב אפילו , רבות בחומר איסורלה

כל שכן שאלו אסורין שיש בהן , בדבר שאין בו סימן

ג "עבשלמא לרבא א  את הקושיא'הסבירו התוס .סימן

דאותם שתחת האילן או בסמוך לאילן אסירי דחזותו 

 אבל תמרי שהרוח מוליכן ברחוק דלא שייך ,מוכיח עליו

 סבורין שיפלו תחת שבעליםפ "עחזותו מוכיח עליו א

מ אם היו יודעין שהרוח מוליכן מרחוק היו "האילן מ

 אלא לאביי הא הוי יאוש שלא מדעת ,מתיאשין

שהבעלים סבורים שיפלו תחת האילן ולא יקחום עוברי 

 דאפילו אותן ומשני. דרכים משום דחזותו מוכיח עליו

שתחת האילן שרו אפילו לאביי באתרא דשכיחי שקצים 

כ "ל דעבידי דנתרי כמו תאנים דאל"אש וצורמשים דמי

היו אסורים לאביי דהוי יאוש שלא מדעת דאינו סובר 

שיפלו כיון דלא עבידי דנתרי כמו זתים וחרובים דאסור 

 אמר ליה כיון דאיכא ?)כיון דלא עבידי דנתרי

 )מקודם נפילתו (שקצים ורמשים דקא אכלי להו

דיודע הוא  (מעיקרא יאושי מיאש מנייהו

  . )והשקצים מזומנים לאוכלן, וח משיר מהןשהר

  
 דלאו בני )שאין הפקירן הפקר, קטנים (יתמי

בשלמא לרבא כיון  'הסבירו התוס( מחילה נינהו מאי

אמר ליה  ?)דלכי גדלי מיאשי השתא נמי מיקרי יאוש

אין עלינו  (באגא בארעא דיתמי לא מחזקינן

, להחזיק כל הבקעה בחזקת הקרקע של יתומין

 כל התמרים משום ספק קרקע של ולאסור

מוחזק ועומד  .)אלא הולכין אחר הרוב, יתומים

כרכתא ? )קרקע עצמה של יתומין מאי (מאי

דקלים הכרוכין ומוקפין בגדר של י "פירש רש( מאי

אמנם  שאין שקצים ורמשים נכנסין שם, אבנים סביב
אם יש גדר סביב האילן מי שרו אותם  הסבירו 'התוס

 הלא הבעלים ,ותן חוץ לגדר דרך עליושהרוח מוליך א

סבורין שכולן יפלו תחת האילן ושם ישתמרו משקצים 

אין . א ע"פסק הש     .אמר ליה אסירן ?)ורמשים

אלא בדבר שיש , המוצא מציאה חייב להכריז

בו סימן בגופו או שראוי ליתן סימן במקומו או 

אבל . בקשריו או במנינו או במדתו או במשקלו

כגון , אפילו במקומו, שום סימןאם אין בו 

שניכר שלא הונח שם בכוונה אלא דרך נפילה 

אם הוא דבר שיש לתלות שבעליו , בא שם

 מחמת כובדו או, הרגישו בו מיד כשנפל ממנו

או מחמת חשיבותו ותמיד היה ממשמש בו 

שהרי , הרי הוא של מוצאו, ומרגיש כשנופל

ן כיון שאין בו סימ, נתייאש מיד כשידע שנפל

ואם . כיון שנתייאשו בעליו, ובא לידו בהיתר

, שנתייאש אחר כךפ "עצריך להחזיר א, לאו

  פסק כאביי).ג,רסב(מ "חו כיון שבא לידו קודם יאוש

ע " השש"קשה לי מ .דיאוש שלא מדעת לא הוי יאוש
, הרי מדבר בדבר שאין בן סימן' צריך להחזיר, ואם לאו'

 ביאר ט"מ ס"א חו"צ ח" ומצאתי שהאורללמי יחזיר

המציל מהארי  .ב .שיודע ומכיר את הבעליםדמיירי 

לשון ים החוזר לאחוריו עשרה או ' פי(והדוב וזוטו של ים 

ו פרסאות ושוטף כל מה שמוצא בדרך חזרתו וכן עושה בכל "ט

כשהנהר גדל ויוצא על ' פי( ושלוליתו של נהר )יום

 הרי אלו שלו אפילו הבעל )י"רש, גדותיו ופושט

כמו , מ טוב וישר להחזיר" מהגה(.  וצווחעומד

דמדינא אין חייבין ג "עוא. 'שנתבאר סעיף ה

ד "אם גזר המלך או ב, להחזיר באבידות אלו

חייב להחזיר מכח דינא דמלכותא או הפקר 

 ואם יש מכשולות בנהר שעל ידי )...ד הפקר"ב

אם הוא דבר שיש , כן דבר הצף בו עומד שם

 ואם הוא הגה(. ושבו סימן מסתמא לא הוי יא

אם הבעלים יכולים להציל , דבר שאין בו סימן

שאילו , או שאינו שם, והן רודפין אחר האבידה

לא זכה בהן , היו שם אפשר שהיו מצילין

אבל אם הוא דבר שאינו יכול להציל . המוצא

ודאי , והוא עומד ואינו רודף אחריו, מיד

, רךהמוצא קציעות בד .ג ).ז,רנט(מ "חו )....מייאש

וכן . הרי אלו שלו, אפילו בצד שדה קציעות

תאנה שהיא נוטה לדרך ונמצאו תאנים 

, שהבעלים מתיאשים מהם, מותרים, תחתיה

מפני שהתאנה וכיוצא בה עם נפילתה 

, אבל זתים וחרובים וכיוצא בהם. נמאסת

, מותרים, ותמרים שמשירם הרוח. אסורים

מפני , שחזקתן שהבעלים מחלום לכל אדם

ות והחיות אוכלים אותם מחמת שהבהמ

ואם היו של יתומים שאינם בני . מתיקותם

וכן אם הקפיד בעל השדה . אסורים, מחילה

או תיקן מקום שיפלו בו , והקיף מקום האילנות

שהרי , הרי אלו אסורים, הנובלות עד שילקטם

  ).ו,רס(מ "חו גילה דעתו שלא מחל

 :         כב
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אמר . 'כריכות ברשות הרבים הרי אלו שלו'
אלמא קסבר . ואפילו בדבר שיש בו סימן רבה

שהמקום שהוא שם  (רבה סימן העשוי לידרס

והחפץ נמוך ונוח , רגיל בדריסת בני אדם

שאין בעליו סומך לתת בו  (לא הוי סימן )לידרס

מימר אמר נשחת הסימן בדריסת , סימן

 לא שנו אלא בדבר שאין רבא אמר. )הרגלים

. ב להכריזחיי אבל בדבר שיש בו סימן, בו סימן

  . הוי סימן אלמא קסבר רבא סימן העשוי לידרס
  

ואיכא דמתני להא שמעתא באנפי נפשה סימן 

ורבא , רבה אמר לא הוי סימן, העשוי לידרס

  . אמר הוי סימן
  

, תנן כריכות ברשות הרבים הרי אלו שלו

שאין רוב , כגון בשדה זרועה (ברשות היחיד

 )ן בהויש מיעוט שהולכי, בני אדם דורכין בה

 , אי דלית בהו סימן,היכי דמי. נוטל ומכריז

 כי ,כלומרי "פירש רש[ ברשות היחיד מאי מכריז

שיוכל ליתן האובד , מכריז זה מצא אבידה מאי מכריז

 למה צריך להכריז המוצא מאחר  הסבירו'התוס. סימן בה

שהמוצא  מתרצת' והגמ , סימן ליתןלו אין מאבדשה

ני שיבוא ויתן את המקום מכריז שמי שנאבד לו חפץ פלו

דקאמר כדי שילך .) כח(וכן לקמן , שאיבד את החפץ

שלשה ויחזור שלשה ויכריז יום אחד היינו נמי שהמוצא 

 באו 'שהתוס ם"הסביר המהר (יתן סימןמאבד מכריז וה
ולא , י שם שהמאבד מכריז שאיבד אבדה"לאפוקי מדברי רש

ן ה אי"אמרינן ע:) מט(סחים  דבפאך קשה .)המוצא

 היאך אנו ,ואם באמת המוצא מכריז, מכריזין על אבידתו

 דמיירי במוצא במקום ויש לומרה "יודעין אם הוא של ע

 שיאמר , דהמוצא מכריז מקוםי שפירש"ורש .ה"דשכיח ע

מצאתי חפץ במקום פלוני והוא יאמר חפץ פלוני ויקחנה 

אמר אבידה ולא אמר סימנין לא :) כח(ק דהא תנן "ק

 ל"וי . החפץ אינו סימן אתמא במה שמכוין אל,אמר כלום
דהתם נמי לאו משום שהוא חשוד לשקר שהפסיד חפץ 

נ אימר "ל כי היכי דאת אבדת חפץ ה"אלא משום דא

 אבל הכא מהדרינן דאין רגילות ששני ,אדם אחר הפסיד

י הוה " ולפרש,בני אדם אבדו חפץ זה כזה ובמקום אחד

 ז את המקוםהיינו שהמוצא נכרי, מכריז מקום דהכא

 שהמוצא :)כ ( בדףפירושו ממש דומיא דמכריז מנין

וקתני , דאית בהו סימן אלא לאו ]מכריז מניין

אלמא סימן , ברשות הרבים הרי אלו שלו

   ?תיובתא דרבא, העשוי לידרס לא הוי סימן
  

ודקא , אמר לך רבא לעולם דלית בהו סימן

 מכריז מקום ,אמרת ברשות היחיד מאי מכריז

מכריז שם האבידה אלא שם המקום מי ואינו (

שאבדה ממנו אבידה במקום פלוני יבא ויאמר 

וזה בא ואומר אבדתי שם חפץ , מה איבד

הסבירו ( ורבה אמר מקום לא הוי סימן )פלוני

ולפי דסבירא ליה לרבה מקום לא הוי סימן הוצרך  'התוס

   .)העשוי לידרס לא הוי סימן' לומר דסי
  

ורבא , א הוי סימן לרבה אמר מקום דאיתמר
תא שמע כריכות ברשות .  הוי סימןאמר

נוטל  ברשות היחיד, הרי אלו שלו הרבים

 בין ברשות )עומרים גדולים (והאלומות. ומכריז

רבה . נוטל ומכריז הרבים בין ברשות היחיד

רבה דאמר טעמא דרשות  (היכי מתרץ לה

  ורבא)מאי שנא אלומות, הרבים משום דנדרס

מאי שנא , ת כשאין בו סימןדמוקים לכריכו(

?  היכי מתרץ לה)כריכות ומאי שנא אלומות

דטעמא דרשות הרבים  (רבה מתרץ לטעמיה

, )ובדבר שיש בה סימן (סימן )דכריכות משום

טעמא דכריכות  (במקום ורבא מתרץ לטעמיה

ובדבר שאין בו , ברשות הרבים משום מקום

 כריכות ,רבה מתרץ לטעמיה בסימן. )סימן

דף כג [משום  רבים הרי אלו שלוברשות ה
 ) העשוי לידרס הואוסימן ( דמדרסא]א"ע

, דלא מדרסא ברשות היחיד נוטל ומכריז

והאלומות בין ברשות הרבים ובין ברשות 

. לא מדרסא, כיון דגביהן היחיד נוטל ומכריז

 כריכות ברשות ,ורבא מתרץ לטעמיה במקום

מתגלגל  (דמינשתפא הרבים הרי אלו שלו

ואינה נמצאת במקום , אדם ובהמהברגלי 

  ברשות היחיד חייב להכריז)שנפלה תחילה

והאלומות בין ברשות הרבים , דלא מינשתפא

 כיון דיקירי ובין ברשות היחיד נוטל ומכריז

  .  לא מינשתפא)כבידות(
  

הא . הרי אלו שלו תא שמע ככרות של נחתום

דבהדיא ג "עוא (חייב להכריז של בעל הבית

איידי דנקט לאותביה , תיןתני לה במתני

מרישא כריכות ברשות הרבים דאותיב מינה 

נקט נמי לאותוביה לרבה מדוקיא , לרבא

כיון דאית  של בעל הבית מאי טעמא. )דרישא

דמידע ידיע רפתא דאיניש איניש , בהו סימן

 . כג-: כב
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ולא שנא רשות הרבים ולא שנא רשות , הוא

אלמא סימן העשוי לידרס , נוטל ומכריז היחיד

אמר לך רבה התם  ?תיובתא דרבה, סימןהוי 

 משום דאין מעבירין על האוכלין, היינו טעמא

המוצא אוכלין בדרך אין רשאי לעבור עליהם (

שמי שמצאן , הלכך לא נדרסו, ולהניחם שם

 לאו 'אין מעבירין על האוכלין, 'ראשון הגביהן

אלא כמו אין מעבירין על , לשון דריסה הוא

אין לפרש ד  לבאר והוסיפו,'סבירו התוסכן ה המצות

 כדאמר בעירובין ,דאין מעבירין היינו אין דורסין עליהם

ג לרבי אלעאי טול גלוסקא משום דאין "ל ר"דא:) סד(

ולא רק שאין , מעבירין הרי משמע שצריך להגביהם

 ועוד דקאמר התם אבל בדורות אחרונים ,לדרוס עליהם

ינו אין  ואי אין מעבירין הי,שפרוצות בכשפים מעבירין

כ האי דקאמר נמי שפרוצות בכשפים היינו "דורסין א

דורסים והכא משמע דבאתרא דחיישי לכשפים אין 

והא איכא  .)דורסין אלא ודאי צריך לומר כדפרישית

פירוש שידרסו הנכרים קודם שיבא  'כתבו התוס[ נכרים

 ולפרוך והלא נכרים שקלי ת"וא .שם שום ישראל ויגביה

כיח אי לאו משום כשפים לפי שדורסין  דדריסה של"ויליה 

דרך הילוכן אבל נטילה לא שכיח שיראים שבעל הככר 

 דהיכי פריך אבל קשה .רואה שסבורים שלדעת הניחו שם

שניחוש שידרסוהו נכרים קודם שיבא שם שום ישראל 

ויפטר מהכרזה אדרבה ניחוש לרוב ישראל שרואין הככר 

ה דהא בציבורי ויגביהוהו וניחוש לחומרא לחייבו הכרז

 שאם יראו אותם הנכרים קודם ודאי פ"עמעות מכריז א

 ועוד דבעי למימר דאפילו ברוב נכרים פליגי ,שקלי להו

דאיכא למיחש דלמא שקלי ג "ערבנן ומחייבי להכריז וא

להו ומסתמא נתייאש ועוד דהוה ליה למימר דמנכרים 

נפול וניזיל בתר רובא אפילו לשמואל דאמר בממון אין 

ב "לכין אחר הרוב היכא דליכא חזקה מודה כדמוכח בבהו

 אבל כל היכא דאפשר לתקן ,גבי ניפול הנמצא:) כג(

כ מאי פריך "י הכרזה מתקנינן וא"להשיב ממון לבעלים ע

סבורים שמחמת  (נכרים חיישי לכשפים ?]הכא

כדי להכשיל הדורסים , כשפים הונחו לשם

ו לא מיה, ונהי נמי דאין מגביהין אותם, עליהן

והאיכא בהמה  .)משום כשפים, דרסי עליהן

ת לרבא נמי יקשה והא "וא 'הסבירו התוס( וכלבים

איכא בהמה וכלבים דאכלי להו כדאמר לעיל דאיכא 

דהכא מיירי בככרות גדולות ל "וישקצים ורמשים דאכלי 

באתרא  ?)אלא רק שידרסום, שאי אפשר שיאכלום

  .דלא שכיחי בהמה וכלבים
  

 רבי יהודה )פלוגתא דרבה ורבא (לימא כתנאי

 .חייב להכריז אומר כל דבר שיש בו שינוי

ככר ובתוכו ,  חרס מצא עיגול ובתוכו,כיצד

. מכלל דתנא קמא סבר הרי אלו שלו. מעות

הראוי  (סברוה דכולי עלמא סימן הבא מאיליו

 )כגון חרס פעמים שנופל בעיגול, לבא מאיליו

, סימן נתנו שםדאמרינן לשם י "פירש רש( הוי סימן

 על ' הקשו התוס .ודבר שיש בו סימן הוא, ולא נפל מאליו
קשה דאין דרך לתת מעות בככר לסימן  י"פירוש רש

ד לא הוי סימן " ומ, דאימור ידע שנפלו לו שםל"אלא י

כיון דרגילות לבא מאיליו מסתמא לא ידע כיון שאין ניכר 

ן  אבל סימני בהמה שהן מאיליהן הוי סימן כיו,בחוץ

 וכן דבר שאין ניכר בחוץ אם אין רגילות לבא ,שניכר

והוה ליה  (ומעבירין על האוכלין )מאיליו הוי סימן

בסימן העשוי  מאי לאו. )סימן העשוי לידרס

,  סבר לא הוי סימן)ק"ת( מר, לידרס קא מיפלגי

 שזה עשוי פ"עוא ( סבר הוי סימן)יהודה' ר (ומר

   ?)לידרס נמי הוי סימן
  

ד משמיה דרבא אי סלקא דעתך אמר רב זבי

דקא סבר תנא קמא סימן העשוי לידרס לא הוי 

ככרות של בעל  ,ומעבירין על האוכלין, סימן

  ? הבית ברשות הרבים אמאי מכריז
  

אלא אמר רב זביד משמיה דרבא דכולי עלמא 

ומעבירין , הוי סימן סברי סימן העשוי לידרס

 ואפילו הכי ככרות של בעל הבית (על האוכלין

בסימן  )עיגול היינו טעמא ( והכא)חייב להכריז

דתנא קמא סבר סימן . הבא מאיליו קא מיפלגי

לא הוי סימן ורבי יהודה סבר הוי  הבא מאיליו

ורבה אמר לך דכולי עלמא סימן העשוי . סימן

. ואין מעבירין על האוכלין, לא הוי סימן לידרס

תנא קמא . והכא בסימן הבא מאיליו קמיפלגי

   .ורבי יהודה סבר הוי סימן, הוי סימןסבר לא 
  

איכא דאמרי סברוה דכולי עלמא סימן הבא 

לא הוי  וסימן העשוי לידרס, מאיליו הוי סימן

 אאין מעבירין וכי אתמר לימא כתנאי (סימן

במעבירין על  מאי לאו. )על האוכלין אתמר

ומר , דמר סבר מעבירין, האוכלין קא מיפלגי

  . סבר אין מעבירין
  

רב זביד משמיה דרבא אי סלקא דעתך אמר 

סבר תנא קמא סימן העשוי לידרס לא הוי 

ככרות של בעל  ,ומעבירין על האוכלין, סימן

 .כג            
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אלא אמר ? הבית ברשות הרבים אמאי מכריז

רב זביד משמיה דרבא דכולי עלמא סברי סימן 

. ומעבירין על האוכלין, הוי סימן העשוי לידרס

דתנא , לגיבסימן הבא מאיליו קא מיפ והכא

ורבי , לא הוי סימן קמא סבר סימן הבא מאיליו

ורבה אמר לך דכולי . יהודה סבר הוי סימן

ואין , לא הוי סימן עלמא סימן העשוי לידרס

בסימן הבא מאיליו  והכא. מעבירין על האוכלין

 תנא קמא סבר סימן הבא מאיליו, קא מיפלגי

  .ורבי יהודה סבר הוי סימן, לא הוי סימן
  

 זביד משמיה דרבא כללא דאבידתא אמר רב

  .מיאש ליה מינה כיון דאמר ווי לה לחסרון כיס
  

כריכות , ואמר רב זביד משמיה דרבא הלכתא

 )כדמוקי לה בשאין בו סימן (ברשות הרבים

 אי דרך נפילה, ברשות היחיד, הרי אלו שלו

 דליכא דרך נפילה הרי אלו שלו (הרי אלו שלו

א ידע היכא נפיל דהא ל, למימר מקום הוי סימן

ולא , מקום (נוטל ומכריז  אי דרך הנחה)מיניה

ושמא , שמא ימצאם נכרי ויטלם, יניחם שם

, וזה וזה בדבר שאין בו סימן. )שכחום הבעלים

לא שנא ברשות  אבל בדבר שיש בו סימן

בין דרך נפילה , הרבים ולא שנא ברשות היחיד

, רבא לטעמיה (חייב להכריז ובין דרך הנחה

  .)סימן העשוי לידרס הוי סימן דאמר
  

 הרי אלו שלו (ומחרוזות של דגים' ]ב"דף כג ע[

ה מחרוזות של בשר כדאמר בתוספתא "וה 'כתבו התוס

בשר בחרוזים הוי :) צה( והא אמר בחולין ת"וא .)ב"פ(

 גבי בשר שנתעלם מן העין הקילו טפי דאין ל"ויסימן 

מע  מש,ורב היכי אכל בשרא) שם(הלכה כרב מדפריך 

 ? להוי קשר סימן, אמאי')דאנן שפיר אכלינן

ולהוי  .דכולי עלמא הכי מקטרי, בקטרא דציידא

כבר נהגו הציידין  (במנינא דשוין ?מנין סימן

  .)לחרוז כמנין הזה בחרוז אחד
  

 מנין הוי סימן או לא בעו מיניה מרב ששת

מצא , אמר להו רב ששת תניתוה ?הוי סימן

שברי  (ן של אברגסטרו, כלי כסף וכלי נחושת

הרי זה לא   וכל כלי מתכות)חתיכות של אבר

 עד שיתן אות או עד שיכוין משקלותיו, יחזיר

מדמשקל הוי ו. )ויכוין האמת, שיאמר משקלו(

משמע  'כתבו התוס[ מדה ומנין נמי הוי סימן סימן

ינתן לאומר .) כח('  והא אמרית"וא  ממשקלדמדה עדיפא

 דמשקל ,ו ורחבו משמעמשקלותיו ולא לאומר מדת ארכ

מ בבגד דאין דרך לשקול התם " דהל"ויהוי סימן טפי 

  .]ודאי משקל עדיף
  

 להוי משקלא , אמאי'...וחתיכות של בשר'

שנהגו הטבחים לעשות  (במשקלא דשוין ?סימן

ותהוי חתיכה גופה  .)החתיכות במשקל הזה

  או דדפקא)יאמר מאבר פלוני היה (סימן

מנחם ' י יצחק בר ומשום רב.שמעתי, צואר(

 או )מקום שדופק כשהוא יגע ,ירך שמעתי

 מי לא תניא מצא חתיכות דגים ודג ,דאטמא

קא סלקא  (חייב להכריז )זהו סימן שלו (נשוך

, והחתיכה גופה סימן, דעתך כשאין בהן סימן

 חביות של יין )או מאצל הראש או מן הזנב

 ושל שמן ושל תבואה ושל גרוגרות ושל זיתים

מצא :) כד(דתנן ג "עא 'הסבירו התוס[  שלוהרי אלו

 הכא ,פירות בכלי חייב להכריז משום סימן של הכלי

 מדת היין להוי סימן ת"וא .רגילות הוא דכל החביות שוין

 אבל אם אין , שהחבית מלאה וכל החביות שויןל"וי

הכא  ?]החבית מלאה יהא סימן לומר כמה יין יש בו

 )חייב להכריזדקתני חתיכות דג  (במאי עסקינן

שלא נחתכה כדרך  (בדאיכא סימנא בפסקא

כשהיה  (כי הא דרבה בר רב הונא. )החותכין

 מחתיך ליה )שולח בשר לאשתו ביד נכרי

עושה החתיכה בת שלש [ אתלתא קרנתא

 ):לט (ז"ת דרב אמר בע"וא 'הסבירו התוס קרנות

חותם אחד ושמואל נמי  אסור ב)כלתתין ישר בלב ח (ת"חבי

, לא פליג עליה אלא בחלב אבל בשר יין ותכלת מודה

 ל סימן אחדעכ כיצד היה סומך רבה בר רב הונא רק "א

 דהתם מיירי בישראל חשוד וכן משמע ת"ומפרש ר

 וישראל חשוד לא ,דמיירי התם לעיל בחבר ועם הארץ

דקתני דומיא דדג ,  דיקא נמי.]מרתת כמו נכרי

  .  שמע מינה) סימןדיש בו (נשוך
  

אמר מר חביות של יין ושל שמן ושל תבואה 

והא תנן . ושל גרוגרות ושל זיתים הרי אלו שלו

אמר רבי זירא  ?כדי יין וכדי שמן חייב להכריז

  ברשום)דחייב להכריז (אמר רב מתניתין

וגפין אותם במגופת , חביותיהם של חרס היו(

 ושורקין טיט סביב לדבק המגופה שלא, חרס

ובימי שבט או ניסן שמוכרין , יצא ריח היין

 : כג-. כג    
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בעלי בתים חביות לחנווני כעשר או כחמש 

ועמין את נוטלין מגופותיהם וט, עשרה יחד

, וחוזר וסותמו וטח בו טיט סביב המגופה, היין

, ונושאן החנווני לביתו, והוא קרוי רושם

שיש , ומתניתין בחבית רשומה והיינו סימן

ותה פתוחה למוכרה רושמין ויש שנושאין א

שכל בעל הבית עושה רשימתו  ' הסבירו התוסמיד

  .)משונה משל חבירו והוי סימן ברייתא בלא רשימה
  

 דקתני הרי אלו שלו (בפתוח מכלל דברייתא

אבידה   אי בפתוח)בתמיה, בפתוחה קתני

כל שקצים ורמשים ונחשים שותים  (מדעת היא

שהניח  (אמר רב הושעיא במציף ?)הימנה

,  ליכאסימן, ה עליה ולא שרקה בטיטמגופ

  . ) נמי ליכאואבידה מדעת
  

ולא , אביי אמר אפילו תימא אידי ואידי ברשום

שעדיין  (קודם שנפתחו האוצרות  כאן,קשיא

ויחיד בעלמא הוא , לא הגיע זמן מוכרי החביות

לאחר שנפתחו   כאן) הוי רושם סימןדעביד

שבעל , יוןכ, רשום לא הוי סימן 'כתבו התוס (האוצרות

הבית אחד מוכר להרבה חנוונים וכולם רשומים בענין 

 כי הא דרב יעקב בר .) אינו נראהי"ופרש ,אחד

אבא אשכח חביתא דחמרא לאחר שנפתחו 

אמר ליה זיל , אתא לקמיה דאביי, האוצרות

  .שקול לנפשך
  

, בעא מיניה רב ביבי מרב נחמן מקום הוי סימן

 מצא ,אמר ליה תניתוה? או לא הוי סימן

חביות של יין ושל שמן ושל תבואה ושל 

ואי סלקא . הרי אלו שלו גרוגרות ושל זיתים

אמר רב  ?לכרוז מקום, דעתך דמקום הוי סימן

והיין  (ברקתא דנהרא זביד הכא במאי עסקינן

והלוקחין מפנין הספינה , בא לעיר בספינה

, ונושאין אחת אחת, ומניחו על שפת הנהר

 מרי מאי טעמא אמר רב. )ופעמים ששוכח

 אמרו רבנן רקתא דנהרא לא הוי סימן

דאמרינן ליה כי היכי דאתרמי לדידך אתרמי 

  . נמי לחברך
  

אמר רב מרי מאי טעמא אמרו , איכא דאמרי

דאמרינן ליה כי היכי  רבנן מקום לא הוי סימן

אתרמי נמי לחברך , דאתרמי לדידך האי מקום

ום פילו כוון ואמר מקנפקא מינה דא (האי מקום

  . ) לא הוי סימןמושבה מסוים
  

דבר שאין , זפת (ההוא גברא דאשכח כופרא

. אתא לקמיה דרב,  בי מעצרתא)בו סימן הוה

חזייה דהוה קא , אמר ליה זיל שקול לנפשך

 אמר ליה זיל )מגמגם בדבר ולבו נוקפו (מחסם

לימא קא סבר רב . פלוג ליה לחייא ברי מיניה

 משום יאוש אמר רבי אבא ?מקום לא הוי סימן

גדלו  (דחזא דקדחי ביה חלפי, בעלים נגעו בה

וכבר , שמע מינה מימים רבים היה שם, עליה

מצא  .א ע"פסק הש     .)נואשו הבעלים

, הרי אלו שלו, ה"כריכות קטנות של שבלים בר

ואם מצאם ברשות . שהרי אין בהם סימן

ואם דרך . הרי אלו שלו, אם דרך נפילה, היחיד

, שאין בהם סימןפ "עשא, כריזחייב לה, הנחה

בין , אבל אם מצא אלומות. המקום הוי סימן

נוטל ומכריז , ברשות היחיד בין ברשות הרבים

ומיהו במקום שהכל נותנין ,  שמקומן סימןהגה(

, אינו סימן, כגון חביות בשפת הנהר, שם

המוצא חביות של יין ושמן . שהכל פורקין שם

חייב , תקודם שנפתחו האוצרו, וכיוצא בזה

לאחר שנפתחו . שיש ברישומן סימן, להכריז

. אין רישומן סימן ואין חייב להכריז, האוצרות

אבל , ודוקא אם כל החביות שוין והן מלאים

 )יש סימן במדה במה שבהן, אם חסרים הם
עמודי '  על סעיף זה מובא שגי"בב ).ט,רסב(מ "חו

 .ב  .ההוראה פסקו כרבא שסימן העשוי לידרס הוי סימן
, המדה או המשקל או המנין או מקום האבידה

ף "פסקו הרי ).ז,רסז(מ "חו סימנים מובהקים הם

מצא עיגול ובתוכו  .ג . דמקום הוי סימן ש"והרא

א דסימן הבא "ויהגה (ככר ובתוכו מעות , חרס

חתיכת בשר משונה ) מאליו לא הוי סימן

הואיל . דג נשוך וכן כל כיוצא באלו, בחיתוכו

שלא עשאם , נוי חייב להכריזויש בהם שי

אבל חתיכת בשר שאינו . בעליהן אלא לסימן

שאפילו יכוין , הרי הוא שלו, משונה בחיתוכו

 אינו סימן, זה ויאמר מהירך היא או מהצואר

 סימן הבא מאליו ם"ף והרמב" פסקו הרי).טו,רסב(מ "חו

,  דלא הוי סימןש פסק"אמנם הרא, ע"פ הש"וכ ןמהוה סי

 :         כג
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מצא דבר  .ד .א"פ הרמ" וכ,יהודה' כיון דאתיא כר

כגון שאמרו ווי , שנתייאשו הבעלים ממנו

. אפילו יש בו סימן הוא של מוצאו, לחסרון כיס

וכן המוצא דבר שמוכיח בו שיש זמן רב 

הוא של , שנאבד מבעליו ונתייאשו הבעלים

מ "חו אפילו יש סימן בגופו או במקומו, מוצאו

  ).ה,רסב(
  

 ? מאי אנפוריא'...אומררבי שמעון בן אלעזר '

אמר רב יהודה אמר שמואל כלים חדשים שלא 

עדיין לא הורגל בראייתן  (שבעתן העין

ולשון אנפוריא , ותשמישן שיהא מכירן יפה

 אי אית בהו ,היכי דמי). נוטריקון אין פה ראיה

 אי דלית ,כי לא שבעתן העין מאי הוי סימן

לעולם  ?כי שבעתן העין מאי הוי בהו סימן

נפקא מינה לאהדורי לצורבא , ית בהו סימןדל

וכגון דזה התובען  (מרבנן בטביעות עינא

קים ליה  שבעתן העין. )צורבא מרבנן הוא

לא   כי לא שבעתן העין ,ומהדרינן ליה, בגוייהו

הקשו ( ולא מהדרינן ליה, קים ליה בגוייהו

שמהדרינן דבר שאין בו סימן לצורבא כ " אהראשונים

למה שנינו במשנה שדבר שאין בו , עיןמדרבנן בטביעות 

הרי צריך להכריז בגלל , סימן הרי הוא של מוצאו

,  שאמנם צריך להכריזן"ותירץ הרמב. רבא מרבנןהצו

אלא רק בבתי כנסיות , אבל לא כשאר הכרזות על אבידה

ומה ששנינו במשנה , דשכיחי בהו רבנן, ובתי מדרשות

עוד  . פעמים'היינו לאחר שהכריז שם ג, שהרי אלו שלו
 לקמן שכל האבידות השנויות במשנתנו 'תירצו התוס

עוד תירצו  .ולא שייך בהם טביעות עין, אינם כלים
צריך להכריז משום , ח מצויין" שרק במקום שתהראשונים

 דאמר רב יהודה אמר שמואל .)צורבא מדרבנן

בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו 

סדורה בגירסא יש בידך מסכת פלוני [ במסכת

,  יאמר לו לאושסדורה היא לוג "עוא, או לאו

קדושין (ת והאמר "וא ' הסבירו התוסומדת ענוה היא

ושננתם שיהו דברי תורה מחודדין בפיך שאם ישאלך .) ל

 דהיינו ל"ויאדם אל תגמגם ותאמר לו אלא אמור לו מיד 

 אבל ,דוקא באדם הבא לשאול דין או הוראה או להתלמד

נסותו אם יודע מותר לשנות ולומר לא הכא שבא ל

יאמר , שימשת מטתךי "פירש רש( ובפוריא )למדתי זה

אין רגילות  ' הסבירו התוסמדת צניעות הוא, לאו

י אם שימש מטתו אלא אם בעל "שישאלוהו כפירוש רש

קרי היה ולא בא לבית המדרש ושאלוהו למה לא בא 

 נמי ישנה ויאמר שחולה היה או שאר אונס אירע לו אי

 יראה בה שאלוהו שכבת על מטה זו לא יאמר לו כן פן

י "פירש רש (ובאושפיזא ]א"דף כד ע[ )קרי ויתגנה

ואמר , שאלוהו על אושפיזו אם קבלו בסבר פנים יפות

כדי שלא יקפצו בו בני אדם שאינן ,  מדה טובה היא,לאו

 ' התוסכ"כ ויכלו את ממונו, מהוגנין לבא תמיד עליו
מברך רעהו בקול גדול .) טז(ן בערכין דאמרינ וביארו

 והא אמרינן ת"וא .בבקר השכם בערב קללה תחשב לו

אורח טוב אומר כל מה שטרח בעל הבית .) נח(בברכות 

 דהתם מיירי בין בני אדם ל"וילא טרח אלא בשבילי 

 דלא והא .מהוגנים והכא בין בני אדם שאינם מהוגנים

לום כדאמרינן מותר לשנות מפני דרכי ששגם חשיב הכא 

 דהני נמי משום דרכי שלום הן משום:) סה(יבמות ב

 מאי נפקא .)ורגילין יותר מאחרים להכי נקט הני

אמר מר זוטרא לאהדורי ליה אבידתא  ?מינה

אי ידעינן ביה דלא משני אלא . בטביעות עינא

ואי משני במילי , מהדרינן ליה בהני תלת

  . לא מהדרינן ליה אחריני
  

כלי  (א אגניב ליה כסא דכספאמר זוטרא חסיד

חזיא לההוא בר ,  מאושפיזא)של אושפיזו היה

אמר . בי רב דמשי ידיה ונגיב בגלימא דחבריה

. היינו האי דלא איכפת ליה אממונא דחבריה

  . כפתיה ואודי
  

 מודה רבי שמעון בן אלעזר בכלים תניא

כתבו [ חדשים ששבעתן העין שחייב להכריז

משמע דלרבנן אפילו לא שבעתן  ',ומודה'מדקאמר  'התוס

 וכן מצינו ברבה בר בר חנה דאמר ,העין חייב להכריז

אי טביעות עינא אית לי בגויה וגט לא שבעתו .) יט(בדף 

 דלא מצינו וקשה דלא משהה איניש גיטא בידיה ,העין

 כריכות תין דמדנקט במתניל"וידאמרו רבנן זה בפירוש 

אלו שלו ואלו דברים ועיגולי דבילה ומחרוזות וככרות הרי 

אין דרכן להיות בהן טביעות העין משמע דדברים שדרכן 

להיות בהן טביעות עין בכל ענין חייב להכריז אפילו לא 

 ואלו הן .]שבעתן העין אי מצא במקום דשכיחי רבנן

שאינו חייב , כלים חדשים שלא שבעתן העין

 )שתולין בו מחטין (כגון בדי מחטין להכריז

, )לגות קטנים שטוות בו זהבמז (וצינוריות

כל אלו שאמרו אימתי . ומחרוזות של קרדומות

בד אחת  (בזמן שמצאן אחד אחד מותרים

חייב   אבל מצאן שנים שנים)ומחרוז אחד

מתניתין ו ' הסבירו התוסדמנין הוי סימן (להכריז

דקתני מחרוזות וככרות הרי אלו שלו אי מיירי דרך 

ן סימן שאינו יודע נפילה אתי שפיר דאז לא היה מני

נ מיירי דרך הינוח וליכא אלא "שנפלו בבת אחת א

 . כד-: כג  
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 והא דקאמר מחרוזות היינו ,מחרוזה אחת וכן עיגול וככר

גבי צבורי פירות וגבי .) כה(מחרוזות דעלמא ולקמן 

מ מנין הוי סימן ולא משני צבורי "צבורי מעות דפריך ש

ת דעלמא דומיא דרישא מחרוזות ועיגול וככרות וכריכו

היינו משום דלא הוה ליה למתני אלא מעות צבורות 

 .)ופירות צבורות כדקתני מעות מפוזרות ופירות מפוזרות
ואמאי קרו , )ענפים של אילן (שוכי ?מאי בדי

כי . בד קרו ליה, דבר דתלו ביה מידי ?ליה בדי

במסכת  [ההוא דתנן התם עלה אחד בבד אחד

 גבי ערבה שנשרו מקצת עליה ):מד(סוכה 

יכא דאמרי וא, נשתיירו בה שלשה עלין לחיןו

פסק      .] כשירהאפילו עלה אחד בבד אחד
, המוצא כלי מכלים שצורת כולם שוה. א ע"הש

ואם היה . אם כלי חדש הוא הרי הוא שלו

שאם יבא תלמיד , חייב להכריז, שטבעתו העין

חכם ויאמר אף על פי שאינו יכול ליתן בכלי זה 

, חייב להראותו לו,  עיןסימן יש לי בו טביעות

במה . מחזירין אותו, אם הכירו ואמר שלי הוא

בתלמיד ותיק שאינו משנה , דברים אמורים

בדיבורו כלל אלא בדברי שלום או במסכתא 
פירוש אם ישאלוהו על מסכתא אחת אם היא סדורה בידו (

פירוש אם שאלוהו חבירו ( או בפוריא )דרך ענוה, יענה לאו

וכן ' תוספן יראו בה קרי ויתגנה , יאמר לא. שכבת על מטה זו

 מברך ןכדאמרינן בערכי' פי( או באושפיזא )ם"כתב הרמב

 קללה תחשב לו שלא יספר )'רעהו בקול גדול וגו

בשבחו שקבלוהו בסבר פנים יפות בין בני 

אדם שאינם מהוגנים שלא יקפצו עליו ויכלו 

 וכשהוא מקפיד על חלוקו להפכו )תוספות(ממונו 

 הגה(. ן שלא יראו התפירות המגונותבעני

ודוקא אם מצאו במקום שתלמידי חכמים 

אבל בלאו הכי אינו , כגון בבית המדרש, מצויין

ח הוא בחזקת שאינו "וכל ת. )טור(חייב להכריז 

עד , בדברים הנזכרים לעיל) כי אם(משנה 

 )הגהות אשירי(שיביא המוצא ראיה שאינו נזהר 

שאין צריך להכריז על קים פסקו הפוס ).כא,רסב(מ "חו

, כיון שרבנן חולקיןמ "ותמה הלח .דבר שלא שבעתו העין

 דכיון שהאמוראים מפרשים וכתבלמה לא פסקו כרבנן 

כ "וכ. משמע שהלכה כמותו, את דברי רבי שמעון

 .ב 'דשקלו וטרו אליביה, ועוד, דמסתבר טעמיה' ש"הרא
, המוצא מחטים וצנורות ומסמרים וכיוצא בהם

שנים . אם אחת אחת הרי אלו שלואם מצ

מ "חו שמנין סימן, חייב להכריז, שנים או יותר

   ).טז,רסב(

בן אלעזר אומר המציל מן וכן היה רבי שמעון 

, צבוע (הארי ומן הדוב ומן הנמר ומן הברדלס

 ומן ) ודרך להרוג אווזים ותרנגולים,נמיה א"וי

המוצא , זוטו של ים ומשלוליתו של נהר

ובכל מקום שהרבים , יא גדולהבסרטיא ופלט

הרי אלו  )ואפילו דבר שיש בו סימן (מצויין שם

  .מפני שהבעלים מתיאשין מהן, שלו
  

  כי קאמר רבי שמעון בן אלעזראיבעיא להו

כ מה צריך טעם "ת א"וא 'הסבירו התוס( ברוב נכרים

 דיש לתלות יפוק ליהמפני שהבעלים מתיאשים ת

איצטריך דאפילו יודע  דל"וידמכנענים נפל דהוו רובא 

ודאי שמישראל נפל קאמר הרי אלו שלו דהמפסיד 

מתיאש ואומר דכנענים שקלי ליה ואפילו אם ישראל 

 )ימצאם לא יכריז דתולה דמן הכנענים נפל דהן רובא
או דלמא אפילו ברוב , לא אבל ברוב ישראל

 וטעמא ,הוי שלו 'הסבירו התוס( ישראל נמי אמר

אם תמצא  ?)מעלי ושקלי להמשום דאיכא אינשי דלא 
פליגי רבנן ,  אפילו ברוב ישראל נמי אמרלומר

,  פליגיואם תמצא לומר? או לא פליגי עליה

ברוב נכרים פליגי או , ברוב ישראל ודאי פליגי

 פליגי אפילו ברוב ואם תמצא לומרלא פליגי 

אם ? הלכה כמותו או אין הלכה כמותו, נכרים
רוב נכרים דוקא ב,  הלכה כמותותמצא לומר

' בשיש  כותבים 'תוס( או אפילו ברוב ישראל

 שיש ספק אם חכמים יש גירסא שממנה עולה גירסאות

יש גירסא שממנה עולה שפשוט  ו, ברוב ישראלחולקים

רוב ישראל וחייב להכריז ולא חיישינן בשרבנן חולקים 

דהא תנן  ,זו שנראה כהגירסא העלוו .לאינשי דלא מעלי

מצא פירות בכלי וכן כולהו דאית בהו אלו שחייב להכריז 

ר דרבים מצוים שם חייב " ומשמע דאפילו ברה,סימן

י אלא גבי כריכות ודוחק הוא "להכריז דלא מדכר רה

 ומי קתני ... וכן לקמן אמר לעולם רבנן,להעמיד בסמטא

מ " והשתא מ, אינו חייב להכריז קתני ויניח,הרי אלו שלו

דקתני אם רוב ישראל תפשוט דפליגי רבנן ברוב ישראל 

חייב להכריז אלא ודאי הא לא מספקא ליה אם פליגי 

   ?) כדפרישית'ופשיטא ליה דפליגי מכח מתני שראלברוב י
  

קא סלקא דעתך  (תא שמע המוצא מעות

, צבורי מעות דקתני מתניתין חייב להכריז

,  הרי אלו שלווהכא הואיל ורבים מצויין שם

ובבתי  בבתי כנסיות )שנתייאשו הבעלים

הרי  ובכל מקום שהרבים מצויין שם, מדרשות

מאן . מפני שהבעלים מתיאשין מהן, אלו שלו

 .         כד
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כלומר שהולך [ שמעת ליה דאזיל בתר רובא

כ "כ אחר טעם רבים מצויים שם בדין מציאה

לא שייך הא לפלוגתא ד וביארו  דקאי אמציאה'התוס

שמעת , רבי שמעון בן אלעזר ]דחיישינן למיעוט

דסתם בתי  ( ברוב ישראל נמיאפילו מינה

   ?)כנסיות ישראל בהן
  

ורבנן היא דמודו  (במפוזרין הכא במאי עסקינן

 .) מעות מפוזרין הרי אלו שלודתנן, במפוזרין

אי במפוזרין מאי אריא מקום שהרבים מצויין 

 אלא לעולם ? אפילו אין הרבים מצויין שם,שם

בבתי כנסיות של  והכא במאי עסקינן, בצרורין

אסיפת מקום שמתכנסים שם להתיעץ  (יםנכר

 ?בתי מדרשות מאי איכא למימר .)ולהוועד

שהן  (דיתבי בהו נכרים, בתי מדרשות דידן

השתא . )ומושיבין בה נכרים לשמור, חוץ לעיר

דיתבי בהו , בתי כנסיות נמי דידן, דאתית להכי

  . נכרים
  

משנה היא בסדר  (תא שמע מצא בה אבידה

, רים בהונכרים דבעיר שישראל , טהרות

, חייב להכריז  אם רוב ישראל)במסכת מכשירין

מאן שמעת . אינו חייב להכריז אם רוב נכרים

רבי שמעון בן  ליה דאמר אזלינן בתר רובא

שמעת מינה כי קאמר רבי שמעון בן , אלעזר

הא  ?לא אבל ברוב ישראל, ברוב נכרים אלעזר

תפשוט מינה דמודו ליה רבנן  .רבנן היא מני

ופליגי  (בי שמעון בן אלעזר ברוב נכריםלר

ת אי בעי למפשט "וא ' הסבירו התוסברוב ישראל

שאין כונת המשנה  ל"ויש היא "דמודו רבנן נימא ר

  לפחותיששש או כחכמים אלא "לפשוט אם המשנה כר

א אינו מחייב " דאין לומר דרשבשמהמשנה עולהלפשוט 

 'ז אפי ברוב ישראל ורבנן מחייבי להכרי'להכריז אפי

ש אתיא אם כן ברוב ישראל חייב "דאי כר ,ם"ברוב עכו

כ ברוב " ואי כרבנן אתיא א כדמבואר במשנהלהכריז

  ?)כמבואר במשנה, כנענים הרי אלו שלו
  

ואפילו , לעולם רבי שמעון בן אלעזר היא, אלא

 בטמון והכא במאי עסקינן, ברוב ישראל נמי

הלכך ברוב , דכיון דטמנו לאו אבידה היא(

ולא בעי לאוקמה שאין  ' כתבו התוסשראל יכריזי

א לדין שעוסקת בו "כ אין קשר בין רשב"וא (רבים מצויין שם
 מדמפליג בין רוב העיר כנענים לרוב העיר )המשנה

 ,ישראל משמע שמצא במקום שרוב בני העיר מצויים שם

דאי מצא במקום שאין רבים מצויין לא הוה ליה למנקט 

 כנענים או ישראל שכיחי במקום  אלא אם רוב,רוב העיר

 , ובטמון למה יגע בו אי משום שיפנה אותהת"וא .שמצא

 דשמא המפנה יהיה כנעני או ל"ויהמפנה יקחנה ויכריז 

 ת"וא .שמא לא ימצאנה המפנה וישליכנה לחוץ עם הזבל
ואמאי יכריז יקחנה לעצמו דכשלא ימצאנה בעליה 

דאיכא ג "עיתייאש ויאמר שאדם שאינו הגון לקחה וא

 ל"ויש דשרי ברוב ישראל "רובא ישראל דהיינו טעמא דר
דהוי יאוש שלא מדעת דבשעה שלוקחה עדיין לא ידע 

 וברוב כנענים הוי שלו דתלינן דכנענים ,האובד שנלקחה

מאי עבידתיה  אי בטמון .)הטמינוה דהוו רובא

לא יגע  מכוסה,  והתנן מצא כלי באשפה,גביה

כדאמר רב פפא  ?נוטל ומכריז מגולה, בו

רגילים היו  (באשפה שאינה עשויה לפנות

 )ולא לפנותה מיד, בעלים להניחה ימים רבים

או יטלנו או , ועל כרחו (ונמלך עליה לפנותה

, להכי נקט שאינה עשויה לפנות, יהא הפקר

שהיה לו ,  אבידה מדעת היאדאי עשויה לפנות

באשפה שאינה  הכא נמי. )לחוש שמא יפנה

דף כד [.  ונמלך עליה לפנותה,עשויה לפנות
ובשאינה  ( ואיבעית אימא לעולם רבנן]ב"ע

דמודו ליה ברוב , ולא תפשוט מינה, טמון

 אינו חייב להכריז , מי קתני הן שלו)נכרים

, דלמא דנכרים הוא, דכיון דרובא נכרים (קתני

דלא אזלי רבנן בתר רובא , ושלו נמי לא הויא

,  ביה סימנא ויניח וייתי ישראל ויהיב)בממונא

  . ושקיל
  

תא שמע דאמר רב אסי מצא חבית יין בעיר 

דאינו  (מותרת משום מציאה שרובה נכרים

בא ישראל ונתן .  ואסורה בהנאה)חייב להכריז

מותרת  )...יצאת מספק יין נכרים ו (בה סימן

דכיון דרובא נכרים נתייאשו  (בשתיה למוצאה

שמע , כרבי שמעון בן אלעזר כמאן. )הבעלים

ברוב  ינה כי קאמר רבי שמעון בן אלעזרמ

   ?לא אבל ברוב ישראל, נכרים
  

לעולם אימא לך רבי שמעון בן אלעזר אפילו 

ורב אסי סבר לה , ברוב ישראל נמי קאמר

ולא בעי למימר דסבר  'כתבו התוס( כוותיה בחדא

 ולכן ,כ תפשוט דמודו רבנן ברוב כנענים"כרבנן דא

 את דינו ברב ש שודאי אמר"העדיפו להעמיד כר

 : כד- . כד
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 ברוב א"רשב ומכל מקום יש לפשוט דהלכה כ.כנעניים

וכי מאחר דאסירא .  ופליג עליה בחדא)כנענים

 ?מותרת משום מציאה למאי הלכתא, בהנאה

  . אמר רב אשי לקנקנה
  

ההוא גברא דאשכח ארבעה זוזי דציירי 

אתא .  בנהר בירן)ומושלכין (בסדינא ושדו

והא  .ל אכריז אמר ליה זי,לקמיה דרב יהודה

 כיון דמתקיל, שאני נהר בירן ?זוטו של ים הוא

אבנים וסתימת גדר שעושין , יש בו מכשולים(

סבר לא יוכל הנהר להוליכם  ( לא מיאש)לדגים

ורגילים היו לסוכרו ולנקותו , חוץ למכשולים

וסומך שימצאם , ולכרותו שישטפו מימיו

 ,והא רובא נכרים נינהו .)כשיסכרו אותו וינקום

שמע מינה אין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר 

דישראל , שאני נהר בירן ?אפילו ברוב נכרים

כיון דישראל סכרו . וישראל כרו ליה, סכרו ליה

, לפיכך חייב להכריז (אימור מישראל נפל ליה

כדאמרינן לעיל ברוב נכרים , ולא אמרינן יניח

 לא מיאש  וכיון דישראל כרו ליה)לרבנן

   .)שהכורה ימצאם(
  

רב יהודה הוה שקיל ואזיל בתריה דמר שמואל 

שמוכרים שם חטים כתושין  (בשוקא דבי דיסא

 אמר ליה מצא כאן )ורבים מצויין שם, לדייסא

בא ישראל  .אמר ליה הרי אלו שלו ?ארנקי מהו

 .אמר ליה חייב להחזיר ?ונתן בה סימן מהו

כי הא . אמר ליה לפנים משורת הדין ?תרתי

, כח הנך חמרי במדבראדאבוה דשמואל אש

 ואהדרינהו למרייהו לבתר תריסר ירחי שתא

דלא ג "עהן עצמן החזיר א' פי ' הסבירו התוס,מצאם[

כל דבר שעושה :) כח(היה צריך ליתן רק דמיהם כדתנן 

 ,ב חדש מכאן ואילך שם דמיהן ומניחן"ואוכל מטפל בו י

 קשהב חדש שנאבדו " פירש שמצאן אחר יי"אבל רש

 דהאובד , למוצאחודש'  שעברו יב בשבילדמנלן שיהא

אינו מתיאש שסבור שהמוצא יסבור שמקרוב נאבדו 

מאשר  'הסבירו התוס[ לפנים משורת הדין ]ויכריז

 דלא מייתי קרא הכא תימה .:)ל(יעשון נפקא לן לקמן 

' מסופר שם שר (ישמעאל' כדמייתי לקמן בעובדא דר
 ת שהוא פטורלמרו, יוסי סייע בפריקה וטעינה' ישמעאל בר

מ נהג כן לפנים משורת "אך מ, 'זקן ואינה לפי כבודו'מדין 
בעובדא דרבי חייא במראה דינר .) ק(ק " ובב)הדין

'  לרמעשה באשה אחת שהראתה דינר (לשולחני ונמצא רע

, ולאחר מכן התברר שהוא רע, ואמר לה שהוא טוב, חייא
א שלמרות שהיה פטור מלשלם כיון שהיה שולחני מומחה של

 .)מ השיב לה לפנים משורת הדין"מ, רהיה צריך ללמוד יות

 שם הובא שהסבלים שברו את חביות היין של רבה .פג(ולקמן 
, והוא נטל את גלימתם כתמורת תשלום בעד הנזק, בר חנן

מייתי קרא אחרינא ) ...ו, והורה לו רב להשיב את הגלימות

א  שהוא מדברי קבלה ושביק קר'למען תלך בדרך טובים'

 דלא מייתי קרא ל"וי שהוא מדברי תורה 'אשר יעשון'ד

 אלא במקום שאחרים חייבין והוא פטור 'אשר יעשון'ד

חייא ' כמו במראה דינר דאחרים דבעו למילף חייבים ור

דלא בעי למילף פטור ולפנים משורת הדין שילם כמו 

 וכן בעובדא דרבי ישמעאל דזקן ואינו לפי כבודו ,אחרים

 והכא ,ם משורת הדין כמו אחריםהוה ועשה לפני

ע פטורים "בשמעתין דהדרינהו בתר תריסר ירחי שתא כ

מ משום לפנים משורת הדין "לכך לא מייתי קרא הכא ומ

 בדף  אבל,בעי ליה לאהדורי כיון שאינו מתחסר ממונא

 בהנהו שקולאי ששברו לו החבית ועשו לו הפסד .)פג(

סיד לכך מייתי גדול משום לפנים משורת הדין אין לו להפ

   .)קרא למען תלך בדרך טובים
  

 נחמן בשוקא רבא הוה שקיל ואזיל בתריה דרב

,  ואמרי לה בשוקא דרבנן)רצענים (דגלדאי

אמר ליה הרי  ?אמר ליה מצא כאן ארנקי מהו

אמר  ?בא ישראל ונתן בה סימן מהו. אלו שלו

נעשה  ?והלא עומד וצווח .ליה הרי אלו שלו

ועל ספינתו שטבעה , לכצווח על ביתו שנפ

  . בים
  

דשקיל בשרא  )עזניה י"י רש"לעז (ההוא דיו

 דבי בר )בין דקלים (ושדיה בצנייתא, בשוקא

אתא  'כתבו התוס[ אתא לקמיה דאביי. מריון

 ואפילו לספרים ,כדמשמע בירושלמי' לקמיה דרב גרסי

 דאף ,דגרסי אביי פריך שפיר מבשר שנתעלם מן העין

מדפריך :) כג(רב כדפרישית לעיל ג דלא קיימא לן כ"ע

מ פריך שפיר " מ, ורב היכי אכיל בשרא):צה(בחולין 

דכיון דחזי המוצא שהעוף השליכם שם אפילו מאן דפליג 

ארב מודה הכא דאסור דאימור נטלה מעיר שרובה 

 ומשני בעומד ורואהו שנטלה מעיר שרובה טבחי ,כנענים

מיירי  מן העין  שמחמיר בבשר שנתעלם ולרב,ישראל

 אמר ליה .)בעומד ורואה שנטלה לפני טבחי ישראל

, והא רובא דישראל נינהו. זיל שקול לנפשך

שמעת מינה הלכה כרבי שמעון בן אלעזר 

דכזוטו של ים , שאני דיו ?אפילו ברוב ישראל

והא אמר רב בשר שנתעלם מן העין  .דמי

 בעומד ורואהו ?)שמא נתחלף בנבילה (אסור

  . )משנטלו עד שהשליכו(

 :כד           
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רבי חנינא מצא גדי שחוט בין טבריא לציפורי 

אמר רבי אמי התירוהו לו משום . והתירוהו לו

 משום שחיטה, כרבי שמעון בן אלעזר מציאה

דתניא . כרבי חנניא בנו של רבי יוסי הגלילי

ה "ה 'הסבירו התוס[ הרי שאבדו לו גדייו ותרנגוליו

דעבר על לא תגנוב לא עבר על לאו ג "ענגנבו וא

תניא בהדיא הרי ) ב דחולין"פ( ובתוספתא ,נבילהד

 הלך ] והכא נקט אבדו אורחא דמילתא,שאבדו או נגנבו

ורבי חנניא , רבי יהודה אוסר ומצאן שחוטין

אמר רבי נראין . בנו של רבי יוסי הגלילי מתיר

שדרך  (דברי רבי יהודה כשמצאן באשפה

:) יב(בחולין  ' כתבו התוס נבילה להשליכה באשפה

רש נראין דברי רבי יהודה לרבי חנניא כשמצאן מפ

באשפה שבשוק שאף רבי חנניא לא פליג עליה אלא 

 ובעובדא דהכא שמצאן בדרך בלא ,באשפה שבבית

ודברי רבי חנניא בנו  )אשפה הוי כאשפה שבבית

  . של רבי יוסי הגלילי כשמצאן בבית
  

רובא ישראל  מדהתירוהו לו משום שחיטה

כה כרבי שמעון בן שמעת מינה הל, נינהו

אמר רבא רוב  ?אלעזר אפילו ברוב ישראל

  . נכרים ורוב טבחי ישראל
  

 שחוטות בין )גוזלות (רבי אמי אשכח פרגיות

הסבירו [ אתא לקמיה דרבי אסי, טבריא לציפורי

לפני דבכל דוכתי חשיב רבי אמי ג "עא .' כך גרסי'התוס

 )יוקשה איך שאל רבי אמי את רבי אסי' לכאו(רב אסי 

רבי אמי ורבי אסי כהני חשיבי :) גיטין נט(כדאמר 

שגדול ממנו אין תימה שבא לפניו ג "עדארעא דישראל א

 אבל אי גרסינן רבי אבא קשה ,לישאל לפי שחבירו היה

דרבי אבא היה תלמידו של רבי אמי כדמוכח גבי נסכא 

 ואמרי ]ואיך היה בא לפניו.) שבועות מז(דרבי אבא 

. ואמרי לה בי מדרשא, ןלה לקמיה דרבי יוחנ

  . ואמרו ליה זיל שקול לנפשך
  

רבי יצחק נפחא אשכח קיבורא דאזלי ביה 

מצא פקעיות של טווי למכמורות  (אזלויי

 'אזלוי, 'ורשתות במקום שהציידין מצויין

 אתא לקמיה דרבי )ציידים העושים מכמורות

ואמרו ליה זיל , ואמרי לה בבי מדרשא, יוחנן

המוצא , כיצד. א ע"סק השפ     .שקול לנפשך

חייב , מציאה במקום שישראל מצויים שם

העיר ' ואפי. שלא נתייאשו הבעלים, להכריז

או אפילו , מחצה עובדי כוכבים ומחצה ישראל

 מצאה במקום שרוב והוא, רובה עובדי כוכבים

אבל אם . חייב להחזיר, העוברים שם ישראל

, לרובה ישרא' או אפי, רוב העיר עובדי כוכבים

ומצאה במקום שרוב העוברים שם עובדי 

אפילו אם ידע שמישראל , אינו חייב, כוכבים

 ,שודאי נתייאשו הבעלים, ש בה סימןנפלה וי

וכגון שהוא מדברים שיש לתלות שידע מיד 

כתב  ).ג,רנט(מ "חו ....וכמו שיתבאר, בנפילתו

 ברוב גוים ולא א" דרשבכיון דרב אסי סבר כוותיה ף"הרי

ם "פ הרמב" וכאל קיימא לן הכי הילכתאברוב ישר
כן איתא   במחצה על מחצהש להתיר"מ. * ש"והרא

לפיכך המוצא חבית של יין  .ב  .)ח,ב(במכשירין 

יינה אסור בהנאה , בעיר שרובה עובדי כוכבים

, ואם בא ישראל ונתן בה סימן. והקנקן מותר

אז ודאי של ישראל היא ונתיאש ממנה 

מ "חו אם היא סתומהומותרת למוצאה בשתייה 

 שמן הדין במקום שרוב עובדי פ"עא .ג ).ד,רנט(

אפילו נתן ישראל בה סימן , כוכבים מצויים

טוב וישר לעשות לפנים , אינו חייב להחזיר

. משורת הדין להחזיר לישראל שנתן בה סימן

אין , ואם הוא עני ובעל אבידה עשירהגה (

 ).ה,רנט(מ "חו ).צריך לעשות לפנים משורת הדין

) ש"דלא כהרא( במרדכי שהסביר מקורוא " הרמש"מ

 שמה והסביר, להחזיר לפנים משורת הדין שכופין

ללמד שאם היה ' נעשה כצווח על ביתו' 'מרה הגמשא

כ לדידן שלא "א. המאבד עשיר והמוצא עני שלא כופין

אין גם  כ באופן שהמאבד עשיר והמוצא עני"א, כופין

ום שרובן עובדי מק .ד     .לפנים משורת הדין

בהמה או עוף , כוכבים ורוב טבחים ישראל

ואם . מותר והוא של מוצאו, הנמצא שם שחוט

אפילו אם , עוף חטף בשר והשליכו למקום אחר

שודאי נתיאשו , היא של מוצאו, רוב ישראל

דין בשר שנתעלם מן העין יבואר  * ).ו,רנט(מ "חו בעליו

  ..)צה(ה במסכת חולין "אי
  

 ייב להכריז מצא פירות בכלי ואלו חמשנה

  או כלי כמות שהוא)וסתם כלי יש בו סימן(

 או כיס )יש בו סימן לבעלים ( מעות בכיס)ריקן(

בגמרא מפרש  (צבורי פירות, כמות שהוא

דף [,  צבורי מעות,)או מנין או מקום, סימנייהו
,  שלשה מטבעות זה על גב זה]א"כה ע

, ביתוככרות של בעל ה, כריכות ברשות היחיד

 . כה- : כד
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כדי יין וכדי , וגיזי צמר הלקוחין מבית האומן

  .הרי אלו חייב להכריז שמן
  

התם הוא  (דמצא פירות בכלי  טעמא)גמרא(

הא .  ומעות בכיס)דאמר שהפירות לבעל הכלי

, הרי אלו הפירות של מוצאן (כלי ולפניו פירות

 את הכלי יחזיר  שהכלי לבעל הסימןפ"עוא

מרינן מהאי מנא ולא א, ואת הפירות יעכב לו

  . הרי אלו שלו  כיס ולפניו מעות)נפל
  

,  מצא כלי ולפניו פירות, דתנו רבנןתנינא להא

מקצתן בכלי . הרי אלו שלו כיס ולפניו מעות

הדבר מוכיח דהנך דעל  (ומקצתן על גבי קרקע

 מקצתן בכיס ומקצתן על )גבי קרקע דהנך הוא

חייב להחזירם למי  (חייב להכריז גבי קרקע

  .)וכן מעות לבעל הכיס, ן סימן בכלישית
  

ורמינהו מצא דבר שאין בו סימן בצד דבר 

חייב  )כגון מעות לפני כיס (שיש בו סימן

. )וינתנו המעות לבעל הכיס, על הכל (להכריז

ואמר , את הכיס (בא בעל סימן ונטל את שלו

 זכה הלה בדבר שאין בו סימן )אין המעות שלי

, א שזכה המוצא במעות פשיטהקשו האחרונים במעות(

א " דסדי"תירץ הפנ. שהרי בעל הכיס מודה שאינם שלו

אנן סהדי , שכיון שמונחים הכיס והמעות זה בצד זה

, וכיון שאדם זה אומר שרק הכיס שלו. שמאדם אחד נפלו

ואף את הכיס לא , ודאי משקר הוא, ואין המעות שלו

 אלא זכה בעל הכיס, ל שאין אומרים כן" קמ,יחזירו לו

   ?) במעותוהמוצא, בכיסו
  

 בכובא וכיתנא  לא קשיא האאמר רב זביד

דודאי האי פשתן , גיגית מוטלת ופשתן לפניה(

 הוה משתייר דאי מינה נפל, לאו מכובא נפל

  והוא הדין לכיס ולפניו מעות מהאי טעמא, בה

 וקשה בכובא וכיתנא תיןי דמתני"רש' פי 'כתבו התוס

א אקרי פירי כדאמרינן  דכיתנא"וידקתני מצא פירות 

 זרע פשתן 'ויבא קין מפרי האדמה') בראשית ט( תנחומאב

 בצנא ופירי דכיון דאין תין דמתניונראה . ודוחק,הביא

הפירות מחוברים יחד אילו מן הכלי נפלו היה קצת נשאר 

מהם בכלי אבל פשתן שקשור ביחד יכול להיות שבכלי 

תן על גבי  דפריך אמאי דקאמר מקצ'ח פי"ור .היה ונפל

 בא בעל סימן ...קרקע חייב להכריז ורמינהו מצא דבר

ונטל את שלו זכה המוצא במה שבידו היינו מה שבחוץ 

 שיש בפנים קצת פירות ואפילו בעל כלי אומר פ"עא

 ) ולפי זה גרס בסמוך הא והא דאשתיירי ביה,שכולן שלו

דעבידי דשרקי  (בצנא ופירי )דקתני חייב (הא

  . )הוונפלי מיניה כול
  

ולא קשיא ,  הא והא בצנא ופירירב פפא אמר

ואיכא למימר הנך  (דאשתייר בה מידי הא

 דלא אשתייר בה מידי  הא)דאבראי מיניה נפל

אי , כיון דסתם צנא יש לו אוגנין כפולים לתוכו(

דאוגנין מעכבי ,  הוה משתייר ביהמתוכו נפל

  . )ליה
  

 הא והא דלא אשתייר בה ואיבעית אימא

, דמהדרי אפיה לגבי פירי לא קשיא האו, מידי

  . דלא מהדרי אפיה לגבי פירי הא
  

 הא והא דמהדרי אפיה לגבי ואיבעית אימא

 דאית לה אוגנין לצנא ולא קשיא הא, פירי

 הוה משתייר דאי מיניה נפל, לאו מיניה נפל(

  . דלית לה אוגנין לצנא  הא)ביה מידי
  

ן מני  שמעת מינה'צבורי פירות וצבורי מעות'

 כתבו  מאי סימן איכאדאי לאו הכי[ הוי סימן

דפשיטא ליה לעיל מדמשקל הוי סימן מדה ג "עא 'התוס

 ולעיל ,תיןומנין נמי הוי סימן בעי לאוכוחי הכא ממתני

מ "נמי דקתני אבל מצא שנים חייב לא קאמר ש.) כד(

 אי ,מנין הוי סימן דלא אלימא ליה ברייתא למפשט מינה

תני צבור  ?]ן וחרוזא הוי סימןנמי דמצי למדחי דמני

דכיון ,  מקוםמאי סימניה, דאין כאן מנין (פירות

ויהיב סימנא במקום פלוני , דצבורין הינוח הוה

תני  ?שמעת מינה מקום הוי סימן .)הנחתים

 לא , דהוי מדחי ליה,סימני מנין (צבורי פירות

  .)ולא הא תפשוט, הא תפשוט
  

י יצחק  אמר רב'שלשה מטבעות זה על גב זה'

לקמיה מפרש  (מגדלאה והוא שעשויין כמגדלין

ומניח מלמטה את , ששלשתן רחבין זה מזה

ועליו את הבינוני ועליון הוא הקצר , הרחב

כמגדל זה העשוי היסוד רחב ומקצר , שבכולן

אלא ,  לאו דרך נפילה הוהוכי מנחי הכי, ועולה

, והיה דעתו לחזור ולטלן ושכח, דרך הינוח

ואומר , וזה בא ונותן סימן, ריזהלכך נוטל ומכ

אי מנין הוי סימן  ' כתבו התוסמגדלין היו עשויין

במה שעשויין כמגדלין ידעינן דדרך הינוח הוה ובתרי לא 

 אבל )ומיעוט מטבעות שתים ( מכריז)מטבעות (סגי דטבעא

 .        כה
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אם מקום הוי סימן אפילו בתרי ועשויין כמגדלין ידעינן 

עשויין כמגדלין לא '  בתרי אפידאי ,דדרך הינוח הוה

ידעינן דדרך הינוח הוה דאימור דרך נפילה הוה דאתרמי 

בתרי ' כ לקמן מאי פריך מאי אריא תלתא אפי" א,הכי

לדחות שסימן ' שבאמת יכלה הגמ,  שאין זו ראיהל"ויסגי 

כיון , של שתי מטבעות זו על גב זו אינו נחשב סימן

' הגמאלא ש, שיכול להיות שבאמת נוצר כך דרך מקרה

מטבעות ' שמדובר במשנה במי שמכריז  היטבתירצה

אין המניין נחשב , ומכיון שמיעוט רבים שנים', מצאתי

   .)מטבעות' אלא אם כן יש ג, סימן
  

הרי אלו   מצא מעות מפוזרותתניא נמי הכי

ואלו הן . חייב להכריז עשויין כמגדלים, שלו

 שלשה מטבעין זה על גב זה עשויין כמגדלים

 הא גופא קשיא. )מות זו לזו ברחבןשאין דו(
צבורי מעות 'על המשנה  )ם"י המהר"עפ ('כתבו התוס[

 ,הקשה קושיא זו לא 'שלושה מטבעות זו על גב זו

כ "משאי ,של הרישא פירוש  שהסיפא בהלתרץשאפשר 

 אמרת מצא מעות ] כןבברייתא אי אפשר לפרש

 שלחופי הא משלחפי, הרי אלו שלו מפוזרות

 )ומקצת על גבי קרקע, חבירתהמקצת זו על (

אימא סיפא עשויין כמגדלין חייב . חייב להכריז

אלמא כי האי גוונא לאו דרך נפילה  (להכריז

, תנא ?הרי אלו שלו  הא משלחפי שלחופי)הוא

   .מפוזרות קרי להו כל שאין עשויין כמגדלין
  

 לא שנו אלא של שלשה אמר רבי חנינא

ותיהם קא סלקא דעתך שלא היו צור (מלכים

שכל מלך כותב שמו וצורתו על מטבע , שוות

  .אינו חייב להכריז  אבל של מלך אחד)שלו
  

שאין שוין  (היכי דמי אי דעשויין כמגדלין

אפילו של  )כמו שפרישית, ומונחים, ברחבן

 )אבל הגודל שונה שצורת שלשתן שוות (מלך אחד

אפילו של שלשה  ואי דאין עשויין כמגדלין, נמי

   ?אמלכים נמי ל
  

אי אתמר הכי אתמר לא שנו אלא של , אלא

 אפילו הן ,כלומר (מלך אחד כעין שלשה מלכים

והן כעין , של מלך אחד שצורת שלשתן שוה

ודומין לשלוש , שלשה מלכים שחלוקין ברחבן

רויחא   והיכי דמי דעשויין כמגדלים)מטבעות

, וזוטא עילויה מציעא, תתאה ומציעא עילויה

, אבל של מלך אחד. נהודאמרינן אנוחי אנחי

 ג"ע א)שוין ברחבן (דכולהו כי הדדי נינהו

הרי  )ולאו משלחפי, זה על זה (דמנחי אהדדי

ובהדי הדדי , אימר אתרמויי אתרמי, אלו שלו

ואפילו , וסימן אין לו בהם, ואין זה הינוח (נפול

  .)דלא ידע היכן נפל, מקום
  

 אפילו של מלך אחד נמי ורבי יוחנן אמר

 יש כאן הואיל ומטבעות הוו זו על גב זו (מכריז

 מנין מאי מכריז. )דלא אתרמי דנפול הכי, סימן

וזה בא ונתן סימן זו , כך וכך מטבעות מצאתי(

 אפילו , מאי איריא תלתא)על גב זו מצאתם

מטבעות  (אמר רבינא טבעא מכריז ?תרין נמי

דמיעוט , הלכך תרי לאו סימנא הוא, מצאתי

י " דסבירא ליה לרשם איתאבראשוני מטבעות שתים

, את מנין המטבעות, שצריך המאבד לתת שני סימנים

. ף"י שעל הרי" והכי איתא ברש,ושהיו מונחים זה על זה

 למה צריך שיאמר גם את הסימן שהיו והקשו עליו

 שאכן המנין לבדו הוא א"וכתב הריטב מונחים זה על זה

ך הרי על כרחך היה בדר, אבל מכל מקום. עיקר הסימן

ואם אין האובד , שהרי בלאו הכי אין המנין סימן, הנחה

   .)ראיה היא שאינם שלו, יודע דרך הנחתם
  

 )מוטלין בעגול כאצעדה ( כשירבעי רבי ירמיה

 כחצובה,  מהו)זו אצל זו (כשורה, מהו

כל אחד כנגד אויר של , כשלושה רגלי קנקן(

רוב אמצעי על  ( כסולם, מהו) כזה סשני

חווקים כמו , העליון על האמצעיורוב , התחתון

,  חדא)דרב נחמן (פשוט מהא?  מהו)שבסולם

דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה כל שאילו 

חייב  מכניס לה קיסם ביניהן ונוטלם בבת אחת

  . ) ניטלים בבת אחתוכי הוו כסולם (להכריז
  

  כאבני בית קוליס]ב"דף כה ע[ בעי רב אשי

לקמיה מפרש ו, והיא שם עבודה זרה, מרקוליס[

ז "ת דאין שם ע"מכאן אר ' כתבו התוסהיכי עבדי

 והא דקרי ליה ,מרקוליס אלא קוליס כדאמרינן הכא

 דהם , קילוס שלחילוף ,קוליס- מרבעלמא מרקוליס היינו 

קורים קילוס לשון שבח וחכמים החליפו לגנאי לשון לעג 

 היינו .)צד(חולין  ב כמו מר דשחוטה, ומר הוא חילוף,וקלס

דתניא מצא , תא שמע? מהו ]וף של שחוטהחיל

 כאבני בית קוליס, הרי אלו שלו מעות מפוזרות

ואלו הן אבני בית קוליס אחת . חייב להכריז

חציה על  (מכאן ואחת מכאן ואחת על גביהן

  . )זה וחציה על זה

 : כה-. כה
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ומצאו חבירו , תנו רבנן המוצא סלע בשוק

נירון  (נירונית היא, חדשה היא, ואמר שלי היא

לא אמר   של מלך פלוני היא)סר כתוב עליהקי

לא  אלא אפילו שמו כתוב עליה, ולא עוד. כלום

דאמר , לפי שאין סימן למטבע, אמר כלום

     .ומאיניש אחרינא נפל, דלמא אפוקי אפקא

המוצא צבורי פירות או פירות . א ע"פסק הש

מ "חו חייב להכריז, או כלי כמות שהוא, בכלי

. הרי אלו שלו, עות מפוזריםהמוצא מ .ב ).י,רסב(

הרי , אפילו היו מקצת מטבעות זה על גב זה

חייב , אבל אם מצא צבור מעות. הם כמפוזרים

ות מצא שלשה מטבע .ג ).יא,רסב(מ "חו להכריז

 דהיינו הגה( זה על גב זה והם עשויים כמגדל

או , הרחב למטה והאמצעי רחב מן העליון

אמצעי על שהיו מונחים כסולם דהיינו רובו של 

או . גבי תחתון ורובו של עליון על גבי האמצעי

שהיו אחד מכאן ואחד מכאן ואחד על גביהם 

, כדי שאם יכניס קיסם ביניהם ינטלו בבת אחת

כאצעדה שהוא ' פי(היו עשויין כשיר . חייב להכריז

רגלי הקנקן ' כג' פי( או כשורה או כחצובה )י"רש, עגול

  הרי זה ספק ולא יטול)י"רש, כל אחד כנגד אויר של שני

במה דברים אמורים שמחזירים  .ד ).יב,רסב(מ "חו

ם אין בו אבל א. בסימנים שאמרנו, מטבע

א בחותם  רשומה היאפילו אמר, סימנים הללו

,  שמי כתוב עליהאו אפילו אמר, מלך פלוני

מפני שמטבע ניתן להוצאה , אין מחזירין לו

סדק א דנ"ויהגה . (ושמא הוציאה ומאחר נפלו

מצא כלי  .ה  ).יג,רסב(מ "חו) במטבע הוי סימן

, הפירות שלו והכלי נוטל ומכריז, ולפניו פירות

, שאני אומר הכלי של אחד והפירות של אחר

ואם מראים הדברים שהם . והרי אין בהם סימן

היו אחורי , כיצד. חייב להכריז, של אדם אחד

היו פני הכלי . הרי אלו שלו, הכלי לפני הפירות

. חוששין שמא מן הכלי נשפכו, ני הפירותלפ

 )י"רש, פירוש שפת הכלי כפולים לתוכו(ואם היו אוגנים 

, שפניו כלפי הפירות הרי אלו שלופ "עא, לכלי

שאילו נשפכו מכלי היה נשאר מהם בתוכו 

היו מקצת הפירות בכלי . מפני האוגנים

 .ו ).יט,רסב(מ "חו חייב להכריז, ומקצתה בארץ
 הרי אלו שלו, עות מפוזריםיו ממצא כיס ולפנ

 של אדם ואם מראים הדברים שהכיס ומעות

   ).כ,רסב(מ "חו חייב להכריז, אחד ומהכיס נפלו
  

סתימת כותל של עץ  ( מצא אחר הגפהמשנה

 ,מקום שמשתמרות קצת ' הסבירו התוסאו של קנים

אבל מצא במקום שאין משתמר כלל ודאי אבידה היא 

 ולא מיירי הכא ,אין בה סימןונתייאשו הבעלים כיון ש

במשתמר לגמרי מדפריך בגמרא ולהוי קשר סימן כלומר 

יש בו סימן לא יגע '  ובמקום המשתמר אפי,ויטול ויכריז

בו דהא תנן מצא כלי טמון באשפה לא יגע בו וביש בו 

 וכן לעיל ,סימן מיירי מדקאמר ואם מגולה נוטל ומכריז

כ "חייב להכריז אאמר מצא אבידה אם רוב ישראל .) כד(

ביש בה סימן מיירי ומוקי לה בטמון באשפה ונמלך עליה 

 ולרבא דאמר , אבל אם לא נמלך לא יגע בה,לפנותה

מקום הוי סימן נקט דוקא גוזלות דמדדין אבל דבר אחר 

לא דהוי מקום סימן ויטול ויכריז כיון דאינו משתמר 

 ולרבה דאמר מקום לא הוי סימן , אלא רק קצתלגמרי

ג דהוי ספק הינוח דאיכא "ט גוזלות לאשמועינן דאענק

של  (או אחר הגדר )למימר דמעלמא אתו לא יגע בהן

 או בשבילין שבשדות,  גוזלות מקושרים)אבנים

אם , מצא כלי באשפה. הרי זה לא יגע בהן

שיהא מוזהר דאין זו אבידה  (לא יגע בו מכוסה

 אם ) דמשתמר הואעליה בלא תוכל להתעלם

  .ל ומכריזנוט מגולה
  

דאמרינן הני אינש ?  מאי טעמא)גמרא(

לית להו למרייהו  ואי שקיל להו, אצנעינהו

 שרק בדבר מכאן הוכיחו הראשונים (סימנא בגווייהו

 אבל בדבר , שלא יטולשאין בו סימן סבירא ליה להגמרא

 הלכך לשבקינהו עד ) נוטל ומכריזשיש בו סימן

 קשר  ליהוי,ואמאי. דאתי מרייהו ושקיל להו

 שבדבר ועוד ראשונים ן"א והרמב"הרשבדעת  (סימנא

, אם מונח במקום שאינו משתמר לגמרי, שיש בו סימן

משום , והטעם. נוטל ומכריז אף אם ודאי הונח שם מדעת

וניחא להו , ושכחום, דחיישינן שלפי שעה הניחום שם

שמא עד שיבואו , משום דחיישי הבעלים, שיטול זה ויכריז

  כתבם" אמנם הרמבדם שלא יכריזיטלם א, לקחתם

אמר רבי אבא בר  ?)דאפילו יש בו סימן לא יטול

דכולי , זבדא אמר רב במקושרין בכנפיהן

אמר  ?ולהוי מקום סימן .עלמא הכי מקטרי להו

 .)ממקום למקום (רב עוקבא בר חמא במדדין

וכיון , ואין זה הינוח (מעלמא אתו אי במדדין

 ? ומותרין)שלו נימא הרי אלו דאין בהן סימן

ואיכא למימר אינש , איכא למימר מעלמא אתו

 והוה ליה ספק )הואיל ומקושרין (אצנעינהו

 : כה          
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וכל שכן ודאי , בדבר שאין בו סימן (הינוח

 ואמר רבי אבא בר זבדא אמר רב כל )הינוח

דאי שקלת לה  (לכתחילה לא יטול ספק הינוח

, ויפסיד, ליכא למרייהו סימנין למיתב בהו

  והבעלים יזכרו ויבאו ויטלום, טולהלכך לא י

 )כדמפרש לעיל דלמא איניש אצנעינהו 'הסבירו התוס
  דהא ליכא דיהיב סימנא[ לא יחזיר ואם נטל

 דהיינו דוקא כשנטלהו והוליכו יש מפרש 'התוסכתבו 

לביתו דיש לחוש שמא באו בעלים בתוך כך ולא מצאו 

ר מה שהניחו שם ושוב לא יחזרו לבקשה לכך לא יחזי

כיון , מ החפץ אינו שלו"כתב שמ: י לקמן לז"רש (למקום שנטל
 וצריך להניחו אצלו עד שיבוא אליהו,  יאוש שלא מדעתדהוי

 אבל אם נטלו )שבכהאי גוונא זכה בו  כתבם"אמנם הרמב

 וכן ,ולא זז משם וראה שלא באו בעלים בתוך כך יחזיר

  מלשונו של רבי אבאומיהו         .מוכח מהירושלמי

לא ש פ"ענטלה א רקשאף אם  משמע 'אם נטל לא יחזיר'

  בזה הטעםויש לפרש . לא יחזיר,הוליכה לשום מקום

הניחה בעלים שם מדעת ' דמיירי הכא בספק אבידה דאפי

  שמדובר שמונח במקום המשתמר קצת,דומה ששכחוהו

 ולכך אם נטל לא יחזיר דהשתא אבידה ,'דומיא דמתני

 שאם היה יודע שהיא אבידה  וכיון,היא ושכחוה הבעלים

היה מחויב בהשבתה בלא שום הגבהה אם הוא יודע של 

 ,מי הוא דכיון שהוא משתמר קצת לא יתייאשו הבעלים

היכא דהגביה הוי מחויב בשמירתה מספק לרבה הוי 

 שומר חנם ולרב יוסף שומר שכר עד שתבא ליד הבעלים

  שומר נעשהכיון שהואד 'אם נטל לא יחזיר'ז הביאור "לפי(
       .)ח השבה עד שיביאנה לבעליה" לא יוצא י,בהגבהתה

 זקן ואינה לפי כבודו דאמר רבה  דין זה לדיןולא דמי

אימור .) פח(ב "ב ב ואמרינן,בפרקין הכישה נתחייב בה

י " כיון שע שחייב בהשבתםדאמר רבה בבעלי חיים

 אבל בשאר ,ההכאה הוא מרגילם להתרחק מהמקום שהיו

 היינו משום ,ד"שפ הגביהם והחזירם למקומם'  אפידברים

  ולכך, לא מיחייב בהשבה כלל ואינה לפי כבודודזקן

 אם  כאןכ"משאי,  אינו חייב בשמירתהמה למקושהחזירה

 היה חייב ליקחנה ולהשיבה ,היה יודע שהיא אבידה

 אם , עתה שהוא ספק.לבעלים אם היה יודע של מי הם

 ועובדא ,משהגביה חייב בשמירתה כדין אבידה מ

דירושלמי מיירי שמצאו במקום שמשתמר לגמרי שלא 

היתה אבידה ואינה בת השבה ולכך אי לא הוה לן 

 וכן הא דתניא לקמן .למיחש לאתא מריה יחזיר שפיר

מצא טלית או קורדום בצד גדר אין זו אבידה ולא .) לא(

יגע בו אפילו יש בו סימן מיירי במקום המשתמר אי נמי 

ח שם ולא יגע בו אפילו יש בו סימן דדרך התם לדעת הונ

פועלים שמניחים טליתן או קורדומם בצד גדר של אותה 

י דפירש דלא יחזיר דליכא איניש " ולפירוש רש,שדה

דיהיב סימנא קשה דפשיטא דלא יחזירנו לשום אדם 

              שאינו יודע מי הם הבעלים כיון שאין בו 

ש " שמ ראשונים ביארוועוד:) לז(י "שר         .סימן

המוצא יכול לזכות ש  הכונהאין' אם נטל לא יחזיר'

אבל  .יהא מונח בידו עד שיבא אליהואלא , באבידה
 אם היה דבר שאין בו ...ואם עבר ונטלו' ם כתב"הרמב

ותמה עליו הרב  .'ואינו חייב להחזירו, זכה בו, סימן
, הרי באיסורא אתיא לידיה, למה זכה באבידה המגיד

בכהאי ,  ואף שהדבר בספק,רי הגביהה קודם יאוששה

 כדמוכח בסוגיא דיאוש שלא מדעת, גוונא ספיקא לחומרא

ם דהאי דאמרינן "דסבירא ליה להרמב מ" בכסותירץ

. היינו שאסור לו ליטלם, דלא הוי יאושלא מדעת שאוש בי

שהרי אינו יודע למי . אבל אם עבר ונטלם הרי אלו שלו

, קום שנטל משם אינו רשאיולהחזירם למ, להחזירם

יהא מונח עד שיבא 'שאין לנו לומר . ממילא זכה בהם

   .הרבה דנו בדבריוו  אלא היכא דאיתמר הכי בהדיא'אליהו
  

 כוסה לא יגע בו מגולהמ, מצא כלי באשפה'

 ורמינהו מצא כלי טמון באשפה. 'נוטל ומכריז

ואי לא  (שכן דרך אשפה לפנות, נוטל ומכריז

 השתא לכשיפנה יטלנה נכרי או שקיל ליה האי

ומוזהר , הלכך אבידה היא, ישראל חשוד

   ?)עליה
  

 קנקנים( בכובי וכסי  לא קשיא האאמר רב זביד

  הא)ולא יגע בהן, טמונים מדעת הואי ,כוסותו

 שהן כלים קטנים ,מזלגותסכינים ו( בסכיני והמניק

שהשליכם שם עם האשפה , אבדה הן

, לא יגע כסיבכובי ו. )שהוציאם מן הבית

   .נוטל ומכריז בסכיני והמניק
  

ולא קשיא ,  הא והא בכובי וכסירב פפא אמר

באשפה  כאן, באשפה העשויה לפנות כאן

אשפה העשויה לפנות  .שאינה עשויה לפנות

דהוה ליה לאסוקי אדעתיה  (אבידה מדעת היא

, באשפה שאינה עשויה לפנות, אלא ?)שיפנוה

  . ונמלך עליה לפנותה
  

היינו דקתני שכן דרך  לרב פפאבשלמא 

 אלא )שהבעלים נמלכים לפנות (אשפה לפנות

שכן  ?לרב זביד מאי שכן דרך אשפה לפנות

מן הבית  (דרך אשפה לפנות לה כלים קטנים

כל המוצא  .א ע"פסק הש     .)שלא מדעת

, בין שיש בה סימן בין שאין בה סימן, אבידה

שמא , אם מצאה דרך הנחה אסור ליגע בה

ואם יבא , יה הניחוה שם עד שיחזרו להבעל

הרי איבד , והיה דבר שאין בו סימן, ליטלה

 :כה           
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. שהרי אין לו בה סימן להחזיר בו, ממון חבירו

הרי זה הטריחן , ואם היה דבר שיש בו סימן

לפיכך אסור לו . לרדוף אחריה ולתת סימניה

אפילו . שיגע בה עד שימצאנה דרך נפילה

 דבר זה אבוד או ולא ידע אם, נסתפק לו הדבר

ואם עבר ונטלו אסור , הרי זה לא יגע בו, מונח

, ואם היה דבר שאין בו סימן. לו להחזירו לשם

וכל דבר שיש בו . זכה בו ואינו חייב להחזירו

בין , בין ספק הנחה בין בדרך נפילה, סימן

ע " ש).ט,רס(מ "חו חייב להכריז, ה"י בין בר"ברה

 , שאין בו סימןהונח שספק דבר שאם נטלם "פסק כהרמב
ודלא כהרבה ראשונים שפסקו שיהיה מונח , הרי זה שלו

מצא טלית או קרדום , כיצד. ב  .עד שיבוא אליהו

' פי(בסרטיא . הרי זה לא יגע בהם, בצד הגדר

מצא .  נוטל ומכריז)דרך רחבה שהולכים שם רבים תדיר

גוזלות מקושרים בכנפיהם ומדדין אחר הגדר 

סתימת כותל של ' פי( או אחר הגפה )גדר של אבנים' פי(

ז לא "ה,  או בשבילין שבשדות)עצים או של קנים

ואם . שמא בעליהם הניחום שם, יגע בהם

ואם היו קשורים קשר . הרי אלו שלו, נטלם

וכן אם מצאם . חייב להכריז, שהוא סימן

. שהמקום סימן, חייב להכריז, קבועים במקומם

ש חולקין אבל י, ם" כל אלו דברי הרמבהגה[

אם  .אחילוקים בדבר ' בכל זה וסבירא להו דג

, הדבר משתמר כגון טלית או קרדום בצד גדר

לא יגע בהן , והוא ספק אם הניחו בעלים שם

עבר ונטלו . בין יש בו סימן בין אין בו סימן

ואם אין , אם יש בו סימן יכריז, והוליכו לביתו

 לא הוליכו ,בו סימן יהא מונח עד שיבא אליהו

במקום  .ב. יחזור ויניחנו על מקומו, לביתו

אפילו ודאי הונח ואין בו , שאינו משתמר כלל

ואם . הוי של מוצאו, סימן לא בחפץ ולא במקום

במקום שמשתמר  .ג. נוטל ומכריז, יש בו סימן

, אפילו ספק הינוח, כגון שבילין שבשדות, קצת

לא , ואם אין בו סימן, יש בו סימן נוטל ומכריז

ואם נטלו רק בידו , לא יטלנו, ולא במקוםבגופו 

שהרי אין המקום , ולא הוליכו לביתו לא יחזיר

וכן , ויהא מונח עד שיבא אליהו, משתמר היטב

מצא באשפה כלי  .ג ).י,רס(מ "חו .]נראה לי עיקר

 במה דברים הגה(הרי זה לא יגע בו , מכוסה

אבל , באשפה שאינו עשוי לפנות כלל, אמורים

המטמין בה דבר , וי לפנותאם מתחלה עש

 ואם ).דעת היא והרי הוא של מוצאהאבידה מ

ונמלך , אשפה שאינה עשויה להתפנות היא

נוטל , שמצאו מכוסהפ "עא, עליה לפנותה

כגון סכין , וכן אם היו כלים קטנים. ומכריז

אפילו היו מכוסים באשפה , ושפוד וכיוצא בהם

 שאפשר כשכיבדוהגה (נוטל ומכריז , הקבועה

  ).יא,רס(מ "חו ).הבית השליכן שם
  

 )גל אבנים מחומה שנפלה ( מצא בגלמשנה

, מצא בכותל חדש. הרי אלו שלו ובכותל ישן

באחד מחורי כותל הסמוכים  (מחציו ולחוץ

מחצי עוביו של כותל , לרשות הרבים מצאה

דאמרינן אחד מבני רשות הרבים ,  שלוולחוץ

הינוח דאמרן לעיל ספק ג "עדא, נתנו שם ושכח

 הא מוקמינן והאי ודאי הינוח הוא, לא יטול

דאיכא יאוש , למתניתין בגמרא דשתיך טפי

אם . של בעל הבית שלו מחציו ולפנים )בעלים

דלא  (אפילו בתוך הבית היה משכירו לאחרים

  . הרי אלו שלו)ובעליו נואשו, ידוע דמאן נינהו
  

 מפני שיכול )גבי גל וכותל ישן ( תנא)גמרא(

 של )לבעל הגל או לבעל הכותל( לומר לו

אטו  .)שהורישו אבותינו היו (אמוריים הן

ומחציו  (ישראל לא מצנעי, אמורים מצנעי

הרי בעל הבית זה משתמש , ולפנים אמאי שלו

 ]א"דף כו ע[, לא צריכא ?)בה זה כמה שנים
דכולי האי לא , העלו חלודה רבה[ דשתיך טפי

ליה חצירו לבעל ת וליקני "וא ' הסבירו התוס שביק להו

דאין חצר קונה בדבר שיכול ל "ויהגל או לבעל הכותל 

להיות שלא ימצאנו לעולם כמו הכא שהוא מוצנע בעובי 

דתנן מצא בחנות ) ב"ע(הכותל וכן מוכח לקמן 

ובשולחנות הרי אלו שלו ואין חצירו קונה לחנוני או 

לשולחני לפי שהמעות הם דבר קטן ואין סופו הוה 

דקאמר לא שנו אלא בלוקח מן .) כז(קמן  וכן ל,לימצא

 דקנה אותם תגר כשהיה נןהתגר דאז הוי שלו ולא אמרי

 דהוי חצר שאינה משתמרת לבעליה  תירץא"הרשב( ברשותו
 שכיון שבאה האבידה לחצירו קודם יאוש עוד תירצו הראשונים

ושוב אינו קונה , הרי זה כאילו בא לידו קודם יאוש, בעלים
  ].)לאחר היאוש

  

 'הסבירו התוס( 'בכותל חדש מחציו ולחוץ שלו'

 ועוד דהכא כי נמי ,ת והא אמרינן ספק הינוח לא יטול"וא

 תין ועוד דמשמע דמתני,נטל להוי מקום סימן ויכריז

 . כו-: כה   
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 הוה בעי לאוקמי 'מיירי אפילו ביש בו סימן דבגמ

 בסכין וכיס אלא מחמת פירכא אחריתי מוקי לה תיןמתני

ירי בשתיך דומיא דכותל ישן דאיל "ויבאודרא ונסכא 

 אבל ,ומסתמא כבר בקשו בעלים ולא מצאו ונתייאשו

מחציו ולפנים של בעל הבית דאינו שוכח חפציו ימים 

אמר רב  ' מחציו ולפנים של בעל הבית)רבים
בתר  )הנמצא באחד מחורי הכותל ( סכינאאשי

 בני הבית נתנוהו אי קתיה לגיו, אזיל (קתא

שות הרבים נתנוהו  בני ראי קתא לבר, שם

 כיסא בתר ...)וכן, שהן דרך אחיזתן, שם

ואלא . )רצועות שבהן קשורים כיס י"י רש"לעז( שנציה

דקתני מחציו ולחוץ שלו מחציו , מתניתין

 ולחזי אי קתא לגאו אי ,ולפנים של בעל הבית

 ?אי שנציה לגאו אי שנציה לבר, קתא לבר

 קהחתיכה יצו ( ונסכא)מוכין (מתניתין באודרא

  . )של כסף
  

, מן החפץ ( אם היה כותל ממולא מהןתנא

לא  !פשיטא .חולקין )שמחזיק כל רוחב הכותל

מהו ,  בחד גיסא)הכותל (צריכא דמשפע

 )...ו, בחצי הגובה היה תחילה (דתימא

קא משמע , )לצד הנמוך (אשתפוכי אישתפוך

       .לן
  

אם היה משכירו לאחרים אפילו בתוך הבית '

כתבו   והוא השוכר האחרוןשל המוצא( הרי אלו שלו

 .)שמצא בזה הענין שנראה שהוא אבידהמיירי  'התוס
דהיינו  'התוסהסבירו  ( ליזיל בתר בתרא,ואמאי

שהסביר שהוא השוכר ' הכא נמי'ה "י ד"דלא כרש (בעל הבית
 דמסתמא לעולם הוא דר בביתו עם השוכרים )האחרון

 שכחו דבר וטרם שהלכו חפשו חפציהם וכבדו הבית ולא

ואין לתלות המציאה שהיא שלהם אלא בבעל הבית 

שעדיין נשאר בביתו באחרונה כגון מעות דתלינן בתר 

בתרא לפי שמכבדין השווקים בכל יום ואפילו אין בו סימן 

דאין בעל הבית מתיאש מה שמפסיד בביתו כסבור 

שימצאנו היום או למחר כיון שאין נכרים עמו דרים 

 בני אדם אפילו עשה פונדק לשלשה וכי משני ש,בביתו

 מצאומי לא תנן מעות שנ )כי יש סימן מתיאש

בין  (לעולם )בירושלים (לפני סוחרי בהמה

  מעשר)בשעת הרגל בין שלא בשעת הרגל

לפי , שרוב בשר הנאכל בירושלים מעשר[

שאין אדם שוהה בירושלים עד שיאכל כל 

ונותן מעות מעשר לעניי העיר או , מעשרותיו

ורוב הוצאות מעשר , ביו יושבי העירלאוה

כדגמר שם שם , לוקחין בהן בהמות לשלמים

ואין  ' הסבירו התוס).מנחות פב(, מעשר משלמים

לתלות דמן המוכרין נפלו וכבר מעות חולין הן שנתחללו 

 דאזלינן בתר לוקחין דהוו רובא דמוכר אחד ,על הבהמה

הוי  ועוד דמוקמינן להו אחזקה ד,מוכר לכמה בני אדם

, ואפילו בשעת הרגל (חולין בהר הבית ]מעשר

שעולי ,  שרוב מעות שבעיר מעשרפ"עוא

 לא לים מביאין מעות מעשרותיהן לאכלםרג

אלא , שבקינן רובא דשתא ואזלינן בתר רגל

  וחולין הן, אמרינן מלפני הרגל נפלו כאן

לא יכנס :) סב(ברכות בת והא אמרינן "וא 'הסבירו התוס

כ מסתמא "מעות הצרורים לו בסדינו אאדם בהר הבית ב

 דאין ל"וישל הקדש הם ונפלו מן המביאין ללשכה בניסן 

אסור ליכנס אלא במעות הצרורים לו בסדינו בפרהסיא 

 וכענין זה אפילו ,דנראה שנושא אותם לסחורה וגנאי הוא

 אבל בידו אפילו הם של חולין מותר ,של הקדש אסור

בשאר , )ם שבהבשאר שווקי ( ובירושלים.)ליכנס

 )דרוב מעות שבעיר חולין (חולין ימות השנה

שרוב מעות העיר  (הכל מעשר בשעת הרגל

 ואמר רבי שמעיה בר זעירא מאי )מעשר

ולא , בירושלים בשעת הרגל מעשר (טעמא

 )כדאמרן בהר הבית, אמרינן מלפני הרגל נפלו

 הואיל ושוקי ירושלים עשוין להתכבד בכל יום

 כבר מצאום מכבדי  הרגלואם נפלו שם לפני(

אבל הר הבית אין צריך להתכבד בכל , השוק

שאין טיט ועפר קולט שם מתוך שהוא , יום

ועוד שאין אדם נכנס שם במנעל , משופע

ת והלא אין "וא ' הסבירו התוסובאבק שעל רגליו

מתכבדות אלא בשביל שרצים שלא יטמאו הטהרות ולא 

 בחזקת אינומוכח דמבוי :) נו( ובנדה ,בשביל המעות

כיון שלא והטעם לכך הוא , שכבדוהופ "עבדוק משרצים א

שהוא  עולה 'כ לכאו"וא,  משרצים בשעת כיבודהובדקו

 .שגם שבודקים משרצים אינו מועיל למעות ,ד"הדין בנד

שהרי , והיא בדיקה מדוקדקת,  כיון שבודקין משרציםל"וי

 שלא יהא אפילו עצם בכעדשה אי אפשר שלא בודקים

בדבר שעשוי  (אלמא .)מעות אם היו שםימצא 

והני ,  אמרינן קמאי קמאי אזלו)להתכבד

סתם שוכר בית  (הכא נמי. אחריני נינהו

ונוטל את שלו , כשהוא יוצא מחפש כל זויותיו

שאילו ,  האחרונים שכחוהוונימא, וצאוי

 קמא ) כבר מצאו האחרוניםהראשונים שכחוהו

 כגון תיןמתנית ולוקי "וא 'הסבירו התוס(  אזלקמא

פסחים בי כיבוד כדמוכח "שנמצא בגומא שלא נמצא ע

 .כו           
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ג "גבי תיבה שנשתמשו בה מעות מעשר וחולין דאע.) ז(

שכיבד התיבה אזלינן בתר רוב מעות שנשתמשו שם 

 שיש גומא ויש לומרולא בתר בתרא כשנמצאו בגומא 

ויש גומא שהיא :) נו(נדה בשנבדקת על ידי כיבוד כדאמר 

י כיבוד כי "ק שהוא עמוק שאינו נבדק עעמוקה או סד

דקתני מצא בתוך הבית לא '  ומתני,ההיא דפסחים

משמע שמצא בסדק עמוק או בגומא עמוקה כל כך שלא 

  ? והני דבתרא הוא)יוכל לו למצוא בשעת כיבוד
  

אמר ריש לקיש משום בר קפרא כגון שעשאו 

וכל שכן אם , בבת אחת (פונדק לשלשה ישראל

שלא ידע , י שנפל ממנו מיאשומ, היו נכרים

   .)ממאן נבעי
  

שמע מינה הלכה כרבי שמעון בן אלעזר אפילו 

ולא סמיך , דעביד דמייאש (ברוב ישראל

דלא מפלגי בין דבר שיש בו , דליהדרו נהליה

 אלא אמר רב מנשיא בר ?)סימן לאין בו סימן

מקום שעוברים  (יעקב כגון שעשאו פונדק

  לשלשה נכרים)ושבים לנים לילה אחד ושנים

איידי דנקט שלשה גבי ישראל נקט נמי גבי (

  והוא הדין חד ובלבד שיהא אחרון, נכרים

בפחות ד, דדוקא נקט שלושה נכריםהסבירו ' אמנם התוס

 כנגד בעל הבית כדי לומר שהוא משלשה לא מקרי רוב

ם לא נחשבים לרוב כנגד " ששני עכוא ביאר"המהרש (מתייאש
, והם לנים לילה אחד,  דר שם בקביעותכיון שהוא, בעל הבית

הם רוב כנגד הימים שהם , ונמצא שהימים שבעל הבית דר
  ומיירי שעדיין)י"ע בפנ"וע ולכן הצריכו שלושה, דרים שם

 בעל הבית הוא , דאי לאו הכי, ישנם בביתהנכרים

  .)בתרא
  

רב נחמן אמר רבה בר אבוה אפילו תימא 

ן ולא תפשוט דהלכה כרב (לשלשה ישראל

 היכא דכי פליגי רבנן עליה, שמעון בן אלעזר

דלא ידע להו , דנפלה במקום שהרבים מצויין

דסבר האובד ומימר אמר ההוא , לכולהו

ולכשיגיע הרגל , דאשכח לא ידע ממי נפלה

ידע ד, אבל הכא, יכריז עליה ואתן סימן ואטול

ההוא דנפל  )...להו לכולהו ותבענהו ולא אודו

ר מכדי איניש אחרינא  מימר אמ,מיניה מיאש

אמרתי  (אמרי קמייהו, לא הוה בהדי אלא הני

, ולא הדרו לי,  כמה זמני ליהדרו לי)לפניהם

 אי דעתייהו ,)בתמיה (והשתא ליהדרו

 והאי דלא אהדרוה לי, אהדרוה ניהלי לאהדורה

ת ולמה לי "וא 'הסבירו התוס( בדעתייהו למיגזלה

חבירו לקחה שלשה בתרי ובעל הבית סגי דכל אחד יאמר 

 דלא ל"ויכדאמר בסמוך גבי ראה סלע שנפלה משלשה 

סגי בפחות משלשה דאימר דמאחד מן השוכרים אבד 

והם אינם חושדים את בעל הבית ולכך אין האובד 

גירסת  (ל"ועימתיאש דסבור ודאי חבירו לקחה ויחזירנו לו 
   .) דבעי לאוקמי אפילו אין בעל הבית עמהם)הגליון

  

דאמר רב נחמן ראה ,  לטעמיהואזדא רב נחמן

 חייב להחזיר  שנפל משנים]ב"דף כו ע[סלע 
אפילו אין בו סימן דאינו מתיאש לעולם  'הסבירו התוס(

 יחד קודם שבא זה ומצאה ולכך חפשוהומיירי ששניהם 

עמו ואינו מתיאש חיפשה סבור ודאי שחבירו לקחה כש

ו לעולם שמחשב יחזירנה לי כשאביישנו ברבים ואוכיח ל

שמצאו ולכך נמי אמרינן בסמוך אימור שותפי נינהו כיון 

י מטעם יאוש שלא " ומה שפרש,שראינום מחפשין יחד

מדעת אין נראה דהא רבא סבר דהוי יאוש ומפרש 

בסמוך מילתיה דרב נחמן ואין סברא לומר דהדר ביה 

 ומה שפירש נמי שישביענו שבועת היסת ,בתר דאיתותב

 דטוען ברי לפי ל"ומיהו יפק קשה וכי ישביענו בטענת ס

 אך קשה דבימי בר קפרא ,שלא היה שם אחר כי אם הוא

 שבלא ונראה לפרשעדיין לא נתקנה שבועת היסת 

 , מאי טעמא.)שבועה אינו מתיאש לעולם כדפרישית

מימר אמר מכדי . ההוא דנפל מיניה לא מיאש

, איניש אחרינא לא הוה בהדאי אלא האי

ולא ,  שבועת היסתמשבענא ליה (נקיטנא ליה

ונמצא שבא , נתייאש מיד כשמשמש ולא מצא

 ואמינא ליה )והלכה כאביי, ליד זה לפני יאוש

 בשלשה אינו חייב .אנת הוא דשקלתיה

ההוא דנפל מיניה ודאי  מאי טעמא, להחזיר

אי , מימר אמר מכדי תרי הוו בהדאי. מיאש

ואי נקיטנא , אמר לא שקלתיה נקיטנא להאי

ואינו יכול להשביעו  [קלתיהאמר לא ש להאי

שאין נשבעין בטענת שמא אלא , בטענת שמא

ואלו נשבעים שלא אותן השנויין במשנה 

 ואם תאמר הא מקמי ).שבועות מה( ...בטענה

ואוקימנא הלכתא כאביי , יאוש אתי לידיה

, הא אמרן דמעות מידע ידיע מיד, ם"ל קג"ביע

דאמר אדם עשוי למשמש בכיסו , כרבי יצחק
   .)].כא מ"ב(
  

אמר רבא האי דאמרת בשלשה אינו חייב 

לא אמרן אלא דלית ביה שוה פרוטה  להחזיר

אבל אית ביה שוה פרוטה לכל , לכל חד וחד

 אימור ,מאי טעמא. חייב להחזיר חד וחד

 : כו-.   כו
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ואין , ונאמנים זה על זה, בסלע זו (שותפי נינהו

ולכי מישמש , האחד חושד את חבירו בחלקו

מימר אמר אחד , אייאש לא בכיסו ולא מצאה

, ולצערני הוא שותק, מן השותפים מצאה

,  לפני יאוש באת לידוכשבאת ליד זה, ונמצא

על גב דסלע הלכך אף , והא אוקמיה כאביי

אבל כי ,  חייב להחזירדבר שאין בו סימן הוא

אי שותפין הן  ,מה נפשך, אין בו שלש פרוטות

ואם של אחד ,  אין כאן משום השבת אבידהבו

 נואשו ואמרו חברנו  הוא או של השניםמהם

, והרי משמט ואמר לא לקחתיו, זה גנב הוא

  ולא מיאשו)אחד מכם לקחו וגנבו מחבירו
ת וניחוש שמא שנים הם שותפין דאין "וא 'הסבירו התוס(

חושדים זה את זה ולא מתיאשי ששניהם יטענו בטענת 

 וכן באיכא דאמרי אמאי קאמר הני שותפי ,ברי לשלישי

נהו וחד מינייהו אחיל מנתיה גבי חבריה נימא אימור ני

שנים מהם הם שותפין ואין חושדין זה את זה ויאמרו 

 דודאי כי ליכא אלא שנים ל"ויודאי שהשלישי לקחה 

האחד יטען ברי לחבירו אבל כשיש שלשה לא יטענו 

יהיו שנים מהן שותפין דנהי ' טענת ברי לשלישי אפי

 סבור שהשותף לקחה לצערו מ"דאין חושדים זה את זה מ

עד זמן מרובה כדאמר בסמוך דאי איכא שלש פרוטות 

דאינם מתיאשים שסבורים שחבריהם מצאם ומעלים מהם 

 ל"ועילהקניט ולצער עד זמן מרובה ולבסוף יחזירנה 
דכיון ששלשה הולכין יחד אין לומר שותפין שנים מהם 

  .)אלא או כולם שותפין או כל אחד ואחד לבדו
  

 אמר רבא אף על גב דלית ביה  דאמריאיכא

מאי . אלא שוה שתי פרוטות חייב להחזיר

, ומהימני אהדדי (טעמא אימור שותפי נינהו

ונמצאת שבאת ליד זה , ואין חושדין זה את זה

 וחד מנייהו אחולי אחליה למנתיה )לפני יאוש

המוצא בגל או . א ע"פסק הש     .גבי חבריה

בנאו ולא היה שאין זוכרים מי , בכותל ישן

מימות עולם בחזקת זה שדר בו עתה ובחזקת 

והוא שהעלתה . הרי היא של מוצאה, אבותיו

שאני אומר של עובדי כוכבים , חלודה

, והוא שימצאנה מטה מטה. הקדמונים היא

אבל אם מראים . כדרך כל המטמוניות הישנים

אפילו נסתפק לו , הדברים שהן מטמון חדש

ם שמא מונחים הם הרי זה לא יגע בה, הדבר

דהיינו שידוע שאבותיו של זה , וכותל חדש. שם

, ולא יצא מרשותם, שהוא דר שם בנאוהו

וא של מציאה הנמצאת בו מחציו לחוץ ה

, והוא שהעלה חלודה, אפילו יש בו סימן, מוצאו

שודאי נתייאשו בעליו ממנו כיון שארך לו שם 

של בעל הבית אפילו אם , מחציו ולפנים. הימים

, ואם הוא ממלא כל הכותל. לה חלודההע

ולא , אפילו אם כל הכותל משופע, חולקים

אמרינן ממקום הגבוה הוא ונתגלגל למקום 

, במה דברים אמורים .ב ).א,רס(מ "חו השפל

שאין הוכחה מאיזה מקום , במוכין או בנסכא

הוא מוכיח על , אבל סכין או כיס. בא לשם

ורצועת שאם יד הסכין , עצמו מאיזה מקום בא

ודאי מחוץ בא שם והיא של , הכיס לצד חוץ

ואם הם לצד . ואפילו מחציו ולפנים, מוצאו

 .הם של בעל הבית אפילו מחציו ולחוץ, פנים

א שמחציו ולפנים של בעל "בד .ג ).ב,רס(מ "חו

או שהיה יורש , כשהוא טוען שהוא שלו, הבית

אבל אם . שאנו טוענין לו שמא של אביו היה

. הרי היא של מוצאה, יאההודה שהם מצ

הרי הם של , לפיכך אם היה משכיר לאחרים

ואם השכירו לשלשה עובדי . שוכר האחרון

הרי עשאו פונדק וכל הנמצא , כוכבים כאחת

, הרי הוא של מוצאו, אפילו בתוך הבית, בו

מפני שאין אחד יכול לטעון שהם שלו או 

 .ד ).ג,רס(מ "חו .שהרי עשאו פונדק, שהוא טמן
אם היא של , ו אבידה ששוה הרבהאפיל

שאין מגיע לכל אחד שוה , שותפים הרבה

שידוע שהם , א"בד. אינו חייב להחזירה, פרוטה

שראה חפץ או , אבל בסתם. שותפים בה

מטבע שנפל משלשה ואינו שוה אלא שתי 

דשמא שותפים הם בו , חייב להחזיר, פרוטות

ואחד מהם מחל חלקו לחבירו והרי יש בו שוה 

כ נודע שלא "ואם אח. פרוטות לשניםשתי 

הרי הוא שלו אפילו בא , מחלו אחד לחבירו

ואם היה שוה פחות משתי . לידו קודם שנודע

דלא חיישינן דילמא , הרי הוא שלו, פרוטות

   ).ב,רסב(מ "חו שנים מחלו לאחד
  

 נטלה לפני יאוש, ואמר רבא ראה סלע שנפלה

 על מנת )שלא שהה כדי למשמש זה בכיסו(

 ומשום , משום לא תגזול,עובר בכולן וזלהלג

לא  [ומשום לא תוכל להתעלם, השב תשיבם

 :כו            
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ויגזול 'כמו , תגזול לא שייך אלא בשעת נטילה

 ,):עט(ק " כדאמר בב'את החנית מיד המצרי

 אינה אזהרה אלא לכובש 'לא תוכל להתעלם'

הנוטלה על , הלכך, את עיניו ונמנע מלהציל

 אין וין לגוזלהלהחזיר ולאחר יאוש נתכמנת 

אבל השב תשיבם איכא משנטל , כאן מתעלם

 ואף על גב דחזרה לאחר יאוש. ]עד שישיבנה

 ואיסורא דעבד עבד  ליה,מתנה הוא דיהיב

ת והלא לאו דלא תגזול מקרי ניתק "וא 'הסבירו התוס[

כ כיון דלענין גזילה לא מקרי "א.) קמא(חולין בלעשה 

 דלא קאי אלא ל"יו גם השב תשיבם למה לא תיקן ,מתנה

על לאו דלא תוכל להתעלם שעבר שלא החזיר קודם 

השב ' הסבירו שעובר גם על ש"רא' א והתוס"הריטב (יאוש
ועוד לאחר , שהשב תשיבם משמע לאלתר לפני יאוש' תשיבם

 נטלה לפני יאוש על .])יאוש אין זה נחשב השבת אבידה

 ולאחר יאוש נתכוין לגוזלה, מנת להחזירה

ובקדושין  'כתבו התוס[ השב תשיבםעובר משום 

 דחשיב השבת אבידה עשה שאין הזמן גרמא.) לד(

ל ולמה חשיב ליה עשה ולא מיחייבי ביה "ר ם"הסביר המהר(
 הא אפילו יהא הזמן ,נשים אלא מטעם דהוי שאינו הזמן גרמא

 דהא לא משכחת העשה ,גרמא תיפוק דמחייבי ביה משום הלאו
 ובכל הלאוין הנשים חייבות כמו ,בלא הלאו דלא תוכל להתעלם

ל משכחת עשה בלא לאו "ר(  היינו בענין שבכאן)האנשים
מ להחזיר ואחר היאוש נתכוין לגוזלה "כגון שנטלה לפני יאוש ע

דאינו עובר אלא משום השב תשב דאינו אלא עשה וכיוצא בזה 
 ת"וא .)היו הנשים פטורות אי לאו מטעם דהוי אין הזמן גרמא

או דלא תגזול אי משום דבהתירא אתא ואמאי ליכא ל

.) סא(לידיה הלא בכובש שכר שכיר איכא לאו כדאמר 

 והכא , דהתם כשמתכוין לגזול לא נתיאשו הבעליםל"וי

, בשעה שראה אותה (המתין לה. ]כבר נתיאשו

 עד שנתיאשו הבעלים )ולא נטלה להחזירה

אינו עובר אלא משום לא תוכל  ונטלה

פסק      .)ים עיניושהרי העל (להתעלם בלבד
ב ליטפל בה חיי, הרואה אבידת ישראל ע"הש

ואם ,  השב תשיבם'שנא, להשיבה לבעליה

ועדיין לא נתייאשו הבעלים , מ לגזלה"נטלם ע

עובר משום השב תשיבם לאחיך  , ממנה

ומשום לא תוכל להתעלם  , ומשום לא תגזול

ואפילו אם יחזירנה אחר כך כבר עבר על לא 

נטלה לפני יאוש על דעת . תוכל להתעלם

אינו , ולאחר יאוש נתכוון לגזלה, להחזירה

המתין עד , עובר אלא משום השב תשיבם

נו עובר אלא משום לא אי, אחר יאוש ונטלה

   ).א,רנט(מ "חו תוכל להתעלם

זי מחבריה בי אמר רבא האי מאן דחזי דנפל זו

לא  ואשכחיה ושקליה, )בין החולות (חלתא

ההוא דנפל  מאי טעמא. המיחייב לאהדורי לי

אף על גב דחזייה דאייתי , מיניה מיאש הוא

מימר אמר כי היכי   וקא מרבל)כברה (ארבלא

, הכי נפול מאיניש אחרינא דנפול מינאי דידי

ראה שנפל  ע"פסק הש     .ומשכחנא מידי

, מטבע מחברו בתוך החול או בתוך העפר

ואפילו ראהו . שודאי נתייאש, מותר לקחתו

, כברה לכבור החול או העפר לחפשושהביא 

  ).יד,רסב(מ "חו אין חוששין לו
  

של המוצא ( הרי אלו שלו  מצא בחנותמשנה

דההוא דנפל מיניה , בדבר שאין בו סימן קאי

  בין התיבה.)םשהכל נכנסים לש, מיאש

שהחנוני יושב לפניה ותמיד נוטל ממנה ונותן (

 )ומעות שנותנין לו נותן לתיבה, לפניו ומוכר

 מידי שכל מה שנופל בין התיבה לחנוני (של חנוני ,ולחנוני

ונותן , מחליף מעות ( לפני שולחני.)החנוני נפל

והבאין להחליף אף , מטבעותיו בשולחן שלפניו

 של המוצא( הרי אלו שלו )הן נותנין שם מעותיהן

שהרי השולחן מפסיק , דאמרינן מן הבאין נפלו

השולחני ואם מן , בין שולחני למעות שנמצאו

 היה להם להמצא בינו לכסא שהשולחן נפלו

הרי אלו של  בין הכסא ולשולחני )מונח עליו

הלוקח פירות מחבירו או ששילח לו . שולחני

. הרי אלו שלו ומצא בהן מעות, חבירו פירות

או קשר או מנין , הוי סימן (אם היו צרורין

  .נוטל ומכריז )שבהם
  

שהמוצא לפני מה ששנינו  ( אמר רבי אלעזר)גמרא(

  אפילו מונחין על גבי שולחן) הרי אלו שלושולחני
הסבירו  נראה בעיני דלא גרסינן צרוריןי "כתב רש(

 ל"י עוד כתבו. דאם היה בו סימן מכריזאת טעמו ' התוס

 והם שלו ,ם מצויים שם"דגריס ליה ומיירי דאיכא רוב עכו

 .)שמעון בן אלעזר בהא'  דהלכה כר,דאיכא סימןג "עוא
הרי  )משמע על גבי קרקע (נן לפני שולחנית

 אימא ?דשולחני הא על גבי שולחן, אלו שלו

הא על , סיפא בין הכסא ולשולחני של שולחני

מהא ליכא למשמע , אלא! שלו גבי שולחן

  . מינה

 :          כו
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אמר רבא מתניתין  ,הא מנא ליה, ורבי אלעזר

מאי אריא דתני בין הכסא לשולחני , קשיתיה

וכל , של שולחני (ל שולחן ליתני ע,של שולחני

ניתני  ( אי נמי)שכן בין הכסא ולשולחני

 מצא בשולחנות כדקתני רישא מצא )ברישא

 אף על לפני השולחנימדנקט  (שלו בחנות

 אלא שמע מינה אפילו )השולחן במשמע

  .הרי אלו שלו מונחין על גבי שולחן
  

 אמר ריש לקיש משום '...הלוקח פירות מחבירו'

 בלוקח מן ]א"דף כז ע[נו אלא רבי ינאי לא ש

שאף הוא לקח תבואה זו מאנשים י "פירש רש( התגר

וכיון דלית בהו סימן , ולא ידיע דמאן נינהו, הרבה

ת אמאי לא מוקי "וא ' התוסכתבו .נתייאשו הבעלים

כלומר שהתגר עצמו מצא מעות והוי שלו  (בלוקח שהוא תגר
 לקחו כיון לפי שהבעלים מתייאש שסובר שלא ידע התגר ממי

דלא פסיקא ליה דאם ל "י )שלוקח מהרבה אנשים ומערבן יחד

מצא קודם ששהא כדי לערבו בפירות אחרים חייב 

 ל"ועוד י אבל בלוקח מן התגר כבר עירב התגר ,להחזיר
 לא שנו אלא בלוקח ,בלא טעם דמערב עם שאר הפירות

ב "מן התגר שאינו יודע למי להחזיר או לתגר או לבעה

כ ודאי "וא, דישההבשעת יך שיפלו המעות רק  ששי'אפי

מ אינו יודע מאיזה " מאין המעות של התגר נפלו שם

מ למימר בלוקח " הורושולזה הפי .בעל הבית קנה התגר

שהוא תגר ומתייאש בעל הבית שסבר שכבר מכר התגר 

 אלא כמו כן משום דלא ,ואין הקונה יודע למי יחזיר

ששהה כדי למכור  דאם התגר מצאה קודם ,פסיקא ליה

אבל בלוקח  )ב וחייב להחזיר"לאחר לא נתייאש בעה

וכן תני תנא קמיה . חייב להחזיר מבעל הבית

אבל , דרב נחמן לא שנו אלא בלוקח מן התגר

אמר ליה רב . חייב להחזיר בלוקח מבעל הבית

וכי הוא  (נחמן וכי בעל הבית בעצמו דשן

הלא פועלים , עצמו דש את התבואה הזאת

אסיר  (אמר ליה איסמיה ?)דשו אותההרבה 

 )תסמי ( אמר ליה לא)ברייתא זו מגרסתי

תתרגם מתניתין כגון שדשן על ידי עבדו 

שבכהאי גוונא ודאי שהמעות של בעל  (ושפחתו הכנענים

שהרי , ובין אם נפלו מעבדיו הכנענים, בין אם נפלו ממנו, הבית

המוצא . א ע"פסק הש     .) קנה רבומה שקנה עבד

אם היו בין תיבה לחנוני הרי הם , ות בחנותמע

ל "ואצ, ואם מצאם על התיבה. של בעל החנות

ואפילו הגה  (הרי הם של מוצאם, מתיבה ולחוץ

). א דעל התיבה של חנוני הם"וי. יש בהן סימן

, בין כסא לשולחני, מצא מעות בחנות השולחני

מצאו על הכסא לפני . הרי אלו של שולחני

הרי אלו , היו צרורים ומונחיןואפילו , השולחני

, והוא שיהיו רוב עובדי כוכבים, של מוצאם

שאם לא כן חייב להכריז מפני שהם צרורים 

הלוקח פירות  .ב ).ה,רס(מ "חו יש בהם סימן

ומצא בהם , או ששגרם לו חבירו, מחבירו

שהקשר , אם צרורים הם חייב להכריז, מעות

, א"בד. הרי אלו שלו, ואם הם מפוזרים. סימן

או מבעל הבית שלקחה , מהתגרבלוקח 

אם ,  והוא הדין אם התגר עצמו מצאם,מהתגר

הגה (שהו בידו כדי שיוכל לערבם עם פירותיו 
ואפילו יודע של מי הוא דכבר נתייאשו ממנו 

ה שדש " אבל אם לקחם מבע)י"נ הבעלים

הפירות בעצמו או על ידי עבדיו ושפחותיו 

  ).יז,סבר(מ "חו חייב להחזיר, הכנענים
  

ולמה ,  אף השמלה היתה בכלל כל אלומשנה

סתם שמלה יש בה , וכן תעשה לשמלתו (יצאת

, וכל שמלה יש לה בעלים תובעין אותה, סימן

ולא באת מן , שלא נעשית אלא בידי אדם

לומר לך מה שמלה , להקיש אליה )ההפקר

כתבו ( שיש בה סימנין ויש לה תובעין מיוחדת

 נן בגניבה ילפינן יאוש מאבידהאמרי.) סו(ק "בב 'התוס

אין הוא צריך להשיב לו , ל אם אדם גנב חפץ והנגנב התייאש"ר(
וזה נלמד , אלא יכול להשיב לו את שויה, את החפץ עצמו

שאם  (ת ואבידה גופה מנלן" וא)מאבידה שיאוש קונה בה
 ל"י )זכה באבידה, כ"והמוצא הרימו אח, בעל החפץ התייאש

מלה מיוחדת שיש בה סימן ואין דמהכא נפקא לן דמה ש

 ,הבעלים מתייאשין אלא תובעין שיחזירוה להם בסימנין

 אי סימנין לאו דאורייתא ואין מחזירין אלא בעדים לואפי

מ ילפינן משמלה דדווקא דבר שיש בו סימן חייב "מ

י שיש בו סימן ימצא עדים שיאמר להם " דע,להחזיר

 וכך וגם מכירים אתם שמלה שלי שהיו בה סימנין כך

המוצא לא יוציא השמלה להראותה לכל אדם אלא למי 

מ דומה "שאינו מחזירה לו בכך מפ "עשיתן בה סימנים א

 אבל דברים שאין בהן ,שהיא שלו ומראה אותה לעדים

 דקאמר והא ,סימן הוי שלו לפי שהבעלים נתייאשו

י זה "דצריך הסימנין דעג "ע א'סימנין כדי נסבה'בגמרא 

 דאפילו אי לא 'כדי נסבה'שייך לומר מ " מ,יש לה תובעין

י סימנין יש לה "מ ידעינן דע" מ,תני אלא שיש לה תובעין

למד  בירושלמי ומיהו .תובעין ואין הבעלים מתייאשים

אמר רבי  ,ממקום אחר שיאוש קונה באבידה מן התורה

 מי שאבודה ממנו ומצויה אצל 'אשר תאבד ממנו'יוחנן 

כל דבר שיש בו סימנין ויש  אף )...כל אדם יצאה זו

 . כז-:   כו
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 )למעוטי מידי דידעינן ביה דמיאש (לו תובעים

  .חייב להכריז
  

אמר רבא בכלל כל ?  מאי בכלל כל אלו)גמרא(

  .אבדת אחיך
  

אמר רבא למה לי דכתב רחמנא שור חמור 

 'שיו אחיך או שורלא תראה את ' (שה ושמלה

? )'לשמלתו וכן תעשה ,לחמורווכן תעשה '

הוה אמינא , תב רחמנא שמלהדאי כ, צריכי

אבל , בעדים דגופה וסימנין דגופה הני מילי

אם אין לו  (חמור בעדים דאוכף וסימנין דאוכף

אימא  )ויש לו סימן באוכף שעליו, סימן בחמור

קרא  (כתב רחמנא חמור, לא מהדרינן ליה

.  דאפילו חמור בסימני האוכף)יתירא לדרשה

אפילו ד שור? שור ושה דכתב רחמנא למה לי

  שאפילו שער שבסוף הזנב יחזיר[ לגיזת זנבו

ת אם יש בה שוה "וא )ש"רא' י התוס"עפ (' התוסהסבירו

 ואם אין בה שוה פרוטה הא ממעטינן ,פרוטה פשיטא

 שחייב , להתעסק באבידה דאצטריךל"וילקמן מהשבה 

 ,שאין בה שוה פרוטה בשעה שגזזהפ "ע אזמנהלגוזזה ב

  . לגיזותיו  ושה] תמידכדי שיחזור ויגדל ויגוז
  

וכל , ולכתוב רחמנא שור דאפילו לגיזת זנבו

 אלא אמר רבא חמור דבור ?שכן שה לגיזותיו

קשיא , דמחייב על נזקי כלים בבור[ לרבי יהודה

 מבעי להו שור ולא דאילו לרבנן, לן למאי אתא

הא דלא קאמר  ' כתבו התוס חמור ולא כלים, אדם

שלבית הלל '  עולה מהגמ. צדק"בב (קשהלל הית לבדגם 
כיון שכאן החשיב רק  )בנושא של אתנן מיותר' גם'המילה 

ושה דאבידה לדברי  ]דברים שקשורים לבעלי חיים

ו "ונימא מלתא דאתיא בק ' התוסהקשו( הכל קשיא

 דכיון דנכתב שור י כהן"תירץ הרטרח וכתב לה קרא 

 כ"וא, כבר מובן שצריך לטפל בגיזת השה, לגיזת זנבו

   .) גיזת שה בכלל כל אבידת אחיךהוי
  

להחזיר את  ( לגללים הוא דאתא)שה (ואימא

 כי אתא הוה אמינא דאי כתב שור, גלליו

ולא ,  לא חשיביאבל גללים, לגיזת זנבו אתא

כתב רחמנא קרא יתירא לאתויי , ליהדר

למי שטרח  (גללים אפקורי מפקר להו ?)גללים

ובעין דאין לו ת, ולא אתא קרא לרבויינהו, בו

  לסימנין הוא דאתא)שה( ודילמא .)הוא

 )...לאשמועינן דליהדריה בסימנין בלא עדים(

 דאיבעיא לן סימנין דאורייתא או דרבנן

, ן דיליף להו משמלהובעינן למפשט ממתניתי(

 ואמר תנא תובעין אצטריכא ליה, נןודחי

 )...נפשוט מקרא יתירא דשה, סימנין כדי נסבה

,  בסימנין מהדרינןדאפילו כתב רחמנא שה

מדקתני להו תנא , אמרי ?וסימנין דאורייתא

 )למילף סימנין משמלה (לסימנין גבי שמלה

דקתני מה שמלה מיוחדת שיש בה סימנין ויש 

אף כל דבר שיש בו , חייב להכריז לה תובעין

שמע מינה , חייב להכריז סימנין ויש לו תובעין

 שאין ,לא לענין אחר (דשה לאו לסימנין הוא דאתא

  .)אנו יודעים מהו
  

ר ֹתאַבדתנו רבנן   )שתהא קרויה אבידה (ֲּאׁשֶ

הסבירו [ פרט לאבידה שאין בה שוה פרוטה

, פ"צריך לימוד לפחות משו למהיש כאן שאלה נסתרת  ('התוס
 )...'על זה עונים התוס, פ אינו נקרא ממון"הרי פחות משו

  רבי יהודה אומר.] אבידת אחיךכלד דחייב מכלל "דס

ּוְמָצאָתה פרט לאבידה  )שתהא קרויה מציאה (ּ

  . שאין בה שוה פרוטה
  

 משמעות דורשין אמר אביי ?מאי בינייהו

ומר  מר נפקא ליה מאשר תאבד. איכא בינייהו

ולמאן דנפקא ליה . נפקא ליה מומצאתה

 ? מאי עביד ליה'ומצאתה' האי 'מאשר תאבד'

דאמר רבנאי , ההוא מיבעי ליה לכדרבנאי

ואפילו הכי (משמע  דאתאי לידיה ומצאתה

ולמדך שאבידת נכרים , אחיך ולא נכרי

 ולא תימא כי אמעוט אבידת נכרי, מותרת

 חייב טהאבל אי נק, מלטרוח אחריה אמעוט

האי , 'ומצאתה'ולמאן דנפקא ליה מ. )לאהדורה

מבעי ליה ? עביד ליה מאי 'אשר תאבד'

 דאמר מניין י"בשמשום ר לכדרבי יוחנן

 שנאמר פה נהר שהיא מותרתלאבידה ששט

ר ֹתאַבד ִמֶמנו  ה ְלָכל ֲאֵבַדת ָאִחיך ֲאׁשֶ ְּוֵכן ַתעׂשֶ ּ ּּ ּ ָ ֲ
ּוְמָצאָתה  ואיידי דכתב  (מי שאבודה הימנוּ

,  ומצויה אצל כל אדם)ממנו כתב אשר תאבד

יצתה זו שאבודה הימנו ואינה מצויה אצל כל 

נפקא ליה  ?הא דרבנאי מנא ליה, ואידך .אדם

משמע ומצאתה , ו יתירה"ויה (מצאתהומ

נפקא  ?הא דרבי יוחנן מנא ליה, ואידך .)כבר

  . ואידך ממנו לא משמע ליה ,ליה ממנו

 .כז           
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דבשעת אבידה  ( פרוטה שהוזלהרבא אמר

 איכא )ובשעת מציאה הוזלה, פרוטה שוה

ומאן , איכא מאן דאמר מאשר תאבד. בינייהו

אשר 'ולמאן דאמר . ליכא דאמר מומצאתה

   ? וליכא'ומצאתה'ן הא בעינ 'תאבד
  

מאן . פרוטה שהוקרה איכא בינייהו, אלא

אשר 'ומאן דאמר , איכא 'ומצאתה'דאמר 

הא , 'ומצאתה'ולמאן דאמר  .ליכא 'תאבד

   ? וליכא'אשר תאבד'בעינן 
  

פרוטה שהוקרה והוזלה וחזרה והוקרה , אלא

, איכא 'אשר תאבד'מאן דאמר . איכא בינייהו

ית בה שיעור בעינן דא ומאן דאמר ומצאתה

  .מציאה משעת אבידה ועד שעת מציאה
  

מאי ? ן דאורייתא או דרבנןאיבעיא להו סימני

אשה   לאהדורי גט]ב"דף כז ע[ נפקא מינה

שאבד מן השליח המביאו קודם (בסימנים 

ואי , מהדרינן אי אמרת דאורייתא. )שנתן לה

לקמן  (כי עבוד רבנן תקנתא, אמרת דרבנן

דהפקר  (בממונא )בשמעתין מפרש מאי היא

לא עבוד רבנן   אבל באיסורא)בית דין הפקר

  . תקנתא
  

, תא שמע אף השמלה היתה בכלל כל אלו

להקיש אליה ולומר לך מה שמלה  ולמה יצאת

חייב  מיוחדת שיש לה סימנין ויש לה תובעין

אף כל דבר שיש לו סימנין ויש לו , להכריז

תנא תובעין אצטריכא  ?חייב להכריז תובעין

ולמעוטי מידי , קרא לתובעין אתא (הלי

בלא  ( סימנין כדי נסבא)דאיאוש ואפקריה

  . )אלא אסמכינהו אקרא בעלמא, מקרא
  

 'כתבו התוס[ תא שמע חמור בסימני אוכף

ל אין הקושיא מדברי רבא לעיל שלמד "ר (ברייתא היא
 ?])אלא זו ברייתא מפורשת, שמחזירים חמור בסימנים דאוכף

ירין אם יש עדים המכ (אימא בעדי אוכף

 מחזירין לו את בטביעות עין לאוכף שהוא שלו

  .)אי סימנין לאו דאורייתא' פי ' כתבו התוס החמור
  

ְָוָהָיה עְמך עד ְדרֹׁש ָאִחיך ֹאתֹותא שמע  ָּ ַ וכי , ִּ

 ,תעלה על דעתך שיתננו לו קודם שידרשנו

 והכי משמע עד דרוש אחיך אותו (דרשהו, אלא

אם רמאי הוא או אינו  )עד דרשך את אחיך

ת "וא 'כתבו התוס[ מאי לאו בסימנין. רמאי

דריש מהאי קרא דלא יחזיר אף בסימנין :) כח(' דבמתני

 דאסמכתא היא כדקתני עלה בברייתא משרבו ל"וי

 אבל הכא משמע ליה שהיא דרשה ,הרמאים התקינו

 ל"ועי' גמורה מדקאמר וכי תעלה על דעתך לומר כו
וע שהוא רמאי לכך צריך עדים  מיירי בידתיןדבמתני

שיבא  (בעדים, לא ?]אבל הכא מיירי בסתם בני אדם

   .)עדים שהוא שלו
  

על אדם שמת להשיא  (תא שמע אין מעידין

 פרצוף הפנים עם )אם כן ראו ( אלא)את אשתו

. אף על פי שיש סימנין בגופו ובכליו, החוטם

 אמרי גופו ?שמע מינה סימנין לאו דאורייתא

שהרבה ארוכין , שאין זה סימן (ץדארוך וגו

 דחיישינן לשאלה )בגדיו ( כליו,)וגוצים יש

 .)ואותו אחר ראו שמת, שמא השאילם לאחר(

חמור בסימני אוכף היכי , אי חיישינן לשאלה

  אוכפא, לא שאולי אינשיאמרי אוכף ?מהדרינן

ליה  )י חיתוך"גורם פצעים ע י"י רש"לעז (משום דמסקב

 בחיורי ובסומקי  כליואיבעית אימא. לחמרא

  . )שהרבה כאלה יש, אין זה סימן(
  

אלא הא דתניא מצאו קשור בכיס או בארנקי 

לאחר , שליח המביא גט ואבד הימנו (ובטבעת

 או )זמן מצאו קשור בכיס שלו או בארנקי

אפילו  )כלי תשמישו שבביתו(ו שמצאו בין כלי

א גט  המבי).גיטין כז(דתנן ג "עא [לזמן מרובה

 ]...הכא,  פסולהימנו מצאו לזמן מרובהואבד 

יחזיר המוצא לשליח או לבעל  'הסבירו התוס[ כשר

יכלו '  שהתוסא"הסביר המהרש (השואלו בסימני הכיס
והיינו לפום ) י"כן פירש רש (שאותו שאבדו מצאולהעמיד 

 אבל לפום הסוגיא דשמעתין ,הסברא דסימנין לאו דאורייתא
ד השתא "כ למאי דס"נו עדפריך מיניה ניחוש לשאלה היי

ואית לן לפרושי כפשטה דאפילו במוצא אחר  דסימנין דאורייתא
 אבל אי הוה אותו שאבדו מוצאו לא ,יחזירנו לשליח או לבעל

הוה קשיא ליה נמי ניחוש לשאלה דהוה נאמן לומר שלא השאילו 
ת ולוכח מהכא דסימנין "וא .)לאחר במגו דלא אבדתיו

 פריך מהכא דסימנין דאורייתא .)קכ( וביבמות ,דאורייתא

 דמצי לאוקמה כגון שאותו שאבדו מצאו ומכיר הכיס ל"וי

נ הוה מצי " וה,בטביעות עין דכיון שבעצמו מצאו נאמן

כי ,  ואי סלקא דעתך חיישינן לשאלה]למדחי התם

  ניחוש לשאלה,מצאו קשור בכיס אמאי כשר

  : כז-.   כז
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 ?)והוא קשרו בו, שמא השאיל כיסו לאחר(

 ,נקי וטבעת לא משאלי אינשיאמרי כיס ואר

ואומר סימן , מנחשי[ משום דמסמני כיס וארנקי

 ' התוסכתבו לאדם שמשאיל כיסו שמוכר לו מזלו

אמרינן כל .) סז(שבת דב ל"וית והכתיב לא תנחשו "וא

 עותוכוס הישה והסביר (דבר שיש בו משום רפואה

 בדוק לנו שאם ד"בנדו ,ה דבר שבדוק לנו" הץ חיות"והמהר
 אין בו משום דרכי )מוכר לו מזלוארנק ויל כיס משא

שהיה לכל איש  (וטבעת משום דמזייף ]האמורי

וכששולח שום דבר סתום , חותם ניכר בטבעתו

לפיכך אינו משאיל , מכסהו וחותמו בטבעתו

, שמא יעשה זה חותם כנגד חותמו, טבעתו

  . )ויזייף בו את שליחותיו
  

מעידין ה[ לימא כתנאי אין מעידין על השומא

שומא , ואמרו סימן היה בו, על האשה להשיאה

 ואלעזר בן ,באבר פלוני ])יבלת י"י רש"לעזשומא (

מאי לאו . מהבאי אומר מעידין על השומא

וגבי  (סבר סימנין דרבנןק "בהא קמיפלגי דת

 לא סמכינן דאיסור דאורייתא הוא, אשת איש

 ואלעזר בן מהבאי סבר סימנין )עלייהו

  . דאורייתא
  

 והכא, מר רבא דכולי עלמא סימנין דאורייתאא

הנולד (קמיפלגי  בשומא מצויה בבן גילו

 מר סבר שומא )שנולדו במזל אחד, בשעתו

ומר סבר שומא אינה מצויה , מצויה בבן גילו

 דכולי עלמא שומא איבעית אימא. בבן גילו

בסימנין העשוין  והכא, אינה מצויה בבן גילו

לאחר  )השתנותאו אינן עשויין ל (להשתנות

 אם בחייו היתה שומא שחורה (מיתה קמיפלגי

מר סבר . )או איפוך, במותו נעשית לבנה

ומר , סימנין עשוים להשתנות לאחר מיתה

. סבר סימנין אין עשוים להשתנות לאחר מיתה

מא אינה עשויה  דכולי עלמא שואיבעית אימא

והכא ,  וסימנין דרבנן,להשתנות לאחר מיתה

ואפילו (קמיפלגי  הק הואבשומא סימן מוב

 מר סבר )יש לסמוך על זה, סימנין דרבנן

ומר סבר שומא לאו , שומא סימן מובהק הוא

  .סימן מובהק הוא
  

אמר רבא אם תמצי לומר סימנין לאו 

אבידתא בסימנין   היכי מהדרינן,דאורייתא

כלומר מה תקנה ראו חכמים בדבר ליכנס (

יחא דנ ?)בספק להחזיר ממון למי שאינו שלו

כי היכי דכי , ליה למוצא אבידה דנהדר בסימנין

אמר . אבדה ליה לדידה נמי נהדרו ליה בסימנין

ליה רב ספרא לרבא וכי אדם עושה טובה 

ובניחותא דמוצא  (לעצמו בממון שאינו שלו

אם מי שאבדה ממנו לא ניחא , מאי איכפת לן

בעל אבידה למיהב אלא ניחא ליה ל? )ליה

, דע ידע דעדים לית ליה מי,סימנין ולמשקליה

ומימר אמר כולי עלמא לא ידעי סימנין 

ואנא יהיבנא סימנין מובהקים , מובהקים דידה

לא מובהקין ממש קאמר אלא  'הסבירו התוס[ דידה

מובהקים מסימני חבירו כמו זה אומר מדת ארכו וזה 

נמי דקאמר לעולם גלימא :) כח( ולקמן ,אומר מדת רחבו

 התם נמי לאו מובהקים , מובהקיןמכריז ולא אמר סימנין

ממש קאמר אלא שלא אמר סימנים טובים שיש בו כי אם 

כל אובדי  ( ושקלנא לה]כסימנין דסומקי וחיורי

אבידה ניחא להו שתהא דת זו בישראל למיתב 

 מאי טעמא, וכל הבא ונותנו יטלנה, סימנין

פעמים שאין לו , מידע ידע דעדים לית ליה

 לא תבא והו לעדיםואם יזקיק, עדים עליה

 טוב לי שיחזירוה לכל  אמרומימר, לעולם לידו

דלא שכיחא דנימא סימנין , האומר סימניה

  . )דכולי עלמא לא ידעי, דידה אלא אנא
  

רבן שמעון בן גמליאל אומר , אלא הא דתנן

שלשה שלוו מן , יחזיר ללוה אחד הלוה משלשה

ניחא ליה ללוה לאהדורי , יחזיר למלוה האחד

הלא טוב לו שיהו מונחים ביד  (מלוהליה ל

דכל זמן שהם בידו ולא , המוצאם עולמית

ולא ניחא , יחזירם למלוה הרי הם כשרופים

דליהדר להו בסימנין דלמא מיתרמי דידע מלוה 

בסימנין ( סברא הוא אמר ליה התם ?)בסימניהן

דודאי , כי האי לא איכפת לן בניחותא דלוה

ריני מאי בעו דהנך שטרי אח, לאו מיניה נפיל

דגבי לוה   אחד הלוה משלשה יחזיר ללוה)גביה

שמע מינה מלוה , וה לא שכיחיגבי מל, שכיחי

דגבי   שלשה שלוו מאחד יחזיר למלוה,נפול

  . גבי לוה לא שכיחי, מלוה שכיחי
  

 דתנן מצא תכריך של  אלא הא]א"דף כח ע[

 הרי זה יחזיר שטרות או אגודה של שטרות

 . כח-:  כז
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 ואם נתן מלוה סימן, ינןדמשום סימנא מהדר(

 הכי נמי )...ואי נפול מיניה דלוה, מחזירין לו

מי ניחא  (דניחא ליה ללוה לאהדורי ליה למלוה

והא , ליה דתיהוי הך תקנתא דניהדרה בסימן

 ' הסבירו התוסניחא ליה דנהוו ביד המוצא לעולם

 דכי ילוה לאחר דליהדרו ליה לדידיה ,ין ניחא ליהת ִא"וא

רוצה להפסיד עתה כדי להיות בספק ריוח  דאינו ל"וי

   ?)פעם אחרת
  

ְוָהָיה דכתיב , אלא אמר רבא סימנין דאורייתא

ָעְמך עד ְדרֹׁש ָאִחיך ֹאתֹו ָּ ַ וכי תעלה על דעתך . ִּ

דרשהו אם רמאי ,  אלא,שיתננו קודם שידרשנו

  . שמע מינה,לאו בסימנין. הוא או אינו רמאי
  

 ורייתאאמר רבא אם תמצי לומר סימנין דא

דאפילו אמרינן דאורייתא אפילו , רבותא נקט(

 סימנין ועדיםכדמפרש ואזיל , הכי עדים עדיפי

 הא פשיט ,אם תמצי לומר .)ינתן לבעל עדים

אין ראייתו של רבא ראיה  (?ליה סימנין דאורייתא

שמה שנאמר  (משום דאיכא למימר כדשנינן )גמורה

  . ) עדיםהיינו על ידי, במקרא שידרשנו אם הוא רמאי
  

 יניח )באו שנים ונתנו סימניה ( וסימניןסימנין

ינתן לבעל  , ועדיםסימנין .)עד שיבא אליהו(

עד אחד  , וסימנין ועד אחדסימנין .העדים

 אריגה ועדי עדי. ויניח, כמאן דליתיה דמי

, זבוני זבנהדאמרינן , תנתן לעדי נפילה נפילה

 ארכו מדת )זה אומר (.ומאיניש אחרינא נפל

, תנתן למדת ארכו ,מדת רחבו )זה נותןו(

אם ראה  (דמדת רחבו שעורי קא משער לה

אותה ביד הבעלים שיערה כשהיה בעלה 

 כד מכסי לה מרה )...אם טלית היא, מכוסה בה

 ארכו מדת. ומדת ארכו לא משתער לה, וקאי

' עשויה כמין ך, גאם יוונית( ומדת רחבו ומדת גמיו

זה אומר כך ארכו , חד גמיולהכי קרי אורך ורוחב י, שלנו

וזה אומר ארכה ורחבה כך וכך , וכך רחבה

אבל אינו יודע כמה באורך , אמות בין הכל

 מדת. ינתן למדת ארכו ורחבו )וכמה ברוחב

ינתן למדת  ארכו ומדת רחבו ומדת משקלותיו

  . משקלותיו
  

, ואמר ממני נפל (הוא אומר סימני הגט

 ני הגט והיא אומרת סימ)שנמלכתי שלא ליתן

 ינתן לה )שנתנו לי וגרשתני, וממני נפל(

אבל היא אם לא , שהוא נתנו ויודע סימנין(

 אילימא במדת ,במאי. ) מהיכן ידעהנתנו לה

דלמא בהדי דנקיט ליה חזיתיה  ארכו ורחבו

  . אלא נקב יש בו בצד אות פלוני
  

 והיא )שהגט קשור בו (הוא אומר סימני החוט

 אילימא ,במאי. ינתן לה אומרת סמני החוט

ודלמא בהדי דנקיט ליה  בחיורא ובסומקא

  . במדת ארכו, אלא? חזיתיה
  

 והיא אומרת )מצאת אותו (הוא אומר בחפיסה

מידע ידעה דכל  מאי טעמא, ינתן לו בחפיסה

פסק      .בחפיסה הוא דמנח ליה מה דאית ליה
הנותן סימן , מצא חמור ואוכף עליו. א ע"הש

 .ב ).יח,רסב(מ "חו החמורבאוכף מחזירין לו גם 
חייב להיטפל בה שלא , כל זמן שהיא אצלו

ואפילו גיזת . כגון לגזוז הצאן,  ולהשביחהתפסד

 חייב ליטפל בו, שהוא דבר מועט, זנב השור

כל אבידה שאינה שוה פרוטה  .ג ).יז,רסז(מ "חו

בשעת אבידה ובשעת מציאה אינו חייב 

עת אפילו היתה שוה פרוטה בש. להכריז עליה

או שלא היתה שוה פרוטה , והוזלה, אבידה

אבל אם . אינו חייב, והוקרה, בשעת אבידה

היתה שוה פרוטה בשעת אבידה ובשעת 

וכן אפילו . חייב, אפילו הוזלה באמצע, מציאה

 ).א,רסב(מ "חו חייב להכריז, הוזלה אחר מציאה

זה נתן , באו שנים .ד . ק וכחילוקו של רבא"פסק כת

זה נתן סימני האבידה כמו סימני האבידה ו

לא יתן לא לזה ולא לזה אלא , שנתן האחר

תהא מונחת עד שיודה האחד לחבירו או יעשו 

.  או שיביא האחד עדיםהגה(. פשרה ביניהם

סימנים , וזה עדים וסימנים, הביא זה עדים

מ "חו .)ויהא מונח, במקום עדים לאו כלום הוא

א נתן האחד סימנים והשני הבי .ה ).ח,רסז(

אפילו אין מעידים . יתן לבעל העדים, עדים

אלא מעידים שמכירים שהוא , שנפלה ממנו

וזה נתן ,  זה נתן סימנים.ו ).ט,רסז(מ "חו שלו

. ויניח, העד אחד כמי שאינו, סימנים ועד אחד

א שזה שכנגד העד צריך לישבע שזה " ויהגה(

ואם אינו רוצה לישבע נותנין לבעל , שלו הוא

 .         כח
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מצא שמלה  .ז ).י,רסז(מ "חו )ש"ראטור בשם ה העד

זה הביא עידי אריגה שארגוה לו , וכיוצא בה

יתן למי שהביא עידי , וזה הביא עידי נפילה

זה נתן מדת ארכה וזה  .ח ).יא,רסז(מ "חו נפילה

, יתן למי שנתן מדת ארכה, נתן מדת רחבה

שמדת רחבה אפשר לשערו כשהיה בעליה 

נתן מדת ארכה זה  .ט ).יב,רסז(מ "חו מתכסה בה

יתן למי שכיוון , וזה נתן משקלה, ורחבה

זה אומר כך ארכה וכך  .י ).יג,רסז(מ "חו משקלה

וזה אומר ארכה ורחבה כך וכך אבל , רחבה

ינתן למי , איני יודע כמה באורך וכמה ברוחב

 אחד אמר הגה(. שאמר כך ארכה וכך רחבה

ינתן , ואחד אמר המשקל, מדת ארכה ורחבה

 שאין דרך לשקול טלית לפיכך ,לבעל המשקל

לעניין *   ).יד,רסז(מ "חו .)טורהוי סימן מובהק 

ף "דעת הרי ק"סימנים דאורייתא או דרבנן כתב השיטמ

הילכך לא סמכינן באיסורא  דמספקא מילתא ולחומרא

 ומכל מקום נראה לי לפי דרך זה .אלא בסימן מובהק

 דמדת ארכו סימן מובהק הוא דהא אמרינן היא אומרת

סימני החוט ינתן לה ואמרינן דאמרה מרת ארכה אלמא 

אף על גב דבעינן הכא סימן מובהק וכדאמרינן נקב יש 

 אמנם בצד אות פלונית מדת ארכו סימן מובהק הוי
אבל מורי פוסק דסימנים דאורייתא  א כתב"הריטב

מפשיטותיה דרבא דלעיל ומהדרינן גט האשה בסימן אף 

א "ם גו"מ בדעת הרמב"המכן דעת  (על פי שאינו מובהק

' ע סימן יז"ע אה"ת הצובאות דקדק מהשהמראו .)ה,יג

     .ש שסימנים דרבנן"ף והרא"ע פסק כהרי"שש' סעיף כד
 

 עד כדי שידעו בו , ועד מתי חייב להכריזמשנה

רבי יהודה אומר שלש . דברי רבי מאיר, שכניו

כדי , ואחר הרגל האחרון שבעה ימים, רגלים

משישמע  (לביתו שלשה )כל אחד (שילך

דע אם אבד לו כלום ואם יבין וי, ההכרזה

אני  ( יחזור שלשה ויכריז יום אחד)...שאבד

 פריך דבשלשה 'ובגמ, אבדתי ואלו סימניה

  .)ימים אין שהות לחזור לסוף ארץ ישראל
  

 ,מאי שכני אבידה.  שכני אבידהתנא )גמרא(

אי ידע ליה ליזול  ,אילימא שכינים דבעל אבידה

 אלא שכני מקום שנמצאת בו ?דריה נהליהולה

  . )שמא שלהן היא (אבידה
  

 ורמינהו בשלשה במרחשון ...רבי יהודה אומר

רבן גמליאל אומר , שואלין את הגשמים

הסבירו [ החגחמישה עשר יום אחר , בשבעה בו

י היא ארבע מאות פרסה על ארבע "ת והלא א"וא 'התוס

ום הוי מאות פרסה ומהלך אדם עשרה פרסאות בי

י "ארבעים יום באורך וירושלים מן הירדן שהוא תחום א

ט "נשאר מצד אחד ל.) ה(מהלך יום אחד כדאיתא בביצה 

אדם בינוני המהלך ברגליו הולך ביום  ש תירץ"רא' התוס (ימים
 והם היו הולכים בצבים ובפרדים וממהרים ,עשרה פרסאות

רך שבזכות מעשיהם הטובים הד,  הביא מדרשש" הרש.ללכת
 דעם כרמים ויערים היה ארבע מאות ל"וי )היתה מתקצרת

יש  ם"הקשה המהר( פרסה אבל מישוב לא היה כל כך
כ צריך לומר דכל הכרמים והיערים היו בקצה האחד "לתמוה א

כ הדרא קושיא לדוכתא "דאם היו מפסיקים בין עיר לעיר א
כ היו הדרים בקצה גבול זה כשהיו צריכין "וזהו דבר רחוק שא

 כדי שיגיע ])יער או לכרם היו צריכין להלוך מקצה אל קצהל

ולא  (אחרון שבארץ ישראל לנהר פרת

, אלמא כולי האי בעינן, ידביקוהו הגשמים

   ?)ומתניתין תני שלשה
  

, במקדש ראשון לא קשיא כאןאמר רב יוסף 

דנפישי , במקדש ראשון. במקדש שני כאן

ָרדכתיב בהו , ישראל טובא ֵּאל ַרִבים ְּיהוָדה ְוִיׂשְ

ר על ַהָים ָלרֹב  ַּכחֹול ֲאׁשֶ ַ , בעינן כולי האיּ

דכתיב , במקדש שני דלא נפישי ישראל טובא

ָּכל ַהָקָהל ְכֶאָחד ַאְרבהו  לֹׁשּּ ַּבע ִרבֹוא ַאְלַפִים ׁשְ ּ ּ 

ים  ׁשִ  'הסבירו התוס( לא בעינן כולי האיֵּמאֹות ׁשִ

ינו חצי ימים ומחצה צריך דהי'  דזת"וא .וסגי בתלתא יומי

 דכי לא שכיחי שיירתא ואין הולך בלילה ל"ויו יום "של ט

   .) אינו הולך לפי שלא ימצא מלון בערב כולוגם כל היום
  

בו ַהֹכֲהִנים אמר ליה אביי והא כתיב  ַּוֵיׁשְ ּ ּ

ְֲוַהְמׁשְֹרִרים ְוַהׁשֹועִרים ...ְּוַהְלִוִים ָרֵאל ... ּ ְוָכל ִיׂשְ

ְָבעֵריֶהם  בכל עריהן היו , דפורתא הווג"עוא (ּ

 )ויש רחוקים מירושלים כבתחילה, מפוזרים

אפכא מסתברא מקדש ראשון  וכיון דהכי הוא

צוות יש  (דמצוות עלמא, דנפישי ישראל טובא

 ומשתכחי שיירתא דאזלי בין )טובים השנים, לו

וסגי , לא בעינן כולי האי ביממא ובין בליליא

דלא נפישי ישראל , מקדש שני. בתלתא יומא

ולא משתכחי שיירתא , בא ולא מצוות עלמאטו

  .בעינן כולי האי דאזלי בין ביממא ובין בליליא
  

 לא שנא במקדש ראשון ולא שנא רבא אמר

לא הטריחו רבנן באבדה יותר , במקדש שני

  . מדאי

 .        כח 
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מדלא יהבי ליה לרבנן  (ר רבינא שמע מינהאמ

גלימא   כי מכריז)שהות אלא הליכה וחזרה

כריז שם חפץ טלית זה שמצאה מ (מכריז

ולכך לא הוצרכו ליתן שהות יום אחד , מצאתי

שהאדם יודע כמה , לעיין בכליו מה אבד

 בודק אם וכשהוא בביתו, טליתות יש לו

דאי סלקא דעתך . )ואין צריך שהות, ימצאנה

 בעינן )ואינו מזכיר שם החפץ (אבידתא מכריז

  ליה חד יומא לעיוני במאניה)להוסיף (למטפי

. )ופלוגתא היא בהא לקמן, ליו בידואם כל כ(

 .שמע מינה, אלא שמע מינה גלימא מכריז

לא ,  אפילו תימא אבידתא מכריזרבא אמר

שיהא שוהא  (הטריחו רבנן באבידה יותר מדאי

  . )יותר משבעה ימים
  

  אומר)שהוא מכריז (תנו רבנן רגל ראשון

שלא להטריח את  ( רגל ראשון)...זהו בהכריזו(

 וכשיבא רגל שני יעלה לרגל ,האובד לחזור

רגל ,  רגל שני אומר רגל שני)ויתן סימניה

ואינו אומר , אבידה מצאתי (שלישי אומר סתם

כדי שלא יסמוך , איזה רגל הוא למציאתה

. )ויבין שזהו רגל האחרון, האובד על רגל הבא

דלא אתי לאחלופי  ? לימא רגל שלישי,ואמאי

 .)ישמא יש שהוא סבור שאמר רגל שנ (בשני

 ? אתיא לאחלופי בראשון]ב"דף כח ע[שני נמי 

   .הא קא אתי רגל שלישי
  

היה  כל מי שמצא אבידה, תנו רבנן בראשונה

ואחר רגל אחרון , מכריז עליה שלשה רגלים

כדי שילך שלשה ויחזור שלשה , שבעת ימים

שיבנה , משחרב בית המקדש. ויכריז יום אחד

תי התקינו שיהו מכריזים בב, במהרה בימנו

 ומשרבו האנסים. כנסיות ובבתי מדרשות

. ודיו, התקינו שיהו מודיעין לשכיניו ולמיודעיו

  .דאמרי אבידתא למלכא ?מאי משרבו האנסין
  

כלי מלא  (רבי אמי אשכח אודייא דדינרי

אמר .  חזייה ההוא רומאה דקא מירתת)זהובים

דלאו פרסאי אנן דאמרי , ליה זיל שקול לנפשך

  . אבידתא למלכא
  

כל מי , נו רבנן אבן טוען היתה בירושליםת

וכל מי שמוצא , שאבדה לו אבידה נפנה לשם

וזה עומד , זה עומד ומכריז. אבידה נפנה לשם

במסכת  [וזו היא ששנינו. ונותן סימנין ונוטלה

 צאו וראו אם נמחת ] בחוני המעגל).יט(תענית 

שגבהו , אם נכסת בגשמים (אבן הטוען

, ש גשמים יותר מדאי ויהגשמים למעלה הימנו

מילים אלו  'הסבירו התוס ואתפלל עליהם שילכו

אמר חוני המעגל לעם שביקשו שיפסקו הגשמים 

 כשם  שענה להם בדרך משלמפרש בירושלמי .המרובים

שהאבן אינה יכולה למחות כך אין יכולים להתפלל על 

 בראשונה כל מי ם"פסק הרמב     .)רוב טובה

, ה שלשה רגליםשמצא אבדה היה מכריז עלי

, שני אומר שני, רגל ראשון אומר ראשון

שלישי מכריז סתם כדי שלא יתחלף לו שני 

ואחר רגל האחרון בשבעת ימים , בשלישי

כדי שילך השומע לביתו , מכריז פעם רביעית

בשלשה ימים וימשש את כליו ויחזור בשלשת 

א "גו הימים וימצא זה המכריז מכריז בשביעי

ואינו הגה (המוצא אבידה  ע"שפסק ה     ).ח,יג(

מכריז עליה בבתי כנסיות ) מכיר את בעליה

ובזמן שיש אנשים שאומרים . ובתי מדרשות

מודיע לשכניו , אבידה הנמצאת של מלך היא

  ).ג,רסז(מ "חו ומיודעיו ודיו

  

לא   אמר את האבידה ולא אמר סימניהמשנה

לא יתן  שאמר סימניהפ "עא, והרמאי. יתן לו

ָעד ְדרֹׁש ָאִחיך ֹאתֹו שנאמר , לו ּ עד שתדרוש ַ

  .אם רמאי הוא אם אינו רמאי, את אחיך
  

,  אמר אבידתא מכריזרב יהודה, אתמר )גמרא(

רב יהודה אמר .  גלימא מכריזורב נחמן אמר

 דאי אמרת גלימא מכריז, אבידתא מכריז

שמא שמע האובד מתאונן בין  (חיישינן לרמאי

, ת סימניהוזה יודע א, שכיניו טליתי נאבדה

 שישמע את מוצאה מכריז טלית מצאתיוכ

ואינו , הלכך אבידתא מכריז, יקום ויתן סימניה

. )נותן לב לומר טלית זו אבדתי ואלו סימניה

לרמאי לא ,  אמר גלימא מכריזרב נחמן

דהשתא נמי  (דאם כן אין לדבר סוף, חיישינן

 אם טלית היא שמצאתואמר , מסיק אדעתיה

  .)אלו סימניה

 : כח- . כח  
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 מר את האבידה ולא אמר את סימניהתנן א

אי אמרת בשלמא אבידתא . הרי זה לא יתן לו

אצטריך תנא , ולא מזכיר שם החפץ (מכריז

 )דאמר האי טלית אבדתיג "ען דאלאשמועינ

כי לא , דאמר גלימאג "עא, הא קא משמע לן

אלא אי אמרת . לא מהדרינן ליה אמר סימנין

הו אמר איהו גלימא ואמר אי, גלימא מכריז

צריכא למימר כי לא אמר סימנין לא , גלימא

אמר רב ספרא לעולם גלימא  ?מהדרינן ליה

. ואמר איהו סימנין,  אמר איהו גלימא,מכריז

לא אמר סימנין  ומאי לא אמר את סימניה

  .מובהקין דידה
  

 שאמר את סימניה הרי זה לא פ"עוהרמאי א'

 בראשונה כל מי שאבדה לו תנו רבנן 'יתן לו

משרבו . יה נותן סימנין ונוטלהה אבידה

התקינו שיהו אומרים לו צא והבא , הרמאין

כי הא דאבוה דרב . וטול, עדים דלאו רמאי את

אתא לקמיה . פפא אירכס ליה חמרא ואשכחוה

אמר ליה זיל אייתי סהדי , דרבה בר רב הונא

אמר , אזל אייתי סהדי. וטול, דלאו רמאי את

 ו ליה איןאמר ?להו ידעיתון ביה דרמאי הוא

כסבורין שאמר להן ידעיתון ביה דלאו רמאי (

אמר להו אנא  .)שכך היה לו לשואלן, הוא

אמרו ליה אנן לאו רמאי את  ?רמאה אנא

 אמר רבה בר רב הונא מסתברא. קאמרינן

ואין כאן משום מגיד , שזה היה דעתן מתחילה(

  לא מייתי איניש חובתא לנפשיה)וחוזר ומגיד

 בטוח היה שלא יעידו ןוכשהביאן לבית די(

בא בעל האבידה  .א ע"פסק הש     .)חובתו

. אין מחזירין, ונתן סימנים שאינם מובהקים

אף על פי שאמר סימנים מובהקים אין , והרמאי

מ "חו עד שיביא עדים שהיא שלו, מחזירין לו

כל מי שאבד לו אבידה , בראשונה .ב ).ה,רסז(

כ "ובא ונתן סימנים מחזירים אותה לו אא

ד "משרבו הרמאים התקינו ב, הוחזק רמאי

, שיהיו אומרים לו הבא עדים שאין אתה רמאי

' א דבסימן מובהק מחזירין אפי" ויהגה(. וטול

טור בזמן הזה ואין צריך לעדים שאינו רמאי 

אחר שהעיד העד  .ג ).ו,רסז(מ "חו )ש"בשם הרא

אינו יכול ) דבור והוא לאחר כדי הגה(בבית דין 

כגון , אבל בדבר שמוכיחו שטעה.. .לחזור בו

, שהזקיקוהו בית דין להביא עדים שאינו רמאי

ואמרו להם הבית דין יודעים , והלך והביאם

ואמר , ואמרו העדים כן, אתם בו שהוא רמאי

ואמרו לא אמרנו , להן הבעל דין וכי אני רמאי

שומעין לדבריהם , אלא שאינך רמאי

א עד משום דמסתמא אין אדם מבי, האחרונים

וכן בכל טעות . ובודאי טעו, להעיד חובתו

נאמנים הם , שהעדים מצויים לטעות בו

מ "חו ...ואין בזה משום חוזר ומגיד, בעצמם

  ).א,כט(
 

אם אבידה זו  ( כל דבר שעושה ואוכלמשנה

כגון , דבר שיכולין להאכילו את שכר מעשיו

ולא ימכור אותו  (יעשה ויאכל )שור וחמור

שכל אדם נוח , יו מלדרשוהמוצא אם שהו בעל

 )שהכירה בו כבר ולימדה לרצונו, לו בבהמתו

שנאמר . ימכר ודבר שאין עושה ואוכל

שלא  (ראה היאך תשיבנו לו 'והשבותו לו'

מה . )שאם כן אין זו השבה, תאכילנו חצי דמיו

, רבי טרפון אומר ישתמש בהן? יהא בדמים

רבי עקיבא . לפיכך אם אבדו חייב באחריותן

לפיכך אם אבדו אין , לא ישתמש בהןאומר 

  .חייב באחריותן
  

וכי עד עולם זקוק זה לטפל  ( ולעולם)גמרא(

אמר רב נחמן אמר שמואל ? )בטורח שמירה

 כל דבר תניא נמי הכי. עד שנים עשר חדש

מטפל בהן עד  כגון פרה וחמור, שעושה ואוכל

 שם דמיהן מכאן ואילך. שנים עשר חדש

לקמן גבי  ' כתבו התוס צלוומניח הדמים א, מוכרן(

עגלים . ומניחן )ה"עסקא דרב ספרא אפרש בע

 מטפל בהן )שאין עושין מלאכה, דקין (וסייחין

. שם דמיהן ומניחן מכאן ואילך, שלשה חדשים

 )שאין מטילין בצים, זכרים (אווזין ותרנגולין

שם דמיהן  מכאן ואילך, מטפל בהם שלשים יום

  . ומניחן
  

 חק תרנגולת כבהמה גסהאמר רב נחמן בר יצ

, ומטפל בה שנים עשר חדש, שעושה ואוכלת(

 תניא נמי הכי. )דיכול להאכילה דמי בצים

 )מתעסק י"לעזי רש (תרנגולת ובהמה גסה מטפל

 :כח           
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שם דמיהן  מכאן ואילך, בהן שנים עשר חודש

, עגלים וסייחין מטפל בהן שלשים יום. ומניחן

רנגולין אווזין ות. שם דמיהן ומניחן מכאן ואילך

מטפל בהן  וכל דבר שטיפולו מרובה משכרו

  .שם דמיהן ומניחן מכאן ואילך, שלשה ימים
  

אווזין , קשיא עגלים וסייחין אעגלים וסייחין

עגלים וסייחין  ?ותרנגולין אאווזין ותרנגולין

 והא, דרעיא אעגלים וסייחין לא קשיא הא

הא דקתני שלשה חדשים בארץ  (דפטומא

, שאין טיפולו מרובה, יםובזמן הדשא, מרעה

, והא דקתני שלשים יום בזמן שאין מרעה

שדמיה , וצריך לפטמה על אבוסה ממה שבבית

אווזין ותרנגולין אאווזין ותרנגולין נמי . )יקרים

הלכך , אוכלין הרבה (ברברבי לא קשיא הא

  הא)דהא אוקימנא בזכרים, שלשה ימים

   .)שלשים יום (בזוטרי
  

ֹבתֹו לֹו  תנו רבנן 'ושאינו עושה ואוכל' ַוֲהׁשֵ

 שלא יאכיל עגל לעגלים, ראה היאך תשיבנו לו

 )מן העגלים שנמצא לא יאכיל לו דמי עגל(

  . ותרנגול לתרנגולין, אווזא לאווזין, וסיח לסייחין
  

' ...מה יהא בדמים רבי טרפון אומר ישתמש'

 )לעניין להתחייב באבידתו (עד כאן לא פליגי

, ם שכר שימוש מעותמשו ( אלא]א"דף כט ע[

דנימא מגו דלא בעי , אבל שכר שמירת מצוה

דהעוסק במצוה פטור , למיתב ריפתא לעניא

  כשנשתמש בהן) לא מחייבינן ליהמן המצוה
, אלא משום שכר שימוש קאמר, לאו דוקאי "כתב רש(

דאם   והסבירו, 'התוסכ "וכ  מפני שמותר להשתמש בהן

תן כיון דלדידיה ע נמי חייב באחריו" לר בפועלנשתמש

 החזיר ' ואפי,כ הוי שולח יד בפקדון"אסור להשתמש א

, דבעינן דעת בעלים:) מג(ע סבר "אין בכך כלום דהא ר

דלרבי טרפון דאית ליה דמותר להשתמש חייב באחריותן 

דבההוא הנאה דאי מיתרמי ליה זבינא שקיל להו וזבין 

 ע דאסור להשתמש בהן" ולר,בהו הוי עלייהו שומר שכר

ע " אבל אם לא היה מותר להשתמש היה פטור לכ,פטור

 אם אבדו,  אבל לא נשתמש בהן)והיינו כרבה

  .פטור
  

שומר , דאתמר. בתא דרב יוסף תיולימא תיהוי

ואינו חייב אלא  ( כשומר חנםרבה אמר אבידה

וחייב  ( כשומר שכררב יוסף אמר )בפשיעה

, דשומר שכר מצוה הוא, בגניבה ואבידה

   ?)וה פטור מן המצוהדהעוסק במצ
  

דכולי עלמא  אמר לך רב יוסף בגניבה ואבידה

  כי פליגי)כדין שומר שכר (לא פליגי דחייב

רבי טרפון סבר שרו ליה רבנן . באונסין דשואל

 והוה ליה שואל עלייהו, לאשתמושי בגוייהו
 ,תימה דהוה ליה למימר והוה לוה עלייהו 'הקשו התוס(

דם שהוציאם חייב להחזיר ואם נאמר דאם באו בעלים קו

 דקרי ליה תי שפיראותם מעות עצמם ולא אחרים הוה א

אופן  .מג(לקמן מוכח דכ אך אי אפשר לומר כן ,שואל
 דנקט שואל משום דנקט אונסין ל"וי) 'הראיה עיין בתוס

דכתיב בקרא גבי שואל וגם לפי שמזכיר שומר חנם 

  פסקו דהלכה כרב יוסףג"ח וה"ר       .ושומר שכר

דקאמר ומחזיר לו אבידתו חד אמר :) לג(נדרים ב' גממה

דוקא מדיר למודר אבל מודר למדיר לא משום דקא 

מתהני פרוטה דרב יוסף וחד אמר פרוטה דרב יוסף לא 

 זו ואין      .מ דכולהו אית להו דרב יוסף" ש,שכיחא

ראיה דגם רבה מודה דבשעה שמתעסק באבידה שפטור 

ל דלא שכיחא שיבא עני "דסמלמיתב רפתא לעניים אלא 

 ואין סברא שיהא שומר ,בשעה שמתעסק בה לצורכה

 דבשעה שהאבידה בביתו ,שכר בעבור זה כיון דלא שכיח

ואינו מתעסק בה פשיטא דאף לרב יוסף אינו פטור 

מלמיתב רפתא לעני שהרי אדם שלבוש ציצית או שיש 

 דנו  בהמשך'תוס (לו תפילין בראשו וכי יפטר מכל המצות
 ,מקומות שמשמע שהלכה כרב יוסף ודחו שאין משם ראיהב
יש להוכיח דהלכה .) פב(' מהגמ ואדרבה     )...ש"ע

 דרב נחמן סבר.) מג(לקמן ' מהגמ ועוד ראיה... כרבה

שמה שנאמר שהמפקיד מעות מותרים אצל שולחני יכול 

היינו , לפיכך אם אבדו חייב באחריותם, להשתמש בהם

הרי . ולא של אונסים,  ואבידהדוקא אחריות של גניבה

שהנאת השימוש נותנת לו דין של , שהוא סובר כרבה

 דהכא דהוי ואין לומר .דלרב יוסף הוי שואל, שומר שכר

 ,שומר אבידה דבלא היתר תשמיש הוי שומר שכר

  אבל התם,השתא דשרו ליה לאשתמושי בהו הוי שואל

 משום הנאת ,אלא בהפקדה,  דלא מיירי באבידה.)מג(

 כיון לא היא .יתר תשמיש לבד לא הוי אלא שומר שכרה

דבשביל היתר תשמיש לבד לא הוי אלא שומר שכר כרב 

כ בשביל שיש לו עוד פרוטה דרב יוסף משום "נחמן א

 דאטו אם ,שמירת אבידה אין סברא שיהא לו דין שואל

ל " דקיועוד     .מוסיפין שכר לשומר יהיה לו דין שואל

 וליכא למימר דוקא במילי ,מחצהכרבה בר משדה ענין ו

גיטין ב דהא אמר ,ב כדמפרש בתשובות דרב צמח"דב

 דהוה משמע ',בהא'ל כרבה ולא קאמר "והא קי:) עד(

 ובעירובין ,ג"בהא ולא במילי אחרינא כדקאמר על רשב

בשמעתין דהחזיק בדרך מתיישבת ההלכה יותר :) נב(

' פי לגבי דרב יוסף כד בכל הענייניםבמה שהלכה כרבה

כל רבותינו כ "וא. בסדר תנאים ואמוראיםכ "כ ו,י"שם רש

 . כט-: כח
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שוין דבשאר דברים סתמא הלכה כרבה אי ליכא הוכחה 

ורבי עקיבא סבר לא שרו ליה רבנן . )כרב יוסף

הלכך לא הוי שואל , לאשתמושי בגוייהו

   .עלייהו
  

 אי ,לפיכך דאמר רבי עקיבא למה לי, אי הכי

  דפליגיאמרת בשלמא בגניבה ואבידה הוא

היינו דקתני רבי עקיבא אומר לא ישתמש בהן 

סלקא , לפיכך אם אבדו אינו חייב באחריותן

, דעתך אמינא שומר שכר הוי כדרב יוסף

, לפיכך, קא משמע לן ובגניבה ואבידה מחייב

שומר שכר  השתא דאמרת לא ישתמש בהן

אלא אי . ולא מחייב בגניבה ואבידה, לא הוי

ולי עלמא לא פליגי אמרת בגניבה ואבידה דכ

מאי לפיכך , באונסין דשואל כי פליגי, דחייב

כיון דאמר לא ישתמש מהיכא  (דרבי עקיבא

דאיצטריך למימר אינו , תיסק אדעתין לחיוביה

 הכי מבעי ליה למתנא רבי עקיבא אומר )חייב

 דכיון דלא  ואנא ידענא,לא ישתמש בהן

ואינו חייב , לאו שואל הוי ישתמש בהן

, משום ? לפיכך דרבי עקיבא למה לי.באחריותן

   .לפיכך דרבי טרפון
  

 ביאור 'הסבירו התוס( ולפיכך דרבי טרפון למה לי

ע "בשלמא לרבה דלפיכך דר ,אוכך ה' הגמקושיית 

אשמועינן לאפוקי דרב יוסף מצינו למימר דלפיכך דרבי 

ט אתי "ע אי נמי גם לפיכך דר"טרפון משום לפיכך דר

 דמותר להשתמש חייב אבל למידק נמי דדוקא משום

 אבל לרב יוסף ,אסור להשתמש פטור לאפוקי דרב יוסף

אליבא דרב  (מאי לפיכך  דמאי בעיוקשה     .מאי לפיכך
 הלא חדוש גדול השמיענו דמעיקרא אמרינן דבמה )יוסף

שמותר להשתמש לא הוי אלא שומר שכר ולא כשואל 

דהא אבדו קתני דמשמע סתם אבידה בלא אונס והשתא 

מבעי לן למימר דמחמת היתר תשמיש הוי כשואל ואבדו 

מצינו .) מג(דף  דבועוד .היינו שטבע ספינתו בים

למרות שאין בה חידוש כל כך ' לפיכך'שנוקטים לשון 

שבמשנה שם נאמר שהמפקיד מעות צרורים אצל 

 לא ישתמש בהם לפיכך אם אבדו אינו חייב שולחני

ול להשתמש ואם הפקיד מעות מותרים יכ, באחריותם

,  ולדעת רב נחמן, בהם לפיכך אם אבדו חייב באחריותם

הוא חייב רק באחריות של גניבה ואבידה ולא ' בגמ

שהרי , ולדבריו החידוש במשנה הוא רק בסיפא, באונסים

ברישא שאסור לו להשתמש פשוט שאינו חייב 

על חידוש שנעשה ' לפיכך'לשון ואם כתבו , באחריותם

 שלדעת רב ד"בנדש "כ,  שימוששומר שכר מחמת היתר

ואם מותר , יוסף שדינו של שומר אבידה הוא שומר שכר

וראוי , שיש בזה חידוש גדול, לו להשתמש הוי שואל

, לא באה להקשות' שהגמ ל" יולכן 'לפיכך'לנקוט בלשון 

כי קאמר כיון דשרו ה ?)אלא באה לברר את הדברים

כמאן דאישתמש  ליה רבנן לאשתמושי בגוייהו

 והא אבדו קתני .גוייהו דמי וחייב באחריותןב

שמדובר , ולא כפי שביארנו את משנתנו לשיטת רב יוסף(

גבי  .)נח(בדף [ כדרבה ]ב"דף כט ע[ ?)באונסין

 דאמר רבה ]בני העיר ששלחו את שקליהן

שטבעה ספינתו  אבדו, בלסטים מזויין נגנבו

 אמר רב יהודה אמר שמואל .)שהוא אונס (בים

  .  טרפוןהלכה כרבי
  

אתא , ביד רחבה הוה ליה הנהו זוזי דיתמי

אמר ליה מהו לאשתמושי , לקמיה דרב יוסף

הכי אמר רב יהודה אמר , אמר ליה ?בגוייהו

אמר ליה אביי ולאו  .שמואל הלכה כרבי טרפון

אמר רבי חלבו אמר רב הונא לא , אתמר עלה

שמכרה לאחר שנטפל  (שנו אלא בדמי אבידה

אבל ,  הואיל וטרח בה)יםבה כמו שאמרו חכמ

כגון שמצא מעות בכיס או שלש  (מעות אבידה

. לא  דלא טרח בהו)מטבעות עשויין כמגדלין

לא , אמר ליה זיל ?והני כמעות אבידה דמו

כל זמן  .א ע"פסק הש     .שבקו לי דאשרי לך

אם נגנבה או אבדה חייב , שהאבידה אצלו

א דשומר " ויהגה(. באחריותה כדין שומר שכר

 ).טז,רסז(מ "חו )...אבידה אינו אלא שומר חנם

 כרב יוסף ששומר ג פסקו"ח וה"ם הר"ף הרמב"הרי

' נם התוסמא. ע"פ הש"וכאבידה הוא כשומר שכר 
   .א"פ הרמ"וכשהוא שומר חינם  פסקו כרבה ש"והרא
שהרי הוא , מצא דבר שיש בו רוח חיים. ב

אם היה דבר שעושה ואוכל , צריך להאכילו

ב חדש מיום "מיטפל בהם י,  וחמורכגון פרה

ואם . ושוכרן ולוקח שכרן ומאכילן, המציאה

הרי היתר , היה שכרו יותר על אכילתם

מוכר ביציהן ומאכילן , וכן התרנגולת. לבעלים

 מכאן ואילך שם דמיהן ,כל שנים עשר חדש

כדין , עליו והרי הם שלו ושל בעלים בשותפות

מצא עגלים  .ג ).כב,רסז(מ "חו כל השם מחבירו

ושל . חדשים' מיטפל בהם ג, וסייחים של רעי

אווזים ותרנגולים  . ד).כג,רסז(מ "חו יום' ל, פטם

קטנים . מיטפל בהם שלשים יום, )גדולים(זכרים 

 : כט-. כט
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, וכל דבר שטיפולו מרובה משכרו, ביותר

. ד"מכאן ואילך מוכרן בב. ימים' מיטפל בהם ג

ן ויכול לשומן ולקחת, ד"א דאין צריך ב"וי(

מה יעשה  . ד).כד,רסז(מ "חו ).באותן הדמים

ינתנו למוצא ויש לו רשות להשתמש , בדמים

ואף על פי ,  לפיכך אם נאנסו חייב לשלם,בהם

שכיון שיש לו רשות , שלא נשתמש בהם

א "בד. להשתמש בהם הרי הם אצלו כשאלה

, בדמי אבידה, שיש לו רשות להשתמש בהם

, מעותאבל אם מצא . מפני שטרח להטפל בה

לפיכך אם אבדו באונס , לא ישתמש בהם

 הגה(. שאינו עליהם אלא כשומר שכר, פטור

ז דיש חולקין וסבירא "וכבר נתבאר סעיף ט

   ).כה,רסז(מ "חו .)להו דאינו אלא שומר חנם
  

 מצא ספרים קורא בהן אחד לשלשים משנה

וכל , שמתעפשין כששוהים מלפותחן (יום

 ואם אינו יודע )ספרים שלהן היו עשויין בגליון

שיכנס בהן , מתחילתן לסופן (גוללן לקרות

מה שלא  (אבל לא ילמוד בהן בתחילה. )האויר

 ש"כתב הרש מפני שצריך להשהותו לפניו, למד

 ולא יקרא ) היינו בעיון'ולימוד' , היינו בלא עיון'קריאה'

לפי שזה מושך אצלו וזה מושך  (אחר עמו

ד מנערה אח מצא כסות. )ונקרע, אצלו

, לשלוט בה אויר (ושוטחה לצרכה, לשלשים יום

.  אבל לא לכבודו)שלא תכלה ולא תאכלנה עש

 משתמש בהן לצרכן כלי כסף וכלי נחושת

, שצריך לתתן בקרקע, שמתעפשים בקרקע(

ולפיכך , כדאמרינן לקמן שזו היא שמירתן

לא  ( אבל לא לשחקן)משתמש בהם לפרקים

זהב וכלי כלי . )ישתמש בהן זמן ארוך שישחקן

, זהב אינו מתעפש בארץ (לא יגע בהן זכוכית

מצא .  עד שיבוא אליהו)וזכוכית שמא ישבר

דבר  (שק או קופה וכל דבר שאין דרכו ליטול

שאדם חשוב הוא ואין דרכו , שגנאי הוא לו

ה שלו להכניסה מן החוץ לבית ליטול קופ

ופטור מהשבת  (הרי זה לא יטול )שמור

  .)מתדילפינן מוהתעל, אבידה
  

שם   אמר שמואל המוצא תפילין בשוק)גמרא(

  . דמיהן ומניחן לאלתר

ן אחד קורא בה מתיב רבינא מצא ספרים

 גוללן. גוללן ואם אינו יודע לקרות, לשלשים יום

אמר אביי תפילין  ?לא שם דמיהן ומניחן, אין

 משכח )בבית פלוני העושה תפילין (בי בר חבו

, )יקנה מן הדמיםויחזור ו, מצויין לימכר (שכיחי

  . ספרים לא שכיחי
  

תנו רבנן השואל ספר תורה מחבירו הרי זה 

ובלבד , פותחו וקורא בו, לא ישאילנו לאחר

. שלא ילמוד בו בתחילה ולא יקרא אחר עמו

וכן המפקיד ספר תורה אצל חבירו גוללו כל 

בכל שנים עשר חדש פעם  (שנים עשר חדש

 חואם בשבילו פת,  פותחו וקורא בו)אחת

בישן , ש שלשים יוםַדַחסומכוס אומר ְב. אסור

רבי אליעזר בן יעקב אומר . שנים עשר חדש

  . אחד זה ואחד זה שנים עשר חדש
  

אמר מר השואל ספר תורה מחבירו הרי זה לא 

שהוא  (מאי אריא ספר תורה. ישאילנו לאחר

 אפילו כל מילי )נוח להתקלקל בטשטוש וקריעה

 קיש כאן שנה רבי דאמר רבי שמעון בן ל,נמי

 תנן השולח גט בארץ ).כט(במסכת גיטין [

 ואם אמר לו ,הרי זה משלחו ביד אחר, ישראל

,  לא ישלחנו ביד אחרטול חפץ פלוני הימנה

ואמר ריש , שאין רצונו שיהא פקדונו ביד אחר

במשנה זו למדנו , לקיש עלה כאן שנה רבי

 אין השואל רשאי ]...שסתם המשניות, רבי

בכולהו שייך למימר אין רצונו ד (להשאיל

 ואין השוכר רשאי )שיהא פקדונו ביד אחר

מהו , ספר תורה איצטריכא ליה ?להשכיר

דתימא ניחא ליה לאיניש דתיעביד מצוה 

שאין אנו אומרים כך לגבי  (קא משמע לן ,בממוניה

   .)כיון שהוא נוח להתקלקל בטשטוש וקריעה, ספר תורה
  

לא למאי שייליה  וא, פשיטא'פותחו וקורא בו'

סיפא איצטריכא ליה ובלבד שלא ילמוד  ?מיניה

 וכן המפקיד ספר תורה אצל חבירו'. בו בתחלה

 'פותחו וקורא בו, גוללו כל שנים עשר חדש

פותחו  (קא סלקא דעתך[ מאי עבידתיה גביה

, ולא לצורך ספר תורה,  לצורכו קאמר)וקורא בו

דהא לצורך ספר תורה תנא ליה גוללו כל 

להכי פרכינן מאי עבידתיה , ם עשר חדששני

 :        כט
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? )דהאי גבי ספר תורה לקרות בו לצורך עצמו

הא אמרת פותחו  ,ותו אם בשבילו פתחו אסור

להנאת  (הכי קאמר אם כשהוא גוללו ?וקורא בו

אם בשבילו . מותר  פותחו וקורא בו)ספר תורה

   .)לקרוא בו (אסור פתחו
  

ם בישן שני סומכוס אומר בחדש שלשים יום'

. ')החדש ממהר להתעפש מן הישן(עשר חדש 

רבי אליעזר בן יעקב אומר אחד זה ואחד זה 

רבי אליעזר בן יעקב היינו . שנים עשר חדש

אלא אימא רבי אליעזר בן יעקב  ?תנא קמא

ומתניתין  (אומר אחד זה ואחד זה שלשים יום

ולא , נמי דקתני קורא בהן אחת לשלשים יום

  . )ליעזר בן יעקב היאא'  רמפליג בין ישן לחדש
  

 'אבל לא ילמוד בו בתחלה ולא יקרא אחר עמו'

ולא יקרא בו , ורמינהו לא יקרא פרשה וישנה

 פרשה ויתרגם ולא יפתח בו יותר משלשה דפין

 ולא יקראו בו שלשה בני אדם בכרך ) אחתתבב(

 אמר אביי לא קשיא כאן ?קורין הא שנים. אחד

 כאן בשני )בפרשה אחת אין קורין (בענין אחד

דלא אתי , זה בדף זה וזה בדף זה קורין (ענינים

  .)לשמוטי מהדדי
  

 למימרא 'מצא כסות מנערה אחד לשלשים יום'

 והאמר רבי יוחנן מי שיש לו ,דניעור מעלי לה

שיארוג לו טליתות  (גרדי אומן בתוך ביתו

ולמדנו  ( ינער כסותו בכל יום)חדשות תמיד

  בכל יוםאמרי ?)דרך ארץ דניעור קשה לה

איבעית . מעלי לה אחד לשלשים יום, קשי לה
באדם אחד אין  (בחד  לא קשיא האאימא

האוחזין בשני  (בתרי  והא)ניעורו קורעה

 ממתחין אותה יותר מדאי ראשיה ומנערין

 בידא  לא קשיא האאיבעית אימא. )וקשה לה

 .)שזה מזיק לה, במקל (בחוטרא  והא)הניעור יפה לה(

 צמר( קשיא הא בדעמרא לא איבעית אימא

 בדכיתנא  הא)שנמתחת ונקרעת, קשה לה

   .)פשתן(
  

 אמר רבי יוחנן כסא דחרשין ולא כסא דפושרין

נוח לשתות כוס של מכשפות מכוס של מים (

ואיידי דאיירי במילי דרבי יוחנן , פושרין

ולא . ) שמעתאבהלכות דרך ארץ נקט הני

לית  אבל בכלי חרש, אמרן אלא בכלי מתכות

ובכלי מתכות נמי לא אמרן אלא דלא . ן בהל

ולא אמרן . לית לן בה אבל דצויץ, )רותח (צויץ

כל דבר שנותנין  (אלא דלא שדא בה ציביא

או עשבים או תבלין או עקרי , לתוך המשקה

לית   אבל שדא ביה ציביא)קרי ציביא, בשמים

  . לן בה
  

ואמר רבי יוחנן מי שהניח לו אביו מעות 

ללמדנו בא שלא ירגיל  (דןהרבה ורוצה לאב

 )שהעושה אלה מאבד מהר הון רב, אדם בכך

, וישתמש בכלי זכוכית, ילבש בגדי פשתן

ילבש בכלי '. וישכור פועלים ואל ישב עמהן

דמיהם יקרין וממהרין  (בכיתנא רומיתא 'פשתן

 בזוגיתא חיורתא 'זכוכית בכלי וישתמש' )לכלות

) :מח(סוטה בינן ת והא אמר"וא 'כתבו התוס זכוכית לבנה[

 דלא ל"וידמשחרב בית המקדש בטלה זכוכית לבנה 

 דהא רב הונא ,בטלה לגמרי קאמר אלא דלא שכיחא

 ]).לא(ברכות בתבר זכוכית חיורתא בחופת בנו 
דף ל [תרגומא  'וישכור פועלים ואל ישב עמהן'
בפועלים המנהיגים בשוורי בעל  ( בתורי]א"ע

דת קרקעות שרוב עבו ( דנפיש פסידייהו)הבית

אף חרישת הכרמים , שלהן בשוורים היתה

ובצירתם מנהיגים כלי המחרישה בעגלה בין 

ונותנין שם , שורות הכרם עם הבוצרים

 יש לפיכך אם אין הבעלים עליהם, הענבים

שאין דרך הפועלים לחוס על הכרם , הפסד גדול

ומנהיגים אותן על הגפנים ועל , ועל השוורים

והשוורין נסחבין , ןוהם מתקלקלי, הנטיעות

ח גרס בתוורי פירוש פועלים "ר ' כתבו התוס ונשברים

שמוליכים השוורים לחרישה ואין מעמיקין המחרישה 

  .)שלשה טפחים ואין הזרע נקלט היטב
  

איבעיא  '...שוטחה לצורכה אבל לא לכבודו'
דוקא  'כתבו התוס(  לצורכו ולצורכה מאילהו

ליה דשמא יניחנה בשיטוח כסות מבעיא ליה וכל דדמי 

 אבל בספר ,שטוחה יותר מכדי צורכה עד שיתקלקל

ג דצורכו הוא כמו צורכה ולא "אמרינן דקורא בהן אף ע

גזרינן דליכא למיחש למידי כיון שקבעו לו זמן אחד 

ב חדש ולא ילמוד בו בתחלה גם "לשלשים יום או אחד לי

'  וכלי נחשת דתניא לקמן דמשתמש אפי.לא יקרא וישנה

לצורכו מותר כיון שעל ידי ' ן וכלי כסף בצונן אפיבחמי

 ותדע דאי דוקא ,אותו תשמיש אינו יכול לבא לידי קלקול

 . ל- :   כט
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לצורך הכלי מאי פריך פקדון מאי עבידתיה גביה כיון 

שהבעלים פ "עשהוא שומר יש לו לעיין שלא יתקלקל א

אלא מדובר שהוא משתמש , אינם אומרים לו להשתמש

שואלת מדוע הבעלים לא יבוא ' מועל זה הג, בה לצורכו

 . תא שמע שוטחה לצורכה?)עצמווישתמש ב

אימא . לא הא לצורכו ולצורכה, לצורכה אין

הא , לכבודו הוא דלא, סיפא אבל לא לכבודו

 אלא מהא ליכא ?שפיר דמי לצורכה ולצורכו

  . למשמע מינה
  

תא שמע לא ישטחנה לא על גבי מטה ולא על 

אבל , לצרכו )קולב, יתד י"לעזי רש (גבי מגוד

. בי מטה ועל גבי מגוד לצרכהישטחנה על ג

קא סלקא דעתך טעמא  (נזדמנו לו אורחים

 )ואיכא לצורכה ולצרכו, משום דמתכבד בהם

, גבי מגודלא ישטחנה לא על גבי מטה ולא על 

דמקלא , שאני התם? בין לצורכו בין לצורכה

ומה הוא , בשטיחה זו הוא שורפה (קלי לה

שתשלוט בה עין רע  ( אי משום עינא)שריפתה

פן יגנבוה  ( אי משום גנבי)של אורחין

  . )האורחים
  

' אמנם התוס בעגלה ערופה קאיי פירש "רש( תא שמע

 ) דפרה תני לה גבי פרה אדומהאבתוספתד ביארו
שמדבקים  צמד בהמות, זוג י"לעזי רש (הכניסה לרבקה

, זו אצל זו, שלש בהמות או ארבעה בצואריהן

הואיל ולא  (כשירה  ודשה)ים הדישהודש

שהיתה  ( בשביל שתינק ותדוש)נתכוון שתדוש

ואף , והכניס את הבת לשם שתינק, אמה דשה

שהראיה היא  ' התוסהסבירו( פסולה )נתכוין שתדוש

 קתני לצורכו פסולה לצורכה של התוספתאבסיפא ש מכך

,  אלמא לצורכו ולצורכה חשיב כמו צורכו ואסור,כשירה

בפרה אדומה יש  שמתרצת' והגמ ה לגבי אבידה"כ ה"וא

שנאמר  ( זכרה כמו בא עלי מהתורהפסולהדין מיוחד ש
מאחר  ת"וא           . דפסולה מדרב פפא)בעגלה ערופה

אשר ' מדרשתו של רב פפא מהפסוק שעיקר הלימוד הוא

להביא את המשנה ' מדוע נצרכה הגמ' לא עובד בה

ואם תאמר כיון , 'שכן עליה עוף'במסכת פרה לגבי 

 יש להקשות כ"א, שדברי רב פפא נסובים על זו המשנה

ולא על דין ,  רב פפא את דבריו על משנה זוהסבמדוע 

שהכניסה לרבקה  ל" ויא"ע במהרש"ע של הכניסה לרבקה

ולכן , משנהברייתא היא אבל הך דשכן עליה עוף היא 

,  והא הכא.)העדיף רב פפא לומר את דבריו על משנה

שאני  ?וקתני פסולה, כו ולצורכה הואדלצור

ר לֹא עַבד ָבה התם דאמר קרא  ֲּאׁשֶ ּ ּ  .מכל מקוםֻ

 גם שלא נתכוון שתדוש (אפילו רישא נמי, אי הכי

דתנן , הא לא דמיא אלא להא )תירוצא היא (?)תיפסל

, כשירה )בפרה אדומה קאי (שכן עליה עוף

אשר לא עלה ' 'שנא [פסולה עלה עליה זכר

 ...ותניא עול אין לי אלא עול, 'עליה עול

 והאי הכניסה לרבקה ודשה ).מו(במסכת סוטה 

מאי . ]דמיא לשכן עליה עוף, דלא ניחא ליה בה

 דאמר רב פפא אי כתיב ,כדרב פפא טעמא

ּעוַבד עובד וקרינן  . אפילו ממילא, הוה אמינאּ

הוה אמינא עד  ָעַבדואי כתיב עבד וקרינן 

 וקרינן השתא דכתיב עבד. דעבד בה איהו

ּעוַבד דניחא  מה עבד, בעינן עובד דומיא דעבד ּ

 ת"וא 'כתבו התוס[ דניחא ליה אף עובד, ליה

אשר 'שהלימוד  (ובפרה אדומה מנלן דבעינן דניחא ליה
.) סוטה מו( דבשלמא למאן דיליף )נאמר בעגלה' עובד

 אלא למאן דלית ,ש דעול עול ניחא"עבודות בפרה מג

 מנלן דבעינן ,רה גופיהש ומשכח עבודות בפ"ליה ג

 גם , דכיון דשוין בפסול עול ועבודותל"וי .דניחא ליה

 ועלה עליה ת"וא           .לענין דניחא ליה יש להשוותן

זכר אמאי פסולה הא ודאי לא ניחא ליה להפסיל פרה 

 היתהלא  דאם ל"וישדמיה יקרים בשביל דבר מועט 

 .להכשיר ולכך אין , הוה ניחא ליהנפסלת בעליית הזכר

 הכניסה לרבקה ודשה אמאי כשירה מאי שנא ת"וא

 דהתם לא ניחא ליה ל"וימעלה עליה זכר דפסולה 

 .כ דבלאו הכי נדושת התבואה"בדישתה שאינו מרויח כ

 מאי , אי לא ידע בשעת עליית הזכר אמאי פסולהת"וא

 ,נגבו אינן בכי יותן.) כב(שנא מהכשר דאמרינן לעיל 

תי אלא כשידע בשעת עלייתו אואם נאמר דלא מיפסלא 

פרה מעוברת ) א,פרה ב( ואתי נמי שפיר הא דתנן ,שפיר

א מכשיר וקשה וכי לית ליה עלה עליה זכר פסולה "ר

י דאמר " סבר כראי נמי .ולמאי דפרישית אתי שפיר

ר "וה .דוקא העלה עליה זכר אבל עלה מאיליו כשירה
 ע"שלכ,  דלא פליגי בפרה עצמהיצחק מסימפון פירש

 בבתה וטעמא דרבנן  נחלקו אלא,פרה מעוברת פסולה

 בעינן שתהא 'ויקחו אליך פרה'דפסולה כדדרשינן בספרי 

א לית ליה ההיא " ור)ולא קטנה (בשעת לקיחה פרה

 ת"וא          .ה דמצו פליגי בלקחו פרה קטנה"דרשה וה
דחייב .) נו(ק "העושה מלאכה בפרת חטאת דאמר בב

א הא ודאי לא ניחא להו בדיני שמים אמאי מיפסל

 לא בעינן ניחותא אי נמי כגון שהיה שותף ל"וילבעלים 

  .)דבעלים רק ניחותא דעושה מלאכה
  

תנו  '...כלי כסף וכלי נחושת משתמש בהן'
משתמש בהן בשביל   המוצא כלי עץרבנן

 .ל             
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 כלי נחושת משתמש בהן בחמין, שלא ירקבו

לא יתן  ( אבל לא על ידי האור)וכל שכן בצונן(

כלי כסף .  מפני שמשחיקן)הכלי על האור

מפני , משתמש בהן בצונן אבל לא בחמין

 מגרפות לגרוף מן האש י"לעזי רש (מגריפות. שמשחירן

עשויין לגרוף הכירות או להפריש תאנים 

אבל ,  וקרדומות משתמש בהן ברך)המדובקים

כלי זהב . )פוגמן (מפני שמפחיתן, לא בקשה

  .ד שיבא אליהווכלי זכוכית לא יגע בהן ע
  

פקדון  .כדרך שאמרו באבידה כך אמרו בפקדון

יבא , מה לו להשתמש בו (מאי עבידתיה גביה

אמר רב אדא בר חמא  ?)בעליו וישתמש בו

אמר רב ששת בפקדון שהלכו בעליהן למדינת 

וצריך לבקרה ולבדקה . א ע"פסק הש     .הים

מצא כסות של צמר , כיצד. כדי שלא תפסד

ולא ינערנה במקל . לשים יוםמנערה אחת לש

 ושוטחה על גבי מטה ,ולא בשני בני אדם

נזדמנו . אבל לא לצרכה ולצרכו, לצרכה בלבד

, לא ישטחנה בפניהם ואפילו לצורכה, אורחים

לצרכה 'ש לאסור " מ).יח,רסז(מ "חו שמא תגנב

פסקו ו,  שזוהי בעיא דלא איפשיטאי"הסביר הב' ולצורכו

, מצא כלי עץ. ב .ם לאסור"ש והרמב"הראבה 

. כדי שלא ירקבו, משתמש בהם לצורכן מעט

אבל לא , משתמש בהם בחמין, כלי נחשת

כלי . מפני שמשחיקן, ישים הכלי על גבי האור

, אבל לא בחמין, כסף משתמש בהם בצונן

כלים שגורפין ' פי(מצא מגריפות . מפני שמשחירן

ם פירוש כלים שמבקעים בה( וקרדומות )ומסירין בהם הדשן

מפני ,  משתמש בהן ברך אבל לא בקשה)עצים

מצא כלי זהב וכלי זכוכית וכסות . שמפחיתן

 הרי זה לא יגע בהן עד שיבא אליהו, של פשתן

קורא בהם אחת , מצא ספרים .ג ).יט,רסז(מ "חו

' גוללן כל ל, ואם אינו יודע לקרות. לשלשים יום

ולעולם לא ילמד בהם דבר שלא למד . יום

ולא יקרא , רא פרשה וישנהולא יק, מעולם

ולא יפתח בו יותר משלשה , פרשה ויתרגם

אבל , ולא יהיו שנים קורין בשני ענינים, דפין

 אבל לא שלשה, קורין בענין אחד שנים דוקא

שם דמיהן ומניחן , מצא תפילין. ד ).כ,רסז(מ "חו

שדבר מצוי הוא לקנות , אם ירצה, עליו מיד

ת אצל "קיד ספהמ .ה ).כא,רסז(מ "חו בכל שעה

ואם כשהוא . ב חדש"גוללו פעם אחת לי, חבירו

 אבל לא יפתח ,מותר, גוללו פתחו וקרא בו

ואם . והוא הדין שאר ספרים. בגלל עצמו ויקרא

הרי שלח יד , וגלל בגלל עצמו) וקרא(פתח 

 .ו ).כ,רצב(מ "חו ...בפקדון ונתחייב באונסים
מנערה בענין שנתבאר , הפקיד אצלו כסות

בפקדון , א"בד .ז ).כא,רצב(מ "חו ז"רסבסימן 

אבל אם היו עמו . שהלכו בעליו למדינת הים

הרי זה לא יגע בו אף על פי , באותה הארץ

אין השואל רשאי . ח )כב,רצב(מ "חו שיאבד

שעושה מצוה , אפילו שאל ספר תורה, להשאיל

מ "חו ...אינו רשאי להשאיל לאחרים, בשאלתו

  ).שמב(
  

 ל דבר שאין דרכו ליטולמצא שק או קופה וכ'

 דתנו רבנן ?מנהני מילי. 'הרי זה לא יטול

ְּוִהְתעַלְמָת ּ  )וללמדך בא שמותר להתעלם (ַ

ופעמים שאי אתה , פעמים שאתה מתעלם

 ,הא כיצד. )דכתיב לא תוכל להתעלם (מתעלם

 או , בבית הקברות)האבידה (היה כהן והיא

 או )שישיבנה (שהיה זקן ואינה לפי כבודו

  מלאכה שלו מרובה משל חבירושהיתה

 )שיבטל בהשבתה מרובה על דמי האבידה(

  . לכך נאמר והתעלמת מהם
  

 אילימא לכהן והיא בבית ,למאי איצטריך קרא

, השב תשיבם [פשיטא האי עשה הקברות

אין לא תעשה , דלא תעשה נמי איכאג "עוא

אלא עשה הוא דקא , מועיל לדחות לא תעשה

 והאי לא ]).כא(ת כדאמרינן ביבמו, דחי ליה

 ) קדושים יהיו,לנפש לא יטמא (תעשה ועשה

כתבו [ ולא אתי עשה ודחי את לא תעשה ועשה

לא חשיב .) יט(ובסנהדרין .) כא(ת דביבמות "וא 'התוס

אלמנה לכהן גדול אלא לא תעשה גרידא ואמאי והא 

 דלא קאי עשה דקדושים ל"ויאיכא עשה דקדושים יהיו 

 .ג"ולא על כה, היא פרשהיהיו אלא אמאי דכתיב בה

 והא כי אמרינן דאין עשה דוחה את לא תעשה ת"וא

 אבל האי דאינו ,מ לא תעשה ועשה השוה בכל"ה ועשה

דאתי עשה דמצורע :) נח(נזיר בשוה בכל דחי כדמוכח 

יכול אמר לו .) לב( לקמן שה וכן ק,ודחי לאו ועשה דכהנים

לא  ופריך תיפוק ליה דאין עשה דוחה ...אביו הטמא

 ל"וי . הא גבי כהנים שאינו שוה בכל דחי,תעשה ועשה

 .ל            
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באמת עשה לא דוחה לא תעשה ועשה אף שאינו שוה 

דעשה דמצורע שאני דחמיר משום דגדול אלא , בכל

שכל זמן שהמצורע לא מגלח הוא אסור , השלום

 י הגילוח הוא רשאי לדור עם אשתו"וע, בתשמיש המיטה

 הוי דחי לאו ועשה דעשה דמצורע.) קמא(כדאמר בחולין 

 וזה התירוץ לא .דשילוח הקן אי לאו יתורא דשלח תשלח

 מצורע בימי חלוטו :)זק "מו (יתיישב למאן דשרי

 ולדידיה )לדבריו אין הגילוח מביא שלום (בתשמיש המטה

 שבאמת שהעשה של השבת אבידה דוחה את יש לומר

היא מהטענה ' אלא שעיקר פירכת הגמ, איסורי הכהן

 ותו לא דחינן .]'י דחינן איסורא מקמי ממונאמ' השניה

אלא לשלו מרובה משל . איסורא מקמי ממונא

דאמר רב , מדרב יהודה אמר רב נפקא חבירו

לֹא ִיְהֶיה  ]ב"דף ל ע[ֶּאֶפס ִכי יהודה אמר רב 

ְָבך ֶאְביֹון שלך  )לא תביא עצמך לידי עניות (ּ

 אלא לזקן ואינו לפי כבודו. קודם לשל כל אדם
 דכבוד הבריות 'ולאחותו' תיפוק ליה מת"וא 'ו התוסכתב[

 כבוד הבריות דמת ל"וידוחה מילת בנו ושחיטת פסחו 

מצוה חמיר טפי שמוטל בבזיון פן יסריח או יאכלוהו 

מוכח דאי הוה כלאים שב .) כ(ברכות ג דב"ע א,כלבים

ואל תעשה היה נדחה מפני כבוד הבריות היינו משום 

אין לך :) יבמות סג(גדול כדאמר דערום הוי גנות ובזיון 

 נן ומהכא לא ידעי,משוקץ יותר מאותו שהוא מהלך ערום

דדחי אלא ממונא אבל איסורא כמו פסח ומילה וגם כרת 

   .]לא
  

אם , זה שאינו לפי כבודו (אמר רבה הכישה

נתחייב  (חייב בה )הכישה הכאה אחת להשיבה

אביי הוה יתיב . )הואיל והתחיל, בה לאהדורה

 שקל קלא, חזא להנך עיזי דקיימו,  דרבהקמיה

אמר ליה .  ושדא בהו)רגב עפר, גוש י"לעזי רש(

  .קום אהדרינהו, איחייבת בהו
  

שאין שם  ( דרכו להחזיר בשדהאיבעיא להו

 ואין דרכו להחזיר )ואינו בוש, רואים כל כך

 )והוא מצא בשדה, שהוא בוש משכיניו (בעיר

השבה  מי אמרינן )שיתחייב להשיבה (מהו

 וכיון דלאו דרכיה להחזיר בעיר, מעליא בעינן

או דלמא . )להתחיל בהשבתה בשדה (לא לחייב

וכיון דאיחייב , בשדה מיהת הוא דאיחייב ליה

 )אף (איחייב ליה )שהזיזה ממקומה (ליה בשדה

  . תיקו ?בעיר
  

בשל חבירו נמי  אמר רבא כל שבשלו מחזיר

חילוק בין מה ה, כלל זהה לפי ל"הקשה המהרש (מחזיר

שסתם אדם , וביאר זקן ואינה לפי כבודו לשאר בני אדם

אם לא שידוע שבשלו אינו , הוא בחזקת שראוי להחזיר

 סתם זקן בחזקת שאינו ראוי , להיפךואילו בזקן. מחזיר

 וכל שבשלו )אם לא שידוע שבשלו מחזיר, להחזיר

פורק  ( נמי פורק וטועןבשל חבירו פורק וטוען

דכתיב עזוב , טוען עליומשא מן החמור ו

  .)הקם תקים, תעזוב
  

, רבי ישמעאל ברבי יוסי הוה קאזיל באורחא

 הוה דרי פתכא דאופי, פגע ביה ההוא גברא

עומד  ( אותבינהו וקא מיתפח)משאוי של עצים(

אמר ליה . )הטעינני (אמר ליה דלי לי. )לפוש

יהיב ליה . אמר ליה פלגא דזוזא ?כמה שוין

שלא יכשלו בני  ' התוסהסבירו[ הואפקר, פלגא דזוזא

אין הפקר .) מה( הא אמר בנדרים ת"וא .אדם בלא תגזול

 דהכא נמי ל"י. תירוצים א' תירצו בואלא בפני שלשה 

 והא . דאורייתא בלא שלשה נמי הוי הפקר.בהוו שלשה 

גיגית נר וקדירה אפקורי מפקר להו :) יח(שבת בדאמר 

הוא בכדי ' כים ג מה שאנחנו צריל"י דליכא שלשה ג"עא

אנן סהדי דמפקר להו והכא , לדעת שזהו הפקר גמור

  הדר זכה בהו.]בלבו שלא יעשה איסור שביתת כלים

 הדר )חזר האיש ההוא והחזיק בהן מן ההפקר(

חזייה דהוה קא . יהיב ליה פלגא דזוזא ואפקרה

אמר ליה לכולי , בעי למיהדר למזכיה בהו

שו הק (עלמא אפקרנהו ולך לא אפקרנהו

 הרי בשעת ההפקר לא הזכיר רבי ישמעאל הראשונים

 אינם הרי דברים שבלב, אף אף חשב על כך ו,תנאי זה

דכיון שיכול המפקיר לחזור בו מהפקרו , ותירצו ?דברים

הרי כל עוד , כל זמן שלא זכה בהם אחר, עד שלשה ימים

   .]יכול להתנות כרצונו, שאותו אדם לא זכה בהם
  

בית שמאי ,  והתנן,י גוונאומי הוי הפקר כי הא

אף על גב שלא  (הפקר אומרים הפקר לעניים

למפטר מן , הפקירו אלא לעניים הוי הפקר

עד ,  ובית הלל אומרים אינו הפקר)המעשר

אלא  ?שיהא הפקר לעניים ולעשירים כשמיטה

, רבי ישמעאל ברבי יוסי לכולי עלמא אפקרינהו

  . ובמלתא בעלמא הוא דאוקמיה
  

עאל ברבי יוסי זקן ואינו לפי והא רבי ישמ

רבי ישמעאל ברבי יוסי לפנים  ?כבודו הוה

 דתני רב יוסף. משורת הדין הוא דעבד

ְּוהֹוַדעָת ָלֶהם  ללמוד להם  (זה בית חייהםְ

חוקות ותורות כתיבי , אומנות להתפרנס בו

 : ל-.     ל
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ְֶאת ַהֶדֶרך )ברישיה דקרא , זו גמילות חסדים ּ

ְוֶאת ,  קבורהזו ָּבה, זה ביקור חוליםֵּיְלכו 

ה  ֲַהַמעׂשֶ ר ַיעׂשון , זה הדיןּ ֲּאׁשֶ זו לפנים משורת ֲ

  .הדין
  

 היינו גמילות .זה ביקור חולים 'ילכו'אמר מר 

 דאמר מר בן ,לא נצרכה אלא לבן גילו ?חסדים

ואפילו הכי , גילו נוטל אחד מששים בחליו

היינו . זו קבורה 'בה'. מבעי ליה למיזל לגביה

נצרכה אלא לזקן ואינו לפי לא  ?גמילות חסדים

זו לפנים  'אשר יעשון' .)שאף הוא חייב בקבורה( כבודו

 דאמר רבי יוחנן לא חרבה ,משורת הדין

כתבו [ ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה

 ל"וינם יאמר מפני שנאת ח:) ט( דביומא ת"וא 'התוס

גוזאי  (אלא דיני דמגיזתא לדיינו .]דהא והא גרמא

אלא אימא שהעמידו  ?)בחזקההדנין ביסורים ו

ולא עבדו לפנים משורת , דיניהם על דין תורה

אם , מצא שק או קופה. א ע"פסק הש    .הדין

היה חכם או זקן מכובד שאין דרכו ליטול כלים 

, ואומד דעתו. אינו חייב ליטפל בהם, אלו בידו

כך חייב , אילו היו שלו אם היה מחזירן לעצמו

היה מוחל על כבודו  ואם לא ,להחזיר של חברו

כך בשל חבירו אינו חייב , אפילו היו שלו

היה דרכו להחזיר כלים . ב ).א,רסג(מ "חו להחזיר

ומצאן , כאלו בשדה ואין דרכו להחזירן בעיר

חייב , מצאם בשדה. אינו חייב להחזיר, בעיר

ואף על פי , להחזיר עד שיגיעו לרשות הבעלים

הגה (. שהרי נכנס בהם לעיר ואין דרכו בכך
אלא יכניס מן השדה , א דלא יחזיר בעיר"וי

וכן אם מצא . )ש"טור בשם הרא לעיר ויניחנה

נתחייב ליטפל בה ולהחזירה , בהמה והכישה

שהרי התחיל , אף על פי שאינה לפי כבודו

 שכיון ם"ע פסק כהרמב"הש ).ב,רסג(מ "חו במצוה

אזלינן  לא נפשטה '...היה דרכו להחזיר בשדה'שהבעיא 

ואם מצא את האבידה בשדה צריך להחזיר עד , אלחומר

ויראה ' על דבריו ש" והקשה הראשיגיע לרשות הבעלים

לי כיון שפטרה תורה את הזקן שאין לו לזלזל בכבודו 

איסור הוא לגבי דידיה שמזלזל בכבוד התורה במקום 

וחכם שבא לעשות לפנים משורת הדין יותר  שאינו חייב

מעאל בר יוסי אבל אין יש' מממונו יעשה כמו שעשה ר

, מ"י הבנת הדרכ"עפ (א"פ הרמ"וכ 'לו רשות לזלזל בכבודו

 שדעת מ"והסביר הכס. )ש"י שהבין אחרת ברא"ועיין בב

 ,דלא מיקרי מזלזל בכבוד התורה בשביל כך ם"הרמב

אדרבא הוא כבוד שמים שאין דרכו בכך בשלו והוא 

ההולך  .ג .מיטפל בשל חבירו לפנים משורת הדין

, ם משורת הדיןך הטוב והישר ועושה לפניבדר

מחזיר את האבידה בכל מקום ואף על פי 

 ויש חולקין ואוסרין הגה(. שאינה לפי כבודו

אלא אם רוצה , הואיל ואינו לפי כבודו, להחזיר

טור בשם  ליכנס לפנים מן השורה ישלם מכיסו

א " והרמ.ם"ע פסק כהרמב"הש ).ג,רסג(מ "חו .)ש"הרא

. ד ).עיין בהערות על ההלכה הקודמת (ש"כהראפסק 
, אינו הפקר, המפקיר לעניים אבל לא לעשירים

אפילו . ה ).ה,רעג(מ "חו עד שיפקיר לכל כשמטה

ואפילו כמה פעמים , הגדול ילך לבקר הקטן

    ).ב,שלה(ד "יו ...ואפילו בן גילו, ביום
 

 שיבין 'הסבירו התוס(  אי זו היא אבידהמשנה

 מצא חמור ?) שהיא שםבעליםהם  שאין יודעיהמוצא

חמור וכליו , אין זו אבידה או פרה רועין בדרך

 )דמסתקבא (פרה רצה בין הכרמים, הפוכין

, החזירה וברחה, החזירה וברחה. הרי זו אבידה

, חייב להחזירה אפילו ארבעה וחמישה פעמים

היה בטל מסלע לא . שנאמר השב תשיבם

, שבטלתי ממלאכתי (יאמר לו תן לי סלע

 היית מרבה אם עשית מלאכתךאמר לו שי

 אלא נותן ) טולעכשיו לפי מה שטרחת, טורח

אם נוח  (אם יש שם בית דין. לו שכרו כפועל

ואינו חפץ , לו לטרוח יותר כדי להרבות שכר

אם יש שם שלשה ,  מה יעשהליבטל ממלאכתו

ראו שאני ' יתנה בפניהם ויאמר בני אדם

טול שכר ואי איפשי ליבטל לי, משתכר כך וכך

אני אשיב אם תאמרו שאטול שכר , מועט

אם אין שם בית , מתנה בפני בית דין )'משלם

  . שלו קודם,דין בפני מי יתנה
  

 ? אטו כל הני דאמרינן לאו אבידה הוו)גמרא(

אי זו היא כלל , אמר רב יהודה הכי קאמר

סתם אבידה שמוכחת שהיא שם שלא  (אבידה

מור מצא ח , שהוא חייב בה)מדעת בעלים

אין זו אבידה ולא מיחייב  ופרה רועין בדרך

פרה ורצה בין , חמור וכליו הפוכים, בה

 ולעולם .הרי זו אבידה ומיחייב בה הכרמים

 נאמר וכי אף אם ימצאנה שם לעולם ,בתמיה(

 :           ל
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אמר רב  ?)וכי דרך שלא להכניס, מדעת היא

  .יהודה אמר רב עד שלשה ימים
  

, שעתא נמיאפילו חדא   אי בלילותא,היכי דמי

, לא צריכא ?אפילו טובא נמי לא אי ביממא

 )לפני עלות השחר (דהוה חזי לה בקדמתא

 תלתא יומי )שחשכה ערבית (ובחשכתא

ודאי  טפי. ונפקא, אמרינן איתרמויי אתרמי לה

  . אבידה היא
  

 ]א"דף לא ע[תניא נמי הכי מצא טלית וקרדום 
ופרה רצה בין , )דרך כבושה לרבים (באסרטיא

קרדום , טלית בצד גדר. הרי זו אבידה יםהכרמ

אין זו  ופרה רועה בין הכרמים ,בצד גדר

. הרי זו אבידה שלשה ימים זה אחר זה. אבידה

הרי  )לשדה חבירו (ראה מים ששוטפין ובאין

  . זה גודר בפניהם
  

דאמרה , מילתא באפיה נפשיה היא (אמר רבא

לרבות ְָלָכל ֲאֵבַדת ָאִחיך  )רבא בבי מדרשא

אמר ליה רב חנניא לרבא תניא . דת קרקעאבי

הרי זה  דמסייע לך ראה מים ששוטפין ובאין

לא  אמר ליה אי משום הא .גודר בפניהם

אי  .בדאיכא עומרין הכא במאי עסקינן, תסייעי

ותיפוק ליה משום  (דאיכא עומרין מאי למימרא

דדמו לפרטא דשה , עומרין שישנן בכלל אבידה

, לא צריכא ?)ינהוולמה לי לכל לרבו, ושלמה

מהו דתימא . דאית בה עומרין דצריכי לארעא

קא , כי גופה דארעא דמיין כיון דצריכי לארעא

  .משמע לן
  

 אמרת , הא גופה קשיא'...מצא חמור ופרה'

איכא תרתי  (רועין בדרךמצא חמור ופרה 

דאפילו רצה לא ,  ועוד. חדא דרועה,למעליותא

 איכא תרתי רצה בין הכרמים .מסתקבא

דכרמים מסקבי , ועוד,  דרצהחדא, לגריעותא

דרצה ,  איכא חדא לגריעותארצה בדרך, לה

, אי נמי תלך למרחקים, ומתקלקלת בריצתה

דזימנין ,  חדא לגריעותארועה בין הכרמים

 רועין בדרך הוא .אין זו אבידה )דמסתקבא

הא רצה בדרך ורועה בין , דלא הוו אבידה

מור וכליו אימא סיפא ח. הויא אבידה הכרמים

 ,הרי זו אבידה ופרה רצה בין הכרמים, הפוכים

הא רצה , רצה בין הכרמים הוא דהויא אבידה

   ?אין זו אבידה בדרך ורועה בין הכרמים
  

תנא רועה בדרך , אמר אביי יגיד עליו רעו

והוא הדין לרועה בין  דלא הויא אבידה

 תנא רצה בין הכרמים דהויא אבידה, הכרמים

  . בדרךוהוא הדין לרצה 
  

אמר ליה רבא אי יגיד עליו רעו ליתני קילתא 

וכל שכן חמירתא ליתני רצה בדרך דהויא 

ולתני רועה , וכל שכן רצה בין הכרמים אבידה

וכל שכן רועה  בין הכרמים דלא הויא אבידה

  . בדרך
  

הא  אלא אמר רבא רצה ארצה לא קשיא

רועה . הא דאפה לגבי מתא, דאפה לגבי דברא

כאן , כאן באבידת גופה  קשיאארועה נמי לא

כי קתני רועה בדרך לא הויא . באבידת קרקע

 אבידה הא רועה בין הכרמים הויא אבידה

וחייב להוציאה משום הפסד  (באבידת קרקע

 וכי קתני רצה בין הכרמים הויא )כרמים

 אבידה הא רועה בין הכרמים לא הויא אבידה

, מסקבא דרצה בין הכרמים, באבידת גופה

ורועה בין . לא מסקבא בין הכרמיםורועה 

נהי דלא מסקבא תיפוק ליה משום , הכרמים

 משום ותיפוק ליה .בדנכרי ?אבידת קרקע

באתרא  ?דדלמא קטלו לה, אבידת גופה

אי אתרו  ?ודלמא אתרו בה .דמתרו והדר קטלי

     .ודאי אבידה מדעת היא בה ולא אזדהרו בה

ך מצא חמור או פרה רועים בדר .א ע"פסק הש

או אם רואה הגה (בלילה . אין זה אבידה, ביום

בפנות היום . ז אבידה"ה) חמור וכליו הפוכין

אם ראה אותם שלשה ימים זה אחר זה , ובנשף

 .ב ).א,רסא(מ "חו הרי זו אבידה ונוטל ומכריז
חייב , אפילו מאה פעמים, החזירה וברחה

אפילו ,  השב'השב תשיבם'שנאמר , להחזיר

הרואה  .ג ).ב,רסז(מ "חו .מאה פעמים משמע

אבל . אם הוא בטל, אבידה חייב להחזיר בחנם

אם היה עוסק במלאכה ובטל ממלאכתו ששוה 

לא , והחזיר אבדה ששוה מאה דינר, דינר

אלא נותן לו , יאמר לו תן לי דינר שהפסדתי

 . לא-:   ל
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ו כפועל בטל שיבטל מאותה מלאכה שכר

 ויש מפרשים כפועל בטל הגה(שהיה עוסק בה 

, שרוצה לבטל ולהתעסק בהשבתהכפי מה 

' כגון שהיה עוסק במלאכה שנותנין עליה ד

, ואם היה בטל לגמרי נוטל דינר, דינרין

צריך , ולהתעסק בהשבתה נוטל שני דינרין

אף על פי שמגיע לו דינר , דינרין' ליתן ב

ואם שכר ההשבה הוא יותר . בשכר ההשבה

. צ ליתן לו רק כדי שכר מלאכתו"א, ממלאכתו

היינו שאין ,  דמותר ליקח שכר השבהוהא

אבל אם שם , הבעלים שם ועשה מעצמו והשיב

איהו דאפסיד אנפשיה ואין , הבעלים ולא התנה

ולא מה שהיה נוטל , לו אלא כפועל בטל לגמרי

ואם התנה עם הבעלים או . )לטרוח בהשבתה

ז "ה, והרשוהו, ד שיטול מה שיפסיד"בפני ב

ר שרוצין לשלם מאח, וצריך להשיבהגה . (נוטל

וגם הם מחוייבים ליתן לו כל מה , דמי הפסדו

 .)אפילו אם פסקו לו יותר מן הראוי, שפסקו

מ "חו .שלו קודם, ד"ואם אין שם בעלים ולא ב

והסביר . ם בהגדרת פועל בטל" כהרמבע פסק"ש ).רסה(
פעמים שהמלאכה מרובה והיא ביוקר  , את כוונתומ"המ

לים בטלים ואותה שעה ופעמים שהמלאכה מועטת והפוע

 ואם החזיר זה את ,משתכרים בזול כדי שלא ישבו בטלים

האבידה בשעה שהמלאכה מרובה ונשתהה בחזרתה כדי 

שיהא מרויח סלע לא יאמר תן לי סלע שהפסדתי 

בחזרתה אלא נותן לו כשעה שהמלאכה מועטת והוא 

יושב ובטל שהיה משתכר חצי סלע כדי שלא יהא יושב 

, דת קרקע גם כן חייב להשיבאבי .ד  .ובטל

שאם ראה מים באים לשטוף שדה חבירו חייב 

ראה  .ה ).ט,רנט(מ "חו לגדור בפניהם כדי להציל

אם פניה כלפי העיר אין זו , פרה רצה בדרך

מצאה רועה . ז אבידה"כלפי השדה ה, אבידה

. חייב להחזיר משום אבידת קרקע, בין הכרמים

אינה , כביםלפיכך אם היו הכרמים של עובד כו

ואם חשש שמא . אבידה ואינו חייב להחזיר

מפני שהפסידה , ג כשימצאנה"יהרגנה העו

ה "וההגה (ז אבידה ונוטל ומכריז "ה, הכרם

במקום שפורעין קנס מבהמות שרועין בשדות 

   ).ב,רסא(מ "חו ).אחרים
  

 אמר ליה '...החזירה וברחה החזירה וברחה'

, נאחדא זמ ההוא מדרבנן לרבא אימא השב

אפילו מאה  אמר ליה השב ?תרי זמני תשיבם

,  אין לי אלא לביתו'תשיבם'. פעמים משמע

 )ופטור, דהויא השבה (לגינתו ולחורבתו מנין

  . מכל מקום תלמוד לומר תשיבם
  

אי דלא , פשיטא  אי דמינטרא,היכי דמי

והא קא , לעולם דמינטרא ?אמאי מינטרא

 לומר לו (משמע לן דלא בעינן דעת בעלים

שמצאתיה , שמור פרתך שהחזרתיה לגינתך

דאמר הכל צריכין , וכדרבי אלעזר. )אובדת

וארבעה שומרים , גזלן, גנב (דעת בעלים

ואם לא הודיעו ומתה ,  צריכין להודיעושהשיבו

דכיון דידע ,  חייבים באחריותןאו נגנבה

ולא ,  לא נזהר בהשאבדה ולא ידע שהושבה

ה שהתור,  חוץ מהשבת אבידה)מאכילה

חייב  ע"פסק הש     .ריבתה השבות הרבה

ליטפל באבידה עד שיחזירנה לרשות בעליה 

אבל אם החזירה למקום . במקום המשתמר

ואבדה משם , כגון גנה וחורבה, שאינו משתמר

   ).א,רסז(מ "חו ...חייב באחריותה
  

חדא   אימא שלח')לגבי שלוח הקן (שלח תשלח'

חה  של,ואנן תנן (תרי זמני תשלח, זימנא

אפילו ארבע וחמש , שלחה וחזרה, וחזרה

מר ליה שלח אפילו מאה א ?) חייבפעמים

אין לי אלא לדבר  'תשלח' .פעמים משמע

היה צריך לטהר בו  (לדבר מצוה מנין, הרשות

 )מנין שאסור באם על הבנים, את המצורע

 ע"פסק הש     .מכל מקום, תלמוד לומר תשלח
 אינו ,אם רוצה ליקח האם ולשלח הבנים. א

אפילו כמה , שלחה וחזרה, שלחה וחזרה. רשאי

אבל אם שלחה . חייב לחזור ולשלחה, פעמים

, ונטל הבנים והחזירן לקן וחזרה האם עליהם

אבל אם ' ע"הש ש"מ ).ה,רצב(ד "יו פטור מלשלח

משום  וטעם הדבר.) קמא(זוהי משנה בחולין ' ...שלחה

ק פס    . ון דכבר זכה בהם מזומן קרינן בהודכי
 אסור ליטול אם על הבנים ואפילו ם"הרמב

שחיטה   ...לטהר בהן את המצורע שהיא מצוה

   ).יט,יג(
  

 אמר ליה ההוא מדרבנן לרבא ואימא הוכח

 אמר ליה הוכח ?תרי זמני תוכיח, חדא זימנא

 .         לא
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אין לי אלא  'תוכיח' .אפילו מאה פעמים משמע

תלמוד לומר  תלמיד לרב מנין, הרב לתלמיד

 ם"פסק הרמב     .מכל מקום, הוכח תוכיח
אם קיבל ממנו מוטב  ...הרואה חבירו שחטא

וכן תמיד , ואם לאו יוכיחנו פעם שניה ושלישית

חייב אדם להוכיחו עד שיכהו החוטא ויאמר לו 

 )ז,ו(דעות מ "הקשה הלח*      ).ז,ו(דעות  איני שומע

יישב  .ב לר יוכיחדאפילו תלמידם "הרמבלמה לא הזכיר 
 דלאו למימרא דיוכיח התלמיד לרבו כאשר ל"דס מ"המל

ידבר איש אל רעהו אלא היינו לומר דכשרואה אותו 

ת אומר לו למדתנו רבינו כך וכך וזה כבר "עובר על ד

  .'ת דין ט"ה ת"פם "מבכתב הר
  

ּעזֹב ַתעזֹב עמֹו ִ ֲ  אין לי אלא בעליו )פריקה (ָּ

תלמוד לומר עזב ? שאין בעליו עמו מנין, עמו

מצא בהמת  ע"פסק הש     .מקוםמכל , תעזב

, י שאין הבעלים עמה"אעפ, חבירו רבוצה

עזוב ' 'שנא,  לפרוק מעליה ולטעון עליהמצוה

כ למה נאמר עמו  "א. מ" מ',הקם תקים' 'תעזוב

שאם היה בעל הבהמה שם והלך וישב לו 

ואמר לזה שפגע בו הואיל ועליך מצוה אם 

 'שנא, הרי זה פטור, רצית לפרוק לבדך פרוק

חייב , או חולה ואם היה בעל הבהמה זקן 'עמו'

   ).ז,רעב(מ "חו לטעון ולפרוק לבדו
  

ָּהֵקם ָתִקים עמֹו ִ אין לי אלא בעליו עמו  )טעינה (ּ

, תלמוד לומר הקם תקים שאין בעליו עמו מנין

    .מכל מקום
  

ולמה ליה למכתב פריקה ולמה ליה למכתב 

שפסוק  ונת השאלהשכין לפרש א 'כתבו התוס[ טעינה

התורה שאם ''  הגמכ תירוץ" שא, לגמריאחד מיותר

 שיש הינו אומרים, רק את חובת הטעינההיתה כותבת 

 רק משום באופן שהבעלים לא שםאף חיוב לעשותה 

אין , אך פריקה שהיא בחינם, שהוא מקבל על זה שכר

 משמע לקמן שהרי 'חיוב לעשותה שהבעלים לא שם

שיש פסוק בשכר משום טעינה כל מה שלומדים שש.) לב(

  את ענייןשאפשר ללמוד אומרת שם' הגמ (פריקהשמדבר ב
ואם כן מה שנצרך גם בפסוק בפריקה , מטעינהו "פריקה קה

שעיקר הסוגיא   ועוד)ופריקה בחינם, ללמד שטיענה בשכר

כ " וא.)לב(של דיני פריקה וטעינה בשכר או בחינם בדף 

פרש ל  ישאלא שאלה זו היתה צריכה להישאל שם
אין למה נצרך יתור ללמד שיש חיוב אף ש ' הגמתששאל

דאי כתב , צריכי ?] בטעינהוגם בפריקה  גםבעליו עמו

הוה אמינא משום דאיכא צער  רחמנא פריקה

שהבהמה  (ואיכא חסרון כיס, בעלי חיים

דלאו צער בעלי חיים , אבל טעינה. )מתקלקלת

ואי . אימא לא איכא ולא חסרון כיס איכא

שנותנין לו  [משום דבשכר טעינהאשמעינן 

 טעינה בשכר ):לב(לקמן ד "דאיכא למ, שכר

, אימא לא  אבל פריקה דבחנם]פריקה בחנם

  . צריכא
  

אף טעינה בחנם מאי דאמר , ולרבי שמעון

 לרבי שמעון לא מסיימי קראי ?איכא למימר

ואי כתב , הי משמע טעינה והי משמע פריקה(

 טעינה אבל,  הוה אמינא לפריקה אתאחדא

תימה  'התוסהקשו  כתב רחמנא אידך לטעינה, לא

 ברור לא 'נופלים בדרך' שהפסוקמשמע .) לב(דלקמן 

שאפשר לפרש ,  בטעינה מדברשהואש "רדעת ל

ואם , שמדובר שהבהמה קרסה תחת המשא שעליה

הינו מעמידים פסוק זה , באמת היה פסוק אחד בלבד

ע "ע לכ לא משמ'רובץ תחת משאו' אבל קרא ד.בפריקה

ש קרא "כ גם לר" וכשנכתבו שניהם ע,אלא בפריקה

ש לא יכתוב אלא "כ לר" וא. הוי בטעינה'נופלים בדרך'ד

 ל"וי בקרא דנופלים בדרך 'אין בעליו עמו'חד יתורא ל
 שמדבר ש"לרגם לא ברור  'רובץ תחת משאו'שהפסוק 

י שאין " דעלומר שמדבר בטעינהאפשר ש ,בפריקה

 בצורה ומניחים המשא, עון לט באיםהרבה בני אדם

 בהמשך נהוה . מכביד המשוי על הבהמה ורובצתנכונה

, וחדלת מעזב לו'כתוב ' רובץ תחת משאו'הפסוק של 

והא '  הקשתה:)לב(לקמן בדף ' ובגמ 'עזב תעזב עמו

 אליבא שם' שהגמיש לומר ו 'וחדלת בפריקה הוא דכתיב

   .)דרבנן
  

 ולמה )פריקה וטעינה (למה לי למכתב הני תרתי

דאי כתב רחמנא , צריכי ?לי למכתב אבידה

הוא  (משום דצערא דמרה איתא הני תרתי

 )ואין יכול לטעון לבדו וכן לפרוק, העומד שם

דצערא דמרה , אבל אבידה. צערא דידה איתא

ואי . אימא לא ,איתא וצערא דידה ליתא

 משום דליתא למרה בהדה אשמעינן אבידה

בל הני  א]ב"דף לא ע[ )שיטרח בהשבתה(

אימא , דכתיב עמו[ דאיתא למרה בהדה, תרתי

י "עפ ('כתבו התוס יחזור אחר בני אדם וישכור

פריקה ב  עמוודמרבינן לעיל אין בעליג "עוא )א"המהרש

 הריבוי מיותר שאפשר ללמוד כן רהולכאו, וטעינה

על אופן אלא  אינו מדבר שהריבויל " ימהשבת אבידה

כול לעזור יכול לשכור  ונהי דאין י,שהוא זקן או חולה

 : לא- . לא
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ומה שלומדים מהשבת אבידה זה על אופן שאין . פועלין

  . צריכא, אימא לא )בעלים כלל שם
  

ּמֹות יוַמת ַהַמֶכה ּ אין לי אלא  )נאמר ברוצח (ּ

מנין שאם אי אתה יכול , במיתה הכתובה בו

כגון , והיינו סייף (להמיתו במיתה הכתובה בו

לזרוק בו חץ ואתה יכול , שהיה בספינה ובורח

 שאתה רשאי להמיתו בכל מיתה )או לטובעו

, תלמוד לומר מות יומת שאתה יכול להמיתו

 מי שעמד על ם"פסק הרמב     .מכל מקום

נפשו ולא יכלו בית דין לאוסרו עד שימיתוהו 

במיתה שהוא חייב בה הורגין אותו עדיו בכל 

מיתה שיכולין להמיתו בה מאחר שנגמר דינו 

לפיכך , ר העם להמיתו תחלהואין רשות לשא

ואם היו העדים , אם נקטעה יד העדים פטור

במה דברים , גדמין מתחלה יהרג ביד אחרים

אמורים בשאר מחוייבי מיתות בית דין חוץ מן 

אבל הורג נפש שנגמר דינו רודפין , הרוצח

אחריו בכל דבר וביד כל אדם עד שממתין 

 נאמרש 'תמות יומ'הלימוד של  ).ח,יד(סנהדרין  .אותו

כתב  לגבי שאר מיתות.  ברוצח שנאמרהוא לימוד פרטי
לפום ריהטא משמע דרוצח משום דכתיב ביה  מ"הכס

 חדא ,מות יומת אשתני משאר חייבי מיתות בתרתי

דשאר חייבי מיתות בעינן דלא ימיתנו אלא במיתה 

הכתובה בו ורוצח אתה ממיתו בכל מיתה שאתה יכול 

יתות בעינן יד העדים בראשונה  דבשאר חייבי מתרתי

ויש לתמוה על רבינו שכתב  ...ואילו ברוצח לא בעינן

שגם בשאר מחוייבי מיתה ממיתין אותם בכל מיתה 

שיכולין ואין חילוק בין רוצח לשאר אלא אי בעינן יד 

  .ש מה שיישב"ע, העדים בראשונה
  

ַּהֵכה ַתֶכה אין לי אלא בהכאה  )בעיר הנדחת (ּ

ין שאם אי אתה יכול להמיתן מנ, הכתובה בהן

שאתה רשאי להכותן , בהכאה הכתובה בהן

תלמוד לומר הכה  בכל הכאה שאתה יכול

על ) ו,ז ד"ע(פרשת הכסף הקשה . מכל מקום, תכה

  . כתב שאינו יודע למהו, השמיט דין זהש ם"הרמב
  

יב  ב ָתׁשִ אין לי אלא שמשכנו ברשות בית ָּהׁשֵ

וחם לתפוס ושלחו של, דצעק עליו בדין [דין

, דקרא דהשבת העבוט עליה כתיב, מטלטליו

, דכתיב לעיל מיניה בחוץ תעמוד והאיש

 בשליח בית דין הכתוב ).קיג(ואמרינן לקמן 

  מנין משכנו שלא ברשות בית דין]מדבר

       .מכל מקום, תלמוד לומר השב תשיב
  

ָּחֹבל ַתְחֹבל , אין לי אלא שמשכנו ברשות, ּ

סתם , דצריך השבה (ןמשכנו שלא ברשות מני

דלא שכיח דחציף , חבלה על פי בית דין היא

איניש ליכנס בבית וליטול מטלטלי שלא 

. מכל מקום, תלמוד לומר חבל תחבל )ברשות

חד לכסות יום וחד  ?והני תרי קראי למה לי

     .] מפרש לקרא הכי).קיד(מ "בב [לכסות לילה

, אחד הממשכן את חבירו בבית דין ע"פסק הש

אם , ד שמשכנו בידו בזרוע או מדעת הלוהואח

הרי , איש עני הוא ומשכנו דבר שהוא צריך לו

זה מצוה להחזיר לו העבוט בעת שהוא צריך 

, מחזיר לו את הכר בלילה כדי לישן עליו. לו

כ "א. ואת המחרישה ביום כדי לעשות מלאכתו

כדי שלא ישמיט החוב , מה מועיל לו המשכון

אלא , טלים אצל בניוולא יעשה מטל, בשביעית

, א"בד. יפרע מהמשכון אחר שמת הלוה

אבל אם . כשמשכנו שלא בשעת הלואתו

  ...אינו חייב להחזיר לו, משכנו בשעת הלואתו
אבל אם משכנו בשעת 'ע "ש הש" מ).טז,צז(מ "חו

   .:)קיד(היא בדף ' גמ 'אינו חייב להחזיר לו, הלואתו
  

ָּפֹתַח ִתְפַתח  לעניי עיר , רךאין לי אלא לעניי עיּ

מכל , תלמוד לומר פתח תפתח אחרת מנין

ועניי עירו קודמין לעניי ... ע"שפסק ה     .מקום

   ).ג,רנא(ד "יו  ...עיר אחרת
  

ָּנתֹון ִתֵתן אין לי אלא מתנה  )שנאמר בצדקה (ּ

אם אי אפשר לך  (מתנה מועטת מנין, מרובה

, תלמוד לומר נתן תתן )ליתן מתנה מרובה

כל אדם חייב ליתן  ע"פסק הש     .מכל מקום

אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב , צדקה

   ).א,רמח(ד "יו ליתן ממה שיתנו לו 
  

 אין לי )שנאמר בהענקה לעבד המשתחרר (העניק תעניק

דהכי [מעניקין  אלא שנתברך הבית בגללו

' דר, אלהיך תתן לו' אשר ברכך ה, כתיב קרא

 נתברך  לא)]:יז(אלעזר בן עזריה בקדושין 

, תלמוד לומר העניק תעניק הבית בגללו מנין

דאמר , ולרבי אלעזר בן עזריה. מכל מקום

 :לא           
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לא נתברך , מעניקין לו נתברך הבית בגללו

 ?תעניק למה לי, אין מעניקין הבית בגללו

הלכה בזה עיין ה דברה תורה כלשון בני אדם

  .62' מסכת קידושין עמ בקיאות כהלכה עלב
  

ֲַהעֵבט ַתעִביֶט ּנוֲּ אם לא רצה י על החומש "פירש רש (ּ

ממה  ( אין לי אלא שאין לו)תן לו בהלואה, במתנה

משלך  ( ואינו רוצה להתפרנס)שיתפרנס

 תן לו דרך )העבט (אמר רחמנא )במתנה

, משלו [יש לו ואינו רוצה להתפרנס. הלואה

, מנין שאתה חייב להעביטו, אלא משלך

  תלמוד לומר]...וליפרע ממנו אחר מיתה

דאמר יש , ולרבי שמעון. מכל מקום, תעביטנו

, אין נזקקין לו לו ואינו רוצה להתפרנס

דברה תורה כלשון בני  ?תעביטנו למה לי

 ש"ע ולר" לראב וכי לית להות"וא ,'כתבו התוס( .אדם

ש משנינן נמי לעיל " ואליבא דר,כל הני דרשות דלעיל

ינו משמע שא, בפסוקים' ולכן נצרך ב, דלא מסיימי קראי

. 'דיברה תורה כלשון בני אדם'  שם את הסבראסובר

ש עשר תעשר אחד מעשר דגן "דריש נמי ר.) ח(ה "ובר

 דדוקא הכא בהני תרי קראי ל"ויואחד מעשר בהמה 

אמרינן דברה תורה כלשון בני אדם משום דמוכחי קראי 

משמע שרק אם חסר לו רק אז תלוה ' די מחסורו'דכתיב 

משמע שתעניק לו רק אם ' ברכךאשר ' ובאידך כתיב ,לו

דאמר אם גנב אין לי אלא גניבה :) צד( ובדף .נתברכת

ד דברה תורה כלשון " ופריך למ,ל יגנב"אבידה מנין ת

בני אדם מאי איכא למימר התם נמי איכא הוכחה 

   .)דגניבה משמע דוקא גניבה ולא אבידה
  

היה בטל מן הסלע לא יאמר לו תן לי סלע '

 נותן לו שכרו תנא ' כפועלאלא נותן לו שכרו

, והלא אינו בטל (מאי כפועל בטל. כפועל בטל

ומתניתין תני נותנין לו , שהרי טורח בהשבתה

כשיעור שירצה פועל ליטול להתרפות 

אמר אביי כפועל בטל  ?)ממלאכה ולישב בטל

כמה אדם רוצה  (של אותה מלאכה דבטל מינה

 פחות משכרו ליבטל ממלאכה זו כבדהליטול ול

הכל , ולעסוק במלאכה קלה כזו, הוא עוסק בהש

יש מלאכה , לפי כובד המלאכה וריבוי שכר

ש "הסביר הרא או חילוף, שטורחה קל ושכרה רב

הכא  מ"מ, ואף שאסור ליטול שכר על השבת אבידה

יכול , ופטרתו התורה מהשבה, שהיה עסוק במלאכתו

   .)ליטול שכר

 והסביר( ' בפניהםאם יש שם בית דין מתנה'

שישלם לו כל מה שישתכר מתנה בפני הבית דין  'התוס

ד לא ישיב כיון שאם " ואם אין ב,במלאכה שהוא עושה

 אבל אם אינו עושה ,ישיב לא יהא לו אלא כפועל בטל

או שהיתה ' לעיל דנקט ת"וא          .מלאכה ישיב בחנם

ד אפילו מועטת נמי מן " אי ליכא ב, היכי דמי'שלו מרובה

ד כי נמי אין מרובה אלא " ואי בפני ב,ישיבהאבידה לא 

כ מה "ד ליתן לו כל שכרו א"שוה לאבידה למה יתנו ב

כבר בהמה ש (מ לכושרא דחיותא" דנל"ויירויחו הבעלים 
שלא יצטרך לטרוח  ( או לטרחא יתירא)התרגלה לעבודתו

  דהכאת"וא         .:)צג(לקמן ג משני " וכה)ולקנות חדשה

חות השכירות כפועל בטל וכן משלם לכל הפבאבידה 

 ו את עדרף שבאו חיות לטרוגבי רועה) שם(משני לקמן 

ומר ש אם הוא, תומקלורועים י שישכור "הציל עיכול לו

ומר  וש.נםיבחומר חינם שאם וחייב לשוכרם בממון שכר 

 גם  ומסתמא,חוזר ונוטל מבעל הביתשכר מה ששילם 

 .ב"עה חוזר ונוטל מבשומר חינם ששכר רועים בשכר

תנן שטף נהר את חמורו וחמור :) קטו(ק "אילו בב דקשהו

חבירו הניח את שלו והציל את של חבירו אין לו אלא 

 דהתם מיירי ל"וי ואין משלם לו דמי חמורו שטבע ,שכרו

י הדחק דאי לאו הכי מצי "יכול להציל עהבעלים כשהיה 

 כיון ל"ועיאמר ליה מהפקירא קזכינא כדאיתא התם 

  ר שם יכול לומר הייתי שוכר פועלים שבעל החמו

 , אמאי נוטל שכר באבידה הכאת"וא              .להצילו

 שאין צריך לקדם בשכר אם קידם ומר חינםוכן לקמן ש

דמבריח ארי .) נח(ק "בב נן האמרי,ב"אמאי נוטלו מבעה

שניה  וללישנא , הבעלים מלשלם לומנכסי חבירו פטור

שלא היה למציל  משוםשמסבירה את טעם הפטור 

 ראשונהאבל ללישנא  ,שכאן יש לו פסידא, פסידא מובן

שעשה כן  פטור כיון  יש לו למציל פסידאאפילושמשמע 

 דמבריח י"רמר ואו קשה ,והבעלים לא אמרו לו, מדעתו

 ,ארי פטור היינו דוקא שמצילו מפחד הארי שירא שיבא

 וקידם ברועים והבריחו דלא ברי הזיקא דבלא הצלתו יכול

 אבל מציל מפי הארי ושטף נהר ,להיות שלא היה בא

חמורו ומחזיר אבידה דברי הזיקא ובא זה והציל נוטל 

 למודר הנאה מחבירו מה שמותר ת"וא              .שכרו

 .)קח(כתובות בו.) לג(בנדרים ו ,לפרוע לו את חובותיו

 שלא נחשב ו היינמבריח ארישזה נחשב כ ביארו הטעם

רה אלא רק מבריח ממנו שלא יבוא שמהנהו הנאה ישי

 דהתם ל"וי .דברי הזיקא ואית ליה פסידאג "ע אעליו נזק

נמי אין מצילו מן ההפסד דמה שמלוה טורף ממנו אין זה 

 נ"אהפסד שהרי נתחייב לו ולכך חשיב ליה כמבריח ארי 
שיכול לטעון הבעל כדמפרש טעמא בירושלמי דנדרים 

 ויש  .ו על החובחוב שיכל לפייס את המלוה שימחל ל
משום שיכול לומר הייתי מוצא עוד לבאר כעין זה 

 בסוגיא  שמובאמהו     .אוהבים הרבה שיפרעו עבורי

שאם היה חור ,  קרקע כדי לקנותהתלגבי חזק.) נג(ב "בב

ונתן הקונה אבן , בגדר של השדה שדרכו נכנס הנהר

 את השדה ףאו שנהר שט, בפתח ומנע מהמים להיכנס

 :א         ל
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 זה חזקה אין, כדי שיצאו המים, בן מהגדרוהוא נטל א

 ולא שזה נחשב כמבריח ארי, הטעם' ואמרה הגמ, שקונה

הרי שגם במקום , שמצילו מן ההפסדפ "כמעשה קניין אע

ח דין של מודר הפסד גמור מחשיבים את המעשה כמברי

 לענין ' ארימבריח'לא נקט לשון ש יש לומרהנאה 

 חזקה כיון ית נקראאין זוללמד ששיפטר משכר אלא 

שאין מתקן השדה אלא מגין עליה בעלמא שלא תבא 

, י" מודה לסברת רת" שגם רונראה       .לידי קלקול

אין זה נחשב למבריח , שבמקום שודאי מציל מן ההפסד

הדין של מודר הנאה  ולמרות שחולק עליו לגבי, ארי

שמדובר .) נח(הפורע חובו של חבירו ופירש בכתובות 

והשאיר את אשתו בלא , למדינת היםבמי שהלך שם 

שמכיון שאינו , ן לה מזונותתובא המודר הנאה ונ, מזונות

כיון שהאשה היתה , יכול לתבוע ממנו את מה שנתן לה

, יכולה להתפרנס ממעשה ידיה או להתפרנס מן הצדקה

אך בסתם פריעת חוב שאדם , לכך נחשב למבריח ארי

 אלא נחשב ,אין זה נחשב למבריח ארי, פורע לחבירו

ירושלמי פליג  הלפיוו. שמהנה את חבירו בהנאה גמורה

שבירושלמי כל פורע חוב נחשב כמבריח  ,דודןאגמרא 

 אם השר גזל ביתו של ישראל ובא ז"יולפ.         ארי

חבירו ישראל ופייס אותו בדמים מועטים אם ירצה 

ב ליקח ביתו ישלם דמים לחבירו וכן פסק רבינו "בעה

 ,:)נח(י פסק שיחזיר לו ביתו חנם בגיטין "ש אבל ר,גרשום

  לא מבעיא אם קנאה בדמיםאלא,  דלא כדבריוונראה

 , הבעלים לו שמציל הבעלים מן ההפסד שישלמומועטים

,  את הבית בשוויו המלא צריך לשלם לוקנא' אלא אפי

ולא דמי למבריח ארי דאם היה משתקע בידו לא היה 

ודמי למקדים ברועים בשויו ' הבית חוזר לו לעולם ואפי

 שנותן שכרו עד כדי דמיהם נןובמקלות בשכר דאמרי

 אהועוד נר    .מ לכושרא דחיותא או לטרחא יתירא"ונ

ידוע בודאי שאפילו לא מיהר לקנותו היה חוזר ' אפי

לבעלים בדמים הללו כל שעה שירצו בין קנאן בדמים 

מרובים בין קנאן בדמים מועטים לא דמי למבריח ארי 

 שיצא הבית מחזקת ישראל ובא לידי נכרי וזה כיון

מוציאו מחזקת נכרי ומחזירו ליד ישראל נוטל מה 

   .)שההנהו
  

אזל , איסור ורב ספרא עביד עיסקא בהדי הדדי

, ולא היו מעות, בסחורה (רב ספרא פלג ליה

 בלא דעתיה דאיסור )אלא דבר הצריך שומא

. אתא לקמיה דרבה בר רב הונא. באפי בי תרי

אי , ר ליה זיל אייתי תלתא דפלגת קמייהואמ

שנים מן  (לתא תרי מגו ת]א"דף לב ע[נמי 

 ואי )השלשה יבואו ויעידו לומר שלשה היינו

אמר  .תרי סהדי דפלגת באפי בי תלתא נמי

אמר ליה דתנן אם יש שם  ?ליה מנא לך הא

, וסתם בית דין שלשה (מתנה בפניהם בית דין

ה אצל זה בפחות  אין כח להפקיר ממון זאלמא

 שלו ,בפני מי יתנה  אין שם בית דין)משלשה

 התם דמפיק ממונא ,אמר ליה מי דמי .קודם

אבל הכא , בעינן בית דין מהאי ומותיב להאי

שידעו  (גילוי מילתא בעלמא הוא, דידיה שקלי

דתנן , תדע.  בתרי סגי ליה)שחלקתי בשוה

הניזונת מנכסי יתומים מוכרת  (אלמנה

ובלבד  (כרת שלא בפני בית דין מו)למזונות

ת "וא ' כתבו התוסשיראו שנים שלא תמכור בזול

  משום חינא מה שאלמנה מוכרת שלא בפני בית דיןהתם

שכאשר ימות הבעל הם יוכלו למכור , שאם ידעו כל הנשים(
י זה ימצא חן "ע, ולא יצטרכו דוקא בית דין, מזונותיהם בקלות
שאין רצונו  (ד"זה בב או משום שלא תתב)בעיניהן להתחתן

 כל פעם צטרךתמזונות לאשתו ותצטרך ם ימות של הבעל שא
ל כיון " דסל"וי.) צז( כדמפרש בכתובות )להתבזות בבית דין

ד משום "דאינה שלה שלא בבג "עדאלמנה מוכרת א

דליכא ג "עד א"נ שותף יטול את שלו שלא בב"חינא ה

, אמר ליה אביי ולאו מי אתמר עלה .)טעם דחינא

מר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן אלמנה א

אבל צריכה , אינה צריכה בית דין של מומחין

ת והאמרינן "וא 'כתבו התוס[ בית דין של הדיוטות

קחה את קרקעות ל( אלמנה ששמה לעצמה.) צח(התם 
 לא עשתה )היתומים לעצמה בדמי הכתובה ולא מכרתם לאחר

חר זמן ולהחזיר אם רצו היתומים לתת לה מעות לא( ולא כלום
 . דאמרינן לה מאן שם לך)לרשותם את הקרקע הרשות בידם

 כיון שלוקחת לעצמה ל"ויד הדיוטות "פ ב"הלא מכרה ע

שיש פ "ענראה לעולם שמעכבת מנכסי יתומים בידה א

 אבל כשמוכרת לאחרים ,ד הדיוטות כיון דליכא מומחין"ב

       .אין נראה שמעכבת משלהם שהרי לא עכבה כלום
ד "ד ובב"ש דאלמנה מוכרת לאחרים שלא בב" ומת"או

ל מאן שם "לעצמה מדאמרינן התם דא' יכולה לעכב אפי

 וקאמר נמי התם ההוא ,ד יכולה לשום"לך משמע דבב

 דיתמי אזל שמה )מספוא (גברא דאפקידו גביה כסתא

ל "אתא לקמיה דרבי א' זוזי לסוף אייקור כו' לנפשיה בת

תנן .) לח (ולקמן .ל לשוםד יכו"מאן שם לך משמע דבב

עושה להם תקנה ' המפקיד פירות אצל חבירו והרקיבו כו

ד וכשהוא מוכרן מוכרן לאחרים ואין מוכרן "ומוכרן בב

 כיוצא בו גבאי צדקה פורטין לאחרים ואין פורטין ,לעצמו

ד מוכרין לאחרים ואין מוכרין לעצמם "לעצמם דאפילו בב

 וליכא למימר הא ,םד אין מוכרין אפילו לאחרי"ושלא בב

ד אבל אי "ד היינו ברשות ב"דאמר ומוכרים לאחרים בב

ד השומא יכול לעכב לעצמו דבירושלמי מסיק על "ידעי ב

ק דפסחים "ההוא מעשה דרבי יוחנן חקוקאה דמייתי פ

שנתן לו רשות פ "עד אלמא א"ל לך ומוכרם בב"א.) יג(

ד "ב דמוכרת שלא בל"וי         .ד"היה צריך למוכרם בב

 וגבי כסתא דיתמי נמי דיכול לעכב לעצמו ,משום חינא

 . לב- : לא . לב- : לא  
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ד מצינן למימר דהיינו דוקא בדיעבד דמשום חשד לא "בב

ד עצמם הם מפקידין "נ דגבי יתמי ב"מהדרינן עובדא א

 אבל פקדון של אחרים ,ולכך יכול לעכב לעצמו על פיהם

 ע"פסק הש     .]ד"אינו יכול לעכב לעצמו על פי ב
או שקבעו זמן , מן לשותפותאם לא קבעו ז

, ובא אחד לחלוק שלא מדעת חבירו, ונשלם

ובלבד שיהיו , אפילו הם הדיוטות', חולק בפני ג

ואם חלק בפחות . נאמנים ויודעים בשומא

,  במה דברים אמורים...לא עשה כלום, משלשה

אבל אם היו מעות שכולם , שחלקו פירות

 יש לו לחלק שלא בפני בית, מטבע אחד ושוים

ואם אין . ומניח חלק חבירו בבית דין, דין

הרי הם כפירות ואין חולקין , המעות שוים

ע "הש ש"מ ).יח,קעו(מ "חו . אותם אלא בבית דין

היא ' גמ' אבל אם היו מעות שכולם מטבע אחד ושוים'

   ..)סט(לקמן 
  

ברשות , אין חייב בה  מצאה ברפתמשנה

 ואם היתה בבית הקברות. חייב בה הרבים

אם אמר לו אביו . לא יטמא לה )וא כהןוה(

והוא במקום  (היטמא או שאמר לו אל תחזיר

, פרק וטען. לא ישמע לו )שהוא מותר לילך שם

, חייב אפילו ארבעה וחמישה פעמים, פרק וטען

, )הבעלים (הלך וישב לו. שנאמר עזב תעזב

אם רצונך לפרוק , ואמר הואיל ועליך מצוה

 היה זקן או חולהאם . שנאמר עמו. פטור פרוק

. אבל לא לטעון, מצוה מן התורה לפרוק. חייב

רבי יוסי הגלילי . רבי שמעון אומר אף לטעון

, אין זקוק לו אומר אם היה עליו יתר על משאו

  .שנאמר תחת משאו משאוי שיכול לעמוד בו
  

ששנינו  ( אמר רבא רפת שאמרו)גמרא(

את  ( אינה מתעה)...ש,  עסקינןבמשנתנו

 ואינה )וכה להיות בורחת ויוצאתהבהמה שבת

 ואם באת לצאת, שאינה נעולה (משמרת

, מדקתני אינו חייב בה  אינה מתעה,)יוצאה

מדאיצטריך למיתני אינו חייב  ואינה משמרת

השתא משכח  דאי סלקא דעתך משמרת, בה

כדאמרינן לעיל  [לה אבראי מעייל לה לגואי

 משכח לה מגואי ] לגינתו ולחורבתו מנין).לא(

שמע   אלא שמע מינה אינה משמרת,מבעיא

  . מינה

 יצחק והוא  אמר רבי'מצאה ברפת אינו חייב'

 )שאם נמצאה הבהמה (מכלל. שעומדת תוך לתחום

 בתוך )ר נמצאת"רה (ואפילו, ברשות הרבים

 איכא דמתני לה אסיפא. נמי חייב התחום

אמר רבי יצחק והוא , ברשות הרבים חייב בה

אפילו , כלל דברפתמ. שעומדת חוץ לתחום

מ בין "הנפק (נמי אינו חייב בה עומדת חוץ לתחום

, ר שבתוך התחום ללישנא קמא חייב"רה. א שני הלישנות
רפת שחוץ לתחום ללישנא קמא חייב . ב ללישנא בתרא פטור

מצא פרה  ע"פסק הש     .)ללישנא בתרא פטור

היתה . ה חייב להחזירה"אם עומדת בר, ה"בר

שהיתה ברפת שאינה רועה בעשבים או 

שאין זו , לא יגע בה, מאבדתמשתמרת ואינה 

, ם הרפת חוץ לתחוםא שא" ויהגה( אבידה

ואף , ל דהכל לפי הענין"מיהו נ. חייב להחזירה

הסברא הראשונה מודה אם הוא בענין שאינה 

לא ע "ההבנה בדעת הש ).ג,רסא(מ "חו .)משומרת

מא ש פסק כלישנא ק"י מובא שהרא"ברורה כיון שבב

 .לא הכריעו ף"ריהם ו"רמבמ הביא שה"המו )להחמיר(

 שפסק ם" להדיא שהבין ברמב יראהמ" המעיין במאמנם

   .)י"כ להגיה הכנסת הגדולה בדברי הב"וכ (כלישנא בתרא
  

 תנו רבנן מנין 'בבית הקברות לא יטמא לה'

שאם אמר לו אביו היטמא או שאמר לו אל 

ֹו ְוָאִביו ִּאיׁש ִאמשנאמר  תחזיר שלא ישמע לו

ֹמרו ֲאִני ה ְבֹתַתי ִתׁשְ ִּתיָראו ְוֶאת ׁשַ ּ ּ פ "עא ('ּּ

,  אני אדון לשניכםשאמרתי לך ירא את אביך

 ר לך אביך עבור על דברי לחלל שבתואם אמ

  . כולכם חייבין בכבודי )אל תשמע לו
  

הא , טעמא דכתב רחמנא את שבתותי תשמרו

דאתי עשה  (הוה אמינא צייתא ליה לאו הכי

 )בוד ודחי לא תעשה דלא תוכל להתעלםדכי

 לא )אבידה ( והאי, עשה)כיבוד אב ( האי,ואמאי

 לא תוכל ,השב תשיבם (תעשה ועשה

 ולא אתי עשה ודחי את לא תעשה )להתעלם

סלקא דעתך אמינא הואיל , איצטריך ?ועשה

, והוקש כיבוד אב ואם לכבודו של מקום

ַּכֵבד ֶאת ָאִביך ְוֶאת ִאֶמשנאמר כאן  ָ ּ ונאמר , ָךּ

ַּכֵבד ֶאת הלהלן  הא דנקט  'הסבירו התוס( ֵָמהֹוֶנך' ּ

 תיראוקרא דדברי קבלה ולא נקט קרא דאיש אמו ואביו 

 משום דניחא ליה לאתויי ,תיראאלהיך ' וכתיב את ה

  א"ה הריטבהקש (קא , הלכך לציית ליה)קרא דכבוד

 .לב          
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למה יהיה כבודם , אם אמנם הוקש כבודם לכבוד המקום

מפני שהפריז  שתירצוהביא שיש ו ?וד המקוםעדיף מכב

בכיבוד אב ואם יותר מכבודו כמו שאמרו בירושלמי גדול 

ר יוסף איש "והשנאמר בכיבוד אביו מכבוד המקום 
א ליציית ליה אם ירצה "ק סד" דהכא הירושלים תירץ

 )דכיון שהוקש כבודו לכבוד המקום איזה שירצה יעשה
. א ע"השפסק      .משמע לן דלא לשמע ליה

אינו , היה כהן והבהמה רובצת בין הקברות

אמר לו אביו אל  .ב ).ב,רעב(מ "חו מטמא לה

מ "חו הרי זה לא ישמע לו, תחזיר את האבידה

  ).ה,רסו(
  

 מאי 'מצוה מן התורה לפרוק אבל לא לטעון'

  אילימא אבל לא לטעון כלל,אבל לא לטעון

ּעֹזב ַתעזֹב עמֹודכתיב  מאי שנא פריקה ִ ֲ ָּ ,

ָּהֵקם ָתִקים עמֹוהכתיב , טעינה נמי ִ  אלא ?ּ

 שמה ש סובר"הרא (מצוה מן התורה לפרוק בחנם

. היינו דווקא באדם פנוי ממלאכה, שחייב לפרוק בחינם

אבל דעת  .נוטל שכרו, אבל אם הניח מלאכתו כדי לפרוק
אף כשבטל ,  שבפריקה חייב לסייע בחינםן והמאירי"הר

שאין דין פריקה  טעם דהי"וביאר הפנ. ממלאכתו

הרי היא כשאר , כיון שיש בה צער בעלי חייםד, כאבידה

  ולא לטעון בחנם)מצוות שחייבין לעשותן בחינם

. רבי שמעון אומר אף לטעון בחנם, אלא בשכר

טעינה , תנינא להא דתנו רבנן פריקה בחנם

  .רבי שמעון אומר זו וזו בחנם. בשכר
  

בי דאי סלקא דעתך כר? מאי טעמייהו דרבנן

, ולא בעי פריקה, לכתוב רחמנא טעינה שמעון

אמינא ומה טעינה דלית בה צער בעלי  ואנא

, חייב )אם לא יטעון (וליכא חסרון כיס, חיים

 פריקה דאית בה צער בעלי חיים וחסרון כיס

 ,לא כל שכן )שהבהמה נשברת תחת משאה(

לומר לך , אלא למאי הלכתא כתביה רחמנא

תב אי לא כ, הלכך( בשכר טעינה, בחנם פריקה

 הוה אמינא פריקה ואתיא מקל וחומר מטעינה

מה טעינה , דיו לבא מן הדין להיות כנדון

  . ) אף פריקה בשכרבשכר
  

משום דלא מסיימי ? מאי טעמא, ורבי שמעון

 אי כתיב חד, הלכך, למשמעות טעינה (קראי

ורבנן אמאי לא . )הוה אמינא לפריקה אתא

  תחת משאו הכא כתיב רובץ,מסיימי קראי

 התם כתיב נופלין )משמע שצריך לפרוק(

אף  (וטעונייהו באורחאבדרך דרמו אינהו 

,  משמע)המשא מוטל על הקרקע שצריך לטעון

ורבי שמעון נופלין בדרך אינהו וטעונייהו 

  .עלוייהו משמע
  

  מדברי שניהם]ב"דף לב ע[אמר רבא 

 נלמד צער )מדקאמרי תרווייהו פריקה עדיפא(

כ אמאי "ת א"וא 'כתבו התוס[  דאורייתאבעלי חיים

מותר לחתוך את , מלך או נשיא שמתו (עוקרים על המלכים
ובכדי שלא , הגידים שעל פרסות הסוסים שהם השתמשו בהם

קשה ו.) ז יא"ע( ולא מדרכי האמורי )ישתמשו בהם אחרים

 משום דכבוד מלך ונשיא ל"יוהרי יש צער בעלי חיים 

 )שם(יא ת דאה מפני כבודם כמו בל תשחית דנדח,עדיף

צוה '  שהועוד דכיון, מנה צורי' ג ע"דאונקלוס שרף על ר

 . קל לדחות מפני המלך'את סוסיהם תעקר'את יהושע 

 שכתב שדין צער )י"סימן ק( ת שאילת יעבץ"ועיין בשו

ולא , בעלי חיים נוהג רק בבעלי חיים שהם בני מלאכה

, מלאכהוכתב שם שכלב וחתול בני . בשקצים ורמשים

ויש שהביא  והחתול צד עכברים, שהכלב שומר מגנבים
 שצער בעלי חיים אינו )ד"אות מ( להוכיח מספר חסידים

 ואפילו רבי שמעון לא קאמר. ]דווקא בבני מלאכה

 אלא משום דלא )דאצטריך למכתב פריקה(

  אבל מסיימי קראי)לטעינה (מסיימי קראי

 לאו משום צער משום מאי, דרשינן קל וחומר

מה טעינה  ,והכי יליף (בעלי חיים דרשינן

פריקה דאיכא ,  חייבדליכא צער בעלי חיים

דלמא משום  ?) לא כל שכןצער בעלי חיים

והכי קאמר ומה טעינה . דאיכא חסרון כיס

פריקה דאית בה , חייב דלית בה חסרון כיס

   .לא כל שכן חסרון כיס
  

וכי  ( מי לא עסקינן,וטעינה אין בה חסרון כיס

 )...ן המקרא מדבר אף בהולך לסחורהאי

ת "וא 'כתבו התוס( דאדהכי והכי בטיל משוקיה

אם כן יש ,  בין סוגי הטעינה כיון שהתורה לא חילקהמ"מ

  ממנוו"נדרוש קו ,אופן של טעינה שאין בו חסרון כיס
היינו מדמים טעינה שיש , ו כזה"שאם היו עושים קל "וי

 אף שיש בה שכשם שפריקה,  לפריקהבה חסרון כיס

כמו כן אין נוטלים שכר , חסרון כיס לא נוטלים עליה שכר

ומאחר והפסוק לא מחלק , על טעינה שיש בה חסרון כיס

היה מקום לומר שאין ליטול שכר גם , י הטעינהגבין סו

הפסוק המדבר על פריקה  ועל טעינה שאין בה חסרון כיס

ולא היינו אומרים ,  לדרוש שום דרשה אחרתנכתב

פסוקים בפריקה ובטעינה בכדי לומר שטעינה ' בו בשנכת

 אי נמי אתו גנבי ושקלי כל )בשכר ופריקה בחינם

 : לב-. לב  
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דלרבנן דפליגי עליה  (תדע. מה דאיכא בהדיה

 דצער בעלי חיים )שמעון' ולר, שמעון' דר

רבי יוסי הגלילי אומר , דקתני סיפא, דאורייתא

, אין זקוק לו אם היה עליו יתר על משאו

אֹו ַּתשנאמר  . משאוי שיכול לעמוד בוַּחת ַמׂשָ

, דרבי יוסי הגליליק "ת (לאו מכלל דתנא קמא

, ואמאי זקוק לו ( סבר זקוק לו)שמעון' רבנן ור

 הא כתיב משאו אי משום מצות עזב תעזב

לאו משום דצער  מאי טעמא )...אלא, הראוי לו

המקשה סבור  ' התוסהסבירו (בעלי חיים דאורייתא

אם  ו,משאו שהוא יכול לעמוד בוק נמי ידרוש "דת

שאינו יכול לעמוד בו נהי דאין חייב המדובר במשא 

מ בשכר "לסייע בחנם משום דלית ביה מצות פריקה מ

 ולרבי יוסי ת"וא       .חייב לסייעו משום צער בעלי חיים

הגלילי דסבר צער בעלי חיים לאו דאורייתא ואית ליה 

 שטעינה דומקשה כיצד ל, דטעינה בשכר.) לג(לקמן 

,  שצער בעלי חיים דאורייתאשאם היה סובר, בשכר

 כדי ללמד פסוק על פריקההתורה כתבה אפשר לומר ש

  ללאשאת עניין פריקה אפשר ללמוד, שטעינה בשכר

אך מאחר שסובר שצער בעלי . טעינהמצות ו מ" בקפסוק

כ לדעתו היה צריך לכתוב את "א, חיים אינו דאורייתא

 שמצות טעינה היא בשכרלומד ניין כ מ"א,  פריקהמצות

 , טעינה התורה רקכתובשת ,ו מחסרון כיס" דדריש קל"וי

 שיש בה ש פריקה" חסרון כיס וכהדיש טעינה שאין ב

  וכיון, דטעינה בשכר ללמדנו אלא כתב פריקה,חסרון כיס

 היכא דאית  גםדטעינה שאין בה חסרון כיס הויא בשכר

 ו מטעינה"וכחה מהקאין הז "ועתה לפי .בה חסרון כיס

ובאו להוכיח כאן , לפריקה שצער בעלי חיים דאורייתא

      .ו"ולא מכח ק, שצער בעלי חיים דאורייתא ממקום אחר
ק " יתר על יכולתו שתבאופן שהמשא ודלמא ת"וא

 דכל הסוגיא מוכחת ל" וידרבנןמצריך לפרוק הוא רק מ

'  אפידאי צער בעלי חיים לאו דאורייתא אינו חייב לסייעו

 וכי ליתיה למריה בהדיה ליעבד ,בשכר כדאמרינן בסמוך

 ולעולם צער בעלי חיים דאורייתא אבל אי ,גביה בשכר

 ,משמע בהמשך וכן ,הוי דרבנן פטור היה אפילו בשכר

 ,'ואי אמרת לאו דאורייתא אמאי מטפל ביה'דקאמר 

ומזה שלא , דרבנן שיש רק חיוב מלתרץ' יכלה הגמו

דלמא  ?)מע שאין חיוב לטפלכן מש' תירצה הגמ

דרבי יוסי סבר דרשינן , בתחת משאו פליגי

ורבנן , משאוי שיכול לעמוד בו תחת משאו

, למשא הראוי לו (סברי לא דרשינן תחת משאו

  . ) כל משא שעליו משמעדמשאו
  

 דצער בעלי חיים )דהכי הוא כדדחינא לך (תדע

, דקתני רישא הלך וישב לו, לאו דאורייתא

, פרוק פטור ואיל ועליך מצוה לפרוקואמר לו ה

 בעלי חיים ואי סלקא דעתך צער. שנאמר עמו

ומה לי , מה לי איתיה למריה בהדיה, דאורייתא

לעולם צער בעלי  ?כי ליתיה למריה בהדיה

 ,מי סברת פטור פטור לגמרי, חיים דאורייתא

והכי קאמר . בשכר וחייב, בחנם ודלמא פטור

עבד גביה  הרחמנא כי איתיה למריה בהדי

 עבד גביה וכי ליתיה למריה בהדיה, בחנם

ולעולם צער ,  בשכר)משום צער בעלי חיים(

  . בעלי חיים דאורייתא
  

דאמר לעיל צער בעלי , לרבא (לימא מסייע ליה

לפרוק  ( בהמת נכרי מטפל בה)חיים דאורייתא

אי אמרת בשלמא .  כבהמת ישראל)משאה

פל משום הכי מט צער בעלי חיים דאורייתא

אלא אי אמרת צער בעלי . בה כבהמת ישראל

כתבו [ חיים לאו דאורייתא אמאי מטפל בה

ת והלא בספרי דורש שונאך אפילו שונא עובד "וא 'התוס

מוקי :) קיג( דאסמכתא בעלמא היא דבפסחים ל"ויכוכבים 

התם משום  ? כבהמת ישראל]בשונא ישראל

דקתני אם היתה , הכי נמי מסתברא. איבה

אי אמרת בשלמא . אין זקוק לה  נסךטעונה יין

משום  )וטעמא משום איבה הוא (לאו דאורייתא

ולומר דבר , שיכול להשמט (הכי אין זקוק לה

  אלא אי אמרת דאורייתא)איסור הוא לנו

לעולם  (הכי קאמר? אמאי אין זקוק לה

ורישא תנא מטפל בה בין בפריקה , דאורייתא

, ם משום צער בעלי חייפריקה, בין בטעינה

דלאו  ( ולהטעינה יין נסך) משום איבהוטעינה

 אין זקוק לה )צערא איכא ולאו איבה איכא
אבל שאר דברים זקוק ואפילו לטעון משום  'כתבו התוס(

   .)איבה
  

. ְּוָחַדְלָת תא שמע בהמת נכרי ומשאוי ישראל

אמאי , ואי אמרת צער בעלי חיים דאורייתא

אבל בשכר ת ולישני בחנם "וא 'כתבו התוס( וחדלת

 דוחדלת ל"וי ולעולם צער בעלי חיים דאורייתא ,חייב

לעולם צער  ? עזב תעזב מבעי ליה)משמע לגמרי

לקמיה  (התם בטעינה, בעלי חיים דאורייתא

אימא סיפא , אי הכי .) הא בפריקה כתיבפריך

ואי . עזב תעזב בהמת ישראל ומשאוי נכרי

וליכא  'הסבירו התוס( אמאי עזב תעזב, בטעינה

משום  ?) דאם כן רישא נמי,מימר דבטיל משוקיהל

 :         לב
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אי הכי  .)שצריך להשהות שם (צערא דישראל

ואין בעל  (רישא בחמר נכרי ?אפילו רישא נמי

 סיפא בחמר )ועל הנכרי לטעון, המשא שם

וכי פסקת הדבר כן דכל  (מאי פסקת .ישראל

וכל בהמת ישראל , בהמת נכרי הוי חמר נכרי

איניש בתר , מלתאסתמא ד ?)הוי חמר ישראל

 בפריקה , ועזב תעזב,והא וחדלת .חמריה אזיל

רבי יוסי הגלילי  אמר ליה הא מני ?הוא דכתיבי

  . דאמר צער בעלי חיים לאו דאורייתא, היא
  

מצוה  תא שמע אוהב לפרוק ושונא לטעון

ת כיון "וא 'כתבו התוס[ בשונא כדי לכוף את יצרו

נאותו כגון מוקי לה בישראל שמותר לש) שם(דבפסחים 

 דלא ל"וישראה בו דבר ערוה מה שייך בו לכוף יצרו 

' התוס(אלא ששונא אותו בלא סיבה , מיירי בשונא דקרא

מ שייך כאן כפיפת יצר דכיון "מ שאף שמותר לשנאו ש תירץ"רא
... שהוא שונאו גם חברו שונאו כדכתיב כמים הפנים לפנים

דעתך  ואי סלקא .])ומתוך כך באין לידי שנאה גמורה

 ?הא עדיף ליה, צער בעלי חיים דאורייתא

ביאר [ כדי לכוף את יצרו עדיף, אפילו הכי

 שהותר צער בעלי חיים  שכשם)'מצוה פ( המנחת חינוך

כל שכן , או משום כבודו,  להנאת גופולצורך האדם

   .]שהותר לצורך תיקון מידות נפשו
  

קא סלקא דעתך שונא  (תא שמע שונא שאמרו

דמשתעי בפריקה , קרא קאישאמרו אשונא ד

שונא  )כי תראה חמור שונאך רובץ וגומר

אי אמרת צער בעלי . ולא שונא נכרי, ישראל

מה לי שונא ישראל ומה לי  חיים דאורייתא

מ לשנויי ישראל בחנם "ה 'כתבו התוס( שונא נכרי

מי סברת אשונא דקרא  ?)ולעובד כוכבים בשכר

אהך מתניתא  ( אשונא דמתניתין קאי,קאי

אם , וכיון שבטעינה הוא דשונא לטעון הוא, דלעיל

   .)השונא נכרי אין זקוק לו
  

מקרה הוא לו  (רֵֹבץ ]א"דף לג ע[תא שמע 

 ולא רבצן )בפעם הזאתשרובץ תחת משאו 

אֹו , ולא עומדרֵֹבץ  )הרגיל בכך( ַּתַחת ַמׂשָ ולא ּ

ולקמן פריך הכתיב , והוא צריך טעינה (מפורק

ַּתַחת ַמׂשָ )הקם תקים משאוי שיכול לעמוד  אֹוּ

מה , ואי אמרת צער בעלי חיים דאורייתא. בו

ת ולישני "וא 'כתבו התוס( לי רובץ ומה לי רבצן

נ משני ולא מפורק בחנם "רובץ בחנם רבצן בשכר דה

 דניחא ליה לשנויי דאתי כרבי יוסי ל"ויאלא בשכר 

הא  ? ומה לי עומד)הגלילי כדמוכח דאתיא כוותיה

דאמר צער בעלי ,  הגלילי היארבי יוסי מני

ַּתַחת דקתני , הכי נמי מסתברא .חיים דרבנן

אֹו  מאן שמעת ליה , משאוי שיכול לעמוד בוַּמׂשָ

שמע , רבי יוסי הגלילי דאית ליה האי סברא

   .מינה
  

 והא ,י יוסי הגליליומי מצית מוקמת לה כרב

והוא צריך  (ולא מפורק קתני סיפא תחת משאו

 אילימא לא מפורק ,פורקמאי לא מ. )טעינה

אין , וצריך להטעינו עליו, שאם החמור מפורק ממשאו (כלל

אלא . הא כתיב הקם תקים עמו )צריך לסייע כלל

מאן . אלא בשכר, בחנם פשיטא לא מפורק

לעולם  ?רבנן שמעת ליה דאית ליה האי סברא

  .ובטעינה סבר לה כרבנן, רבי יוסי הגלילי היא
  

והטיל  ( יכול אפילו מרחוקִּכי ִתְרֶאה תנו רבנן

עתלמוד לומר  )עליו שילך שם אי כי . ִּכי ִתְפּגַ

תלמוד לומר כי  תפגע יכול פגיעה ממש

שיערו  ואיזו היא ראייה שיש בה פגיעה. תראה

חכמים אחד משבע ומחצה 

אית דגרסי רוס  'כתבו התוס[  וזה הוא ריס,במיל

 )2/3 ש הביא שיש להוסיף עוד"רא' תוס (דשבע ומחצה רוס

 -  ואם נכפול ב 2/3 ועוד 266' ל רוס בגי"ר (עולה אלפים
גבי .) סז( דהוי שיעור מיל כדמוכח ביומא )2000 הוי 7.5

   .]סוכות דשעיר המשתלח
  

שמא יחזור , לאחר שהטעינו ( ומדדה עמותנא

אמר רבה בר בר חנה ונוטל .  עד פרסה)ויפול

 ובפריקה מיירי ,במה שמדדה 'הסבירו התוס( שכר

 דאי בטעינה פשיטא דהא טעינה גופה ,ירא פן ירבץש

. א ע"פסק הש     .)בשכר וכל שכן מה שמדדה
כמו (מצוה מן התורה לפרוק עמו בחנם 

ז "ה, אבל לטעון עליו) ה"ל סימן רס"באבידה וע

וכן בשעה שמדדה עמו עד . מצוה ונוטל שכרו

מי שפגע  .ב ).ו,רעב(מ "חו פרסה יש לו שכר 

, המתו רובצת תחת משאהבחבירו בדרך וב

בין שהיה עליה משא הראוי לה בין שהיה 

הרי זה מצוה לפרוק , עליה יותר ממשאה

היה דרך הגה [עזוב תעזוב עמו ' מעליה שנא

או שהיא , הבהמה לרבוץ תמיד תחת משאה

ל " רא"הגהות הגר (אינו חייב, עומדת תחת משאה

 . לג-:  לב
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 ולא יפרוק .])ח"משום פריקה אבל חייב משום צער ב

שאו אלא יקום עמו ויטעון מ, יניחנו נבהל וילךו

ואם הניחו נבהל ולא ,  הקם תקים'שנא, עליה

 עשה ועבר על ביטל מצות, פרק ולא טען

 לא תראה את חמור 'שנא, מצות לא תעשה

וכן אם היתה הבהמה של  .ג ).א,רעב(מ "חו אחיך

חייב לפרוק , ישראל והמשוי של עובד כוכבים

ג "אבל בהמת עו. לולטעון משום צער ישרא

. אינו חייב להטפל בו אלא משום איבה, ומשאו

א לפרוק חייב אפילו אין העובד " ויהגה(

משום צער בעלי חיים דהוי , כוכבים שם

מ "וכן בכל מקום דפטור לפרוק מ, דאורייתא

ונפקא מינה , ח מיהו חייב"משום צער בע

ע פסק את " ש).ט,רעב(מ "חו .)שיכול לקבל שכר

 ואף שנראה שפוסק שצער בעלי חיים לאו ם"לשון הרמב

ם " מכריח ברמבס" והכמ הבית יוסף"מ, דאורייתא

אינו חייב 'כ מה שכתוב "וא, שסובר דהוי דאורייתא

, אבל מדין צער בעלי חיים חייב, מדין פריקה 'להטפל בו

בהמת  .ד .א בזה"כ אין מחלוקת בין מרן להרמ"וא

אם היה העובד , ג והמשא של ישראל"עו

 ואם ,בים מחמר אחר בהמתו אינו זקוק להכוכ

 חייב לפרוק ולטעון משום צער ישראל, לאו

הפוגע בשנים אחד רובץ תחת  .ה ).ח,רעב(מ "חו

פרק מעליו ולא מצא מי שיטעון עמו ' משאו וא

, מצוה לפרוק בתחלה משום צער בעלי חיים

כשהיו שניהם שונאים , א"בד. ואחר כך טוען

יה אחד שונא ואחד אבל אם ה, או אוהבים

כדי לכוף , מצוה לטעון עם השונא תחלה, אוהב

 ודוקא בשונא בעלמא דלא הגה(. את יצרו הרע

אבל אם עביד איסורא ושונאו , עביד איסורא

צ לטעון עמו כדי לכוף "א, משום שעבר עבירה

 ).י,רעב(מ "חו .])י"נ(דהא יפה עושה ששונאו , יצרו

ש שהבאנו "רא' י ודלא כהתוס" כהנימוקא פוסק"הרמ

ג הוא "לא מעו, השונא האמור בתורה .ו לעיל 

, שראל שונאוהיאך יהיה לי. אלא מישראל

  לא תשנא את אחיך בלבבך והכתוב אומר

 כגון שראהו לבדו שעבר עבירה אמרו חכמים

ותו עד הרי מצוה לשנא, והתרה בו ולא חזר

 ואף על פי ,שיעשה תשובה וישוב מרשעתו

אם מצאו נבהל , השעדיין לא עשה תשוב

ולא יניחנו , במשאו מצוה לטעון ולפרוק עמו

נו ויבא נוטה למות שמא ישהה בשביל ממו

והתורה הקפידה על נפשות ישראל , לידי סכנה

אל מאחר שהם נלוים , בין רשעים בין צדיקים

 אמור שנאמר, ומאמינים בעיקר הדת' ה

אלהים אם אחפוץ במות ' אליהם חי אני נאם ה

מ "חו .ם בשוב רשע מדרכו וחיההרשע כי א

, מאימתי יתחייב לפרוק ולטעון עמו .ז ).יא,רעב(

שהרי נאמר , כפגיעה) שהיא(משיראהו ראיה 

שיערו חכמים , כי תראה ונאמר כי תפגע וכמה

, ו אמה ושני שלישי אמה"שיהיה ביניהם רס

 היה רחוק ממנו ,ומחצה במיל' שהוא אחד מז

פרק . ח ).ה,רעב(מ "חו אינו זקוק לו, יותר מזה

חייב לטעון ולפרוק פעם , וטען וחזרה ונפלה

 עזוב שנאמר, אפילו מאה פעמים, אחרת

 לפיכך צריך לדדות , הקם תקים עמו,תעזוב

 כ אומר לו בעל המשא"אא,  עד פרסהעמו

  ).ד,רעב(מ "חו איני צריך לך
  

 אבדתו קודמת  אבדתו ואבדת אביומשנה
ו וכבוד אביו איזהו ת אבדתו ואבדת רב"וא 'כתבו התוס[

 אי אבדתו הלא כבוד אביו עדיף למאן דאמר ,קודם

כבוד אביו ש  נאמר ואם,משל בןכיבוד אב .) לב(קדושין ב

שאם אמר לו אביו הלא אבדת רבו קודמת כדאמר לעיל 

שגם האב ', אני ה' לא ישמע לו שנא, אל תחזיר אבידה

ביו  דהיכא דא, אבדתו קודמתויש לומר .'מחוייב בציווי ה

 חייב לכבדו כגון שחוט לי  של הבןנהנה מגוף הבהמה

  לבהמתך הניח לא יכול האב לומר לבנו אבל,בהמתך

 אלא , שגם לאב קשה האבדה,ליאבד ותביא לי לאכול

. שלו קודם , אבדתו ואבדת רבו]שרוצה לאכול

כתב  (של רבו קודמת ,אבדת אביו ואבדת רבו

. מד עמו בחינם דהיינו דווקא אם היה רבו לובדרכי משה

 שאביו )אביו קודם לכל דבר, אבל אם אביו שכר לו רב

הביאו לעולם הזה ורבו שלמדו חכמה מביאו 

של אביו  ואם אביו חכם. לחיי העולם הבא

שרבו לפי הטעם המובא במשנה  שאוליש ל (קודמת

כ מדוע אם "א, ב"קודם לאביו משום שהביאו לחיי העוה

שאי אפשר   המאיריתירץ אביו קודם לרבו, אביו חכם

 היה אביו ורבו )בנומלמד את לאביו חכם שלא 

ואחר כך , מניח את של רבו נושאין משאוי

 היה אביו ורבו בבית השבי. מניח את של אביו

ואם . פודה את רבו ואחר כך פודה את אביו

פודה את אביו ואחר כך פודה את  אביו חכם

  .רבו

 .          לג
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 אמר רב ?)דשלו קודם ( מנא הני מילי)גמרא(

ֶָאֶפס ִכי לֹא ִיְהֶיה ְבך יהודה אמר רב אמר קרא  ּ ּ

שלך קודם לשל כל  )הזהר מן עניות (ֶאְביֹון

 דהיינו דווקא אם אינו יכול להחזיר כתבו הפוסקים (אדם

ואמר רב . )חייב להחזיר, אבל אם יכול. את שתיהן

אף על  (יהודה אמר רב כל המקיים בעצמו כך

אדם ליכנס יש ל, פי שלא הטילו עליו הכתוב

אם , לפנים משורת הדין ולא לדקדק שלי קודם

 פורק מדקדקואם תמיד , לא בהפסד מוכיח

סוף בא לידי  )מעליו עול גמילות חסדים וצדקה

  .)סוף שיצטרך לבריות(ך כ
  

 תנו רבנן רבו '...היה אביו ורבו נושאין משאוי'

סברת טעמי  (רבו שלמדו חכמה שאמרו

, ת זו את זוהמשנה ולהבין שלא יהו סותרו

והוא , וטעמי איסור והיתר והחיוב והפטור

תורה  ( ולא רבו שלמדו מקרא)נקרא גמרא

, כמו שהן שנויות ( ומשנה)נביאים וכתובים

רבי . דברי רבי מאיר )ואין טעמן מפורש בהן
אם  ( כל שרוב חכמתו הימנויהודה אומר

 רבי יוסי אומר. )מקרא אם משנה אם גמרא

שהודיעו טעם משנה  (אפילו לא האיר עיניו

זה   אלא במשנה אחת)אחת שלא יכול להבין

דאסברן , אמר רבא כגון רב סחורה. הוא רבו

 )ב,יג ( היא שנויהכלים מסכת [זוהמא ליסטרון

ולמדני , ולא הייתי יודע מה כלי הוא, )ג,כה(

שהוא כף גדולה שמסלקין בו זוהם הקדירה 

  . ]והקלחת לצדדין
  

כדין , אין מתאחהקרע ש (שמואל קרע מאניה

 עליה ההוא מרבנן דאסבריה )תלמיד על הרב

 אצל )ו,ג (משנה בתמיד [אחד יורד לאמת השחי

הנכנסים שחרית לפתוח דלתות ההיכל מי 

 ושני מפתחות ...שזכה בדישון מזבח הפנימי

, אחד יורד לאמת השחי ואחד פותח כיון, בידו

אחד מן המפתחות הללו פותח פשפש הצפוני 

ההיכל בקרן מזרחית צפונית של שאצל פתח 

כדתנן התם שני פשפשים היה לו , אולם והיכל

אחד לצפון ההיכל והאולם ואחד , לשער הגדול

ואותו שבדרום לא נכנס בו אדם , לדרומו

, ואותו פשפש שבצפון, כדמפרש התם, מעולם

שאצל חמש אמות , והוא לפתח שבזוית האולם

ת ודל, של כותל ההיכל שבצפון פתח ההיכל

ואותו מפתח של אותו הפתח יורד , סובבת בו

פשפשים פתחים קטנים כמין , לאמת השחי

ארכו כעובי רוחב הכותל ודלת , כיפות קטנות

 אחד יורד לאמת השחישער קטן , סובבת בו

הבא לפתוח בו שחרית פשפש שבזוית האולם 

ומכניס ידו בחור , עומד מבחוץ בתוך האולם

 ואחד פותח כיון ]ופותח, שבכותל עד בית שחיו

לאחר שנכנס בזה ובא לו לתא אשר על פני [

, אחת עשרה אמה של אולם וקצת מן ההיכל

ופותח במפתח שני דלת אחד שמן התא להיכל 

ונכנס להיכל , מהר בלא טורח כשאר פתחים

 מהר בלא  פירושכיון. לפתוח דלתות ההיכל

והאי שער הגדול הוא פתח ההיכל שבין , טורח

  . ]אולם להיכל
  

אמר עולא תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה 

לפי שהיו יושבין , כדין תלמיד לרב (מפני זה

, תמיד בבית המדרש יחד ומקשין ומפרקין

הסבירו (  וקורעין זה על זה)וכולם למדים זה מזה

 ואם . שאינו יודע יותר לפי שלומדין זה מזהפ"עא 'התוס

ר חייב לקרוע על אדם כש:) קה(תאמר דאמרינן בשבת 

 דהכא ויש לומראפילו לא היה בשעת יציאת נשמה 

 וכן ,מיירי בקרע שאינו מתאחה כדין תלמיד על רבו

אינן   ולענין אבדה במקום אביו.)י"פירש רש

, שרוב חכמתו ממנו (חוזרין אלא לרבו מובהק

מי שאבדה לו . א ע"פסק הש     .)יהודה' כר

אם , ופגע באבידתו ובאבידת חבירו, אבידה

,  ואם לא.זור את שתיהן חייב להחזירםיכול לח

שאבידתו קודמת אפילו , יחזיר את שלו

כדדרשינן מאפס לא יהיה , לאבידת אביו ורבו

יש לו לאדם ליכנס לפנים כ "עפוא. בך אביון

אם , משורת הדין ולא לדקדק ולומר שלי קודם

פורק , ואם תמיד מדקדק. לא בהפסד מוכח

 רך לבריותממנו עול גמילות חסדים וסוף שיצט

הגה (אבידת אביו ואבידת רבו   .ב ).א,רסד(מ "חו
אבידת רבו  )ס"י וטור ופוסקים מהש"ב המובהק

אבידת , ואם היה אביו שקול כנגד רבו. קודמת

היה אביו ורבו . )'ף בגמ"הרי' כך גי (אביו קודמת

כ מניח של "מניח של רבו ואח, נושאים משאוי

 .          לג
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, שביהיה אביו ורבו עומדים בבית ה. אביו

ואם היה . כ פודה את אביו"פודה את רבו ואח

פודה את אביו ואחר כך , אביו תלמיד חכם

 וכן מפרק משאו קודם הגה(. פודה את רבו

, ואף על פי שאינו שקול בחכמה כרבו, לרבו

עד שיהא , אבל אין מחזיר אבידת אביו קודם

א הא דרבו קודם לאביו "י. שקול כנגד רבו

 אבל אם אביו שוכר לו ,היינו שלומד עמו בחנם

 ספר החסידים אביו קודם לכל דבר, רבי ומלמדו

הוא ואביו  .ג ).לד,רמב(ד "יו .)וכן נראה לי עיקר

, ורבו קודם לאביו, הוא קודם לרבו, ורבו בשבי

 )משום דאית לה זילותא טפי ך"ש (אמו קודמת לכולם

  ).ט,רנב(ד "יו
  

קבעי מיניה רב חסדא מרב הונא תלמיד וצריך 

 )ששמע שמועות שיש בידו מפי אחרים ( רבולו

אמר  ?)כלומר קודם לאביו לענין אבדה (מאי

את צריכת , לא צריכנא לך, ליה חסדא חסדא

 שמה א"פירש המהרש[  עד ארבעין שנין.לי

, נמשך להלן, 'עד ארבעין שנין'שאומרת הגמרא 

והיינו כדאמרינן במסכת . שנה' שהקפידו זה על זה עד מ

 כאילו מהרהר אחר המהרהר אחר רבוכל 'סנהדרין 

שנה על ' ומצינו שהיו ישראל נזופין במדבר מ, 'השכינה

 .יום לשנה, תעניות' ולכן ישבו מ, שהרהרו אחר שכינה

,  קאי אדלעיל'עד ארבעין שנין'שהך  ח פירש"ראבל 

' שעד מ, שאמר לרב חסדא, והוא סוף דברי רב הונא

אדם עומד על סוף אין לפי ש, שנים הוא צריך עדיין לרבו

לא קאי ':) ה(ז "כדאיתא בע, שנה'  עד מדעתו של רבו

 איקפדי ]'אינש אדעתיה דרביה עד ארבעין שנין

יתיב רב חיסדא . אהדדי ולא עיילי לגבי הדדי

ארבעין תעניתא משום דחלש דעתיה דרב 

יתיב רב הונא ארבעין תעניתא משום , הונא

  .דחשדיה לרב חסדא
  

וסף אמר רבי יוחנן רב יצחק בר י, איתמר

רב אחא בר רב הונא אמר , הלכה כרבי יהודה

ומי אמר רבי יוחנן . רב ששת הלכה כרבי יוסי

,  והאמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה,הכי

מאי  )מאיר' סתמא כר (ותנן רבו שלמדו חכמה

אם ,  מקראאם מקרא (רוב חכמתו חכמה

  .) משנהמשנה
  

 )היא קצת (מדה תנו רבנן העוסקין במקרא

, שהמשנה ותלמוד יפים ממנה (ואינה מדה

 שבימיהם ,מפני שתלוין בגירסא ומשתכחים

, וגם לא היה ניתן לכתוב, לא היה גמרא בכתב

אלא לפי שנתמעטו הלבבות התחילו דורות 

מדה ונוטלין עליה  במשנה, )אחרונים לכתבו

כבר פירשתי למעלה שהוא  (בתלמוד, שכר

, ה מה הםלתת לב להבין סתימות טעמי המשנ

וכששתים סותרות זו את זו יבין לתרץ שיהיו 

או לדעת דברי התנאים , שתיהן קיימות

 ) פלוני חכם הואהא מניונימא , החלוקים בדבר

ולעולם הוי רץ למשנה , אין לך מדה גדולה מזו

אמרת , הא גופא קשיא. יותר מן התלמוד

והדר אמרת , בתלמוד אין לך מדה גדולה מזו

אמר  ?משנה יותר מן התלמודולעולם הוי רץ ל

 בימי רבי נשנית משנה ]ב"דף לג ע[רבי יוחנן 

 קתני תלמוד אין לך מדה גדולה מזוהא ד [זו

לפי שמשרבו תלמידי שמאי והלל שהיו לפניו 

שלשה דורות רבו מחלוקות בתורה ונעשית 

מתוך עול שעבוד מלכיות , כשתי תורות

יו ומתוך כך לא ה, וגזירות שהיו גוזרין עליהן

יכולים לתת לב לברר דברי החולקים עד ימיו 

לו חן בעיני אנטונינוס ה "בשנתן הק, של רבי

,  ונחו מצרה):י(ז "כדאמרינן בע, מלך רומי

ועד ימיו , ושלח וקבץ כל תלמידי ארץ ישראל

אלא כל תלמיד , לא היו מסכתות סדורות

ונתן , ששמע דבר מפי גדול הימנו גרסה

ונית שמעתי משם סימנים הלכה פלונית ופל

, וכשנתקבצו אמר כל אחד מה ששמע, פלוני

ונתנו לב לברר טעמי המחלוקת דברי מי ראוין 

, וסידרו המסכתות דברי נזיקין לבדם, לקיים

וסתם , ודברי קדשים לבדם, ודברי יבמות לבדם

נמי במשנה דברי יחידים שראה רבי את 

, כדי לקבוע הלכה כמותם, דבריהם ושנאן סתם

,  אין לך מדה גדולה מזו'רו בגמלפיכך אמ

 שבקו כולא עלמא ]שיתנו לב לטעמי המשנה

 ואזלו )מלחזור על גרסת משנתם (מתניתין

הדר דרש להו . )לחשוב בסברא (בתר תלמודא

פי  (ולעולם הוי רץ למשנה יותר מן התלמוד

ויחליפו שמות , שירא פן ישתכחו המשניות

 ובמקום, ובמקום חיוב יאמרו פטור, החכמים

  . )אסור יאמרו מותר

 : לג-.   לג
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 )כשדרש שתלמוד גדול, מתחילה (מאי דרוש

כדדריש רבי יהודה ברבי אלעאי מאי דכתיב 

עם וְלֵבית ַיעקֹב ַחטֹאָתם ד ְלעִמי ִפׁשְ ַּהּגֵ ֲ ָ ַּ ּ הגד '. ּ

את , עמי דהיינו תלמידי חכמים ('לעמי פשעם

שהיה להם לתת לב , חטאתם אני קורא פשע

ולא , העיקרבטעמי משנתם שיבררו להם על 

אלו  )יורו הלכה מתוך משנה שאינה עיקר

. ששגגות נעשות להם כזדונות, תלמידי חכמים

אפילו פשע  ( חטאתם)שאר העם (ולבית יעקב'

, אלו עמי הארץ ')שלהם אני קורא חטאת

, והיינו דתנן. שזדונות נעשות להם כשגגות

, בגמרא (רבי יהודה אומר הוי זהיר בתלמוד

או אם תשמע , משניותשהוא תירוץ טעמי ה

 הזהר לשאול טעמיו ומי דבר משנה מרבך

אם שגית בהוראה  ( ששגגת תלמוד)שנאה

שלא ידעת טעם המשנה , בשגגת תלמודך

ומתוך כך דמית לה דין , ונתת בה טעם אחר

, או הוראה שבא לידך ולמדת הימנה שלא כדת

שאילו ידעת , שאין הטעם כמו שהיית סבור

 )מעשה הבא לידך לא דמית לה טעם המשנה

שזדון הוא , ענוש אתה עליה כמזיד (עולה זדון

  . )שלא שאלת טעם מרבך, בידך
  

דרש רבי יהודה ברבי אלעאי מאי דכתיב 

ְמעו ְדַבר ה' ּׁשִ אלו תלמידי  'ַּהֲחֵרִדים ֶאל ְדָברֹו' ּ

ששימשו חכמים הרבה ללמדם טעמי  (חכמים

שאין הכל בקיאין , זה בזו וזה בזו, משנתם

כתבו ( אלו בעלי מקרא 'ָּאְמרו ֲאֵחיֶכם' )בכולן

שאינם יודעים דינים והוראות כי אם על פי בעלי  'התוס

ששונאין  [אלו בעלי משנה 'ׂשְֹנֵאיֶכם' )גמרא

לפי שבעלי תלמוד אומרים על , בעלי תלמוד

כדאמרינן , בעלי משנה שהן מבלי עולם

,  התנאים מבלי עולם).כב(במסכת סוטה 

 ' הסבירו התוסך משנתםשמורים הלכה מתו

שסבורים לידע כמו בעלי גמרא ואינם יודעים ' שונאיכם'

שתלמידי  (אלו עמי הארץ 'ְּמַנֵדיֶכם' ]בירור הדבר

 וכן ביארו חכמים שנואין ומתועבין להן כנדה

ובטל סיכוים  שמא תאמר פסק סברם. )'התוס

'  שהרי כתיב למען שמי יכבד ה,של אלו(

 )אין הדבר כןאבל , דמשמע שהם אומרים

ְמַחְתֶכם'תלמוד לומר  ולא נאמר  ('ְוִנְרֶאה ְבׂשִ

 אני ביאכך אמר הנ, ואראה בשמחתכם

 כולנו נראה ואחיכם שונאיכם ומנדיכם

תלמוד  שמא תאמר ישראל יבושו. )בשמחתכם

אותם שהם  (נכרים יבושוְּוֵהם ֵיֹבׁשו לומר 

ם ממנו ואינן נקראין על שם שאינ, נכרים

  . ל ישמחו וישרא)ישראל
  

  פרק המפקידפרק המפקיד
,  המפקיד אצל חבירו בהמה או כליםמשנה

ה אם אמר פשעתי שהכפל שלו "ה 'כתבו התוס( ונגנבו

 אלא , מגו דאי בעי פטר נפשיה בגניבה'כדאמר בגמ

אורחא דמילתא נקט נגנבו שהוא רגילות לטעון דבר 

 רשן פי"וריב .שהוא רוצה לשלםפ "עשהוא פטור א

נפקד אומר שנגנבו בפשיעה ולא פ דה" נמי התיןדמתני

  או שאבדו)רצה לישבע היינו ולא רצה לישבע לשקר
אית דלא גרסי או שאבדו משום דבאבידה  'כתבו התוס(

 ואחר כך נמצא , שכך טוען הנפקדויש ליישבליכא כפל 

 אנו יודעים שנגנבו מתוך ביתו אך אין אנו אי נמיהגנב 

 שנאבד ממנו  שאנו יודעין'או שאבדו' ,יודעים אם פשע

 )אך לא ידעינן אם על ידי גניבה או על ידי דבר אחר
שלא , שבועת שומרים (שילם ולא רצה לישבע

 שהיה יכול ליפטר ,פשע בה ושלא שלח בה יד

,  להישבע  מדוע אינו מעונייןטעון בירור בשבועה זו

דן בזה  :)נז(ק "בחשוקי חמד בוהרי על אמת נשבע 
שיש מצוה להישבע כתב ' זע "ממ "הם ס"הרמב :ד"וזת

 ,או להכחישו, כשנצטרך לקיים דבר מן הדבריםבשמו 

 ן חולק"ובהשגות הרמב 'ובשמו תשבע'והוא אמרו 

. וסובר שהמצוה היא שלא להשבע בשם אלהים אחרים

ה "באמר להם הק פ מטות"ר ובמדרדש תנחומא

לא תהיו סבורים שהותר לכם להשבע בשמי , לישראל

' את ה, 'יהיו בך כל המדות אלא אם ...אפילו באמת

שתהיו כאותם שנקראו יראי אלהים אברהם ' אלקיך תירא

 אם יש לך כל המדות 'ובו תדבק'זהו שאמר ... איוב ויוסף

ואם לאו אין אתה רשאי , האלו אתה רשאי להשבע

 שיהודי אחד היה )תיח' סי(בספר חסידים כ "וכ להשבע

כספי אמר אם אשבע באמת אוציא , מחויב שבועה לגוי

אפילו אם תתן ,  אמר לו החכם.מידו ואתן חציו לצדקה

מוטב שלא תתן , כולו לצדקה ומשלך עוד תוסיף לצדקה

כי כמה כרכים נחרבו , לצדקה ולא תשבע אפילו באמת

 ) צ'מ סי"חו(ת חתם סופר "ובשו .עבור שבועת אמת
כתב מנא הא מילתא דרגיל על לשוננו דאפילו שבועת 

, ז נמנעים מלהשבע שבועת אמת"ועי, אמת עבירה היא

גם כי אמרי במדרש רבה , ומתפשרים בכל מה דאפשר

. אלפים עיירות היו לינאי המלך' ב) מטות פרשה כב א(

ש שהביא לזה "ועיי, וכולם נחרבו על עון שבועת אמת

' ובשמו תשבע'וכתב שמה דכתיב בתורה , ראיה מקהלת

 :לג          
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שהרחיב ש " עעפ אסורא עביד"אבל עכ, היינו שאינו לוקה

נמצא ,  שהרי אמרו שומר חנם נשבע ויוצא)בזה

משלם  טבח ומכר. משלם תשלומי כפל הגנב

למי  למי משלם. תשלומי ארבעה וחמשה

דכיון דשילם קנה כל  (שהפקדון אצלו

נשבע ולא . ) מפרש טעמא'ובגמ, תשלומיה

. משלם תשלומי כפל נמצא הגנב, רצה לשלם

 .משלם תשלומי ארבעה וחמשה טבח ומכר

  .לבעל הפקדון למי משלם
  

ולמה ליה ,  למה ליה למתני בהמה)גמרא(

הוה  דאי תנא בהמה, צריכי? למתני כלים

הבעלים  (אמינא בהמה הוא דמקני ליה כפילא

כדאמר , מקנין לשומר כפל העתיד להשתלם

לקמן שבשעה שמסרה לו לשמור על מנת כן 

 ) יהא כפל שלושאם תגנב וירצה וישלם, מסרה

אבל , ש טירחה לעיולה ולאפוקהמשום דנפי

אימא לא מקני ליה  כלים דלא נפיש טירחייהו

ואי . )לא מסרה לו מתחילה על מנת כן (כפילא

הוה אמינא כלים הוא דקמקני ליה  תנא כלים

שאין באין  (משום דלא נפיש כפלייהו כפילא

שאינה נוהגת אלא בשור , לידי ארבעה וחמשה

ר משלם  אבל בהמה דכי טבח ומכ)ושה בלבד

אימא לא מקני ליה  תשלומי ארבעה וחמשה

  . צריכא, כפילא
  

 אמתניתין קא מתמה (חמאמתקיף לה רמי בר 

 לא מצינו בשום מקום 'מתקיף לה'לשון  א תמה"הריטב

 שעל המשנה לא הוקשה ולכן פירש. כקושיא על משנה

ולא ,  כי היה אפשר לפרש שתקנת חכמים היא'לגמ

צריכותא של הגמרא הוקשה לגמרא אלא משום שב

 והא אין אדם )מבואר שהמפקיד מקנה את הכפל

והיאך הקנו לו  (מקנה דבר שלא בא לעולם

 )שעדיין לא נתחייב בו גנב, בעלים כפל זה

הרי  ).סג(בקדושין  [דאמר, ואפילו לרבי מאיר

 איכא את מקודשת לי על מנת שאתגייר

למיגמר מינה מוכר פירות דקל לחבירו עד 

דאפליגו בה רב הונא ורב , לםשלא באו לעו

 אדם מקנה דבר שלא בא )]:סו(נחמן לקמן 

 דעבידי דאתו, הני מילי כגון פירות דקל לעולם
ת והכא אפילו אי עבידי דאתו היאך "וא 'כתבו התוס(

יקנה הכפל במעות ששילם והלא מעות אינן קונות אלא 

 ועוד מאי קפריך בסמוך מי יימר ,למיקם עליה במי שפרע

ל מי יימר "והול בא והלא כששילם כבר נגנבהדמיגנ

מנחת ההסביר (דנגנבה פירוש שכבר נגנבה שמא נאבדה 

נראה כונתם להקשות לפי מה  י ליפקוביץ"מהגרמ יהודה
שכתבנו לרמי בר חמא בקושיתו קסבר דהמפקיד מקנה לשומר 

 הרי דסובר רמי בר חמא דבזמן כשיקבל מהגנבדמי הכפל 
 אז הוא קונה את דמי הכפל מה שהשומר משלם למפקיד רק

 'גנבמי יימר שי' מאחר בי כ איך טוען רמ" א,מהגנב שיקבל
 והוי ספק דנגנב אולי נאבדמי יימר ' לומר ולשאול ההרי הי
 הגם שלשומר ,מי כפלדון ד אס בכלל יש לו בהך פיקדלמפקי

מי כפל דאי דנא שבודמויין חסר אדה ע" גנבה אפהוע שהידי
הוא ד אבל זה לא משוס חסרון ,נים לשומרכ מק"היו הבעלים ג

הבעליס בזמן שהשומר משלם שי אלא רק משוס תאדי דלא עבי
 דהמקשה סבר ויש לומר .) כפלמידאינו בטוח שיש לו בכלל 

 .דבשעת משיכה הקנה לו הפרה לקנות הכפל כשיבא

 יודקל לפירותשהמקנה  נןאמרי:) קמז(ב "דבב ג"עוא

 היינו משום )מה כאן לא קני לכ"א (אפילו רבנן מודו דקני

'  אבל הכא דלא עבידו דאתא אפילו לר,דעבידי דאתו

מיבעיא לן בעבד :) מב( דבגיטין וקשה .מאיר לא קני

מאיר לא יועיל ' שמכרו רבו לקנס דדילמא אפילו לר

משום דלא עבידא דאתי דמנגח או דילמא אפילו לרבנן 

והכא  ,יועיל משום דהא קאי עבדא והוי כדקל לפירותיו

 ל"וימ "פשיטא ליה דלא מהני פרה לכפילא ואפילו לר
כלומר שיותר שכיח ששור יגח  (דשמא התם שכיח טפי מהכא

 אי נמי )ולכן חשוב כעתיד לבוא מאשר יבוא לידי כפל, העבד

עבד שמכרו רבו  שמ סובר"כאן על הצד שר' קושיית הגמ

נעשה כאומר לו לכשתגנב ' ומתרצת הגמלקנס לא מהני 

ני הרי פרתי קנויה לך מעכשיו שגוף הפרה מכר ותשלמ

 ) דהשתא הכפל שלו ממילא)ולא רק הפרה לעניין הכפל (לו
  מי יימר דמגנבא]א"דף לד ע[אבל הכא 

דליקני ליה כפל בשעת , שעתיד להיגנב(

דעל כרחך משעת מסירה בעי , מסירה

 ואם תמצי )שמשכה ממנו על מנת כן, לאקנויה

ואי , שתכח גנבמי יימר דמ לומר דמגנבא

דלמא מודי , מי יימר דמשלם משתכח גנב

דלמא ימהר להודות קודם ' פי 'הסבירו התוס[ ומפטר

כ באו "שיבאו עדים והיינו כרב דאמר מודה בקנס ואח

'  דר, ולא כשמואל דמחייב כרב וכן הלכה.עדים פטור

' יוחנן הלכה כר'  ושמואל ור,יוחנן סבר נמי התם דפטור

   ?]):מז(ובין עירביוחנן כדאמר 
  

 )בשעה שמסרה לו ( נעשה כאומר לואמר רבא

הרי פרתי קנויה  לכשתגנב ותרצה ותשלמני

דקים להו לרבנן דניחא להו  (לך מעכשיו

על מנת שיהא ספק , לבעלים שיהא בטוח בקרן

והרי היא כמסרה , כפל העתיד לבא של שומר

לו על מנת כן שאם תיגנב וישלם לו קרן 

 . לד-:  לג
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, נמצא,  משעה שמסרהשתהא פרה קנויה לו

דפרה ,  של שומר היתהלמפרע כשגנב הגנב

   .)כבר היא בעולם
  

דנמצא שהיתה  (מתקיף לה רבי זירא אי הכי

 אפילו גיזותיה וולדותיה )שלו משעה ראשונה

יזכה אף בגיזות וולדות שהיו לה משבאה  (נמי

 נמצאת שלו דכיון דנגנב ורצה ושילם, לביתו

  ?זותיה וולדותיה אלמה תניא חוץ מגי)למפרע
  

 נעשה כאומר לו חוץ אלא אמר רבי זירא

פסקת הדבר  (ומאי פסקא .מגיזותיה וולדותיה

, בכל אדם שדעתו להקנות כפל אם יבא לכך

, סתמא דמלתא ?)ואין דעתו להקנות הולדות

, עביד איניש דמקני שבחא דאתא מעלמא

  .לא עביד איניש דמקני שבחא דמגופה
  

 שה כאומר לו נעאמר רבא איכא דאמרי

  לכשתגנב ותרצה ותשלמני)בשעה שמסרה לו(

לפני  שעה אחת ( סמוך לגניבתה)הקרן(

והיא כבר  ( קנויה לך)... תהא הפרה,גניבתה

  . )היתה בעולם
  

 ?) של רבאמה הנפקא מינה בין שתי הלשונות (מאי בינייהו

ללישנא  (איכא בינייהו קושיא דרבי זירא

דהא סמוך , ותבתרא ליכא לאקשויי גיזות וולד

  דקיימא באגםאי נמי. )לגניבתה הוא דאקנייה

, ללישנא בתרא לא קני כפילא, כשגנבה גנב[

דהא סמוך לגניבתה לא היתה בחצירו שתהא 

, ומשיכה ההוא שעתה לא הואי, חצירו קונה לו

ואם תאמר תקני לו משיכה , ובמאי נקני

ראשונה שמשכה לו על מנת לקנותה שעה 

 ).פב(הא אמרינן בכתובות , הסמוכה לגניבתה

 זו ולא תיקני לך האומר לחבירו משוך פרה

תימה  ' הקשו התוס לא קנהאלא לאחר שלשים

דנימא נעשה כאמר לו לכשתגנב ותשלמני הרי פרתי 

כלומר הקניין מתחיל  (קנויה לך מעכשיו סמוך לגניבה
 )ולא יסתיים אלא סמוך לגניבה, מעכשיו בשעת משיכה

יוחנן ' ומדת באגם כדאמר רדהשתא קני אפילו ע

משוך פרה זו ותקנה לך מעכשיו ולאחר .) פב(כתובות ב

 וגיזותיה וולדותיה לא ,עומדת באגם' שלשים יום קנה אפי

שאומר מעכשיו שאין הקנין נגמר עד סמוך פ "עקנה א

בא אחד וקדשה .) ס(קידושין ביוחנן ' לגניבתה כדאמר ר

ה מעכשיו  בא אחר וקדש,מעכשיו ולאחר שלשים יום

 בא אחר וקדשה מעכשיו ולאחר עשרה ,יום' ולאחר כ

הן מאה כולם '  בא אחר וקדשה מעכשיו אפי,ימים

 ל" ושמא י. דכל חד וחד רווחא לחבריה שבק,תופסים בה
דקדושין אלימי וכיון דאשכחו רווחא תו לא פקעי אבל 

הכא גיזות וולדות לכל הפחות הנהו דאיתנהו בשעת 

  לקנותה סמוך לגניבתה למפרעמסירה אהני מעכשיו

  .])ז חוזרת הקושיא מדוע לא קונה גיזותיה וולדותיה"ולפי(
  

אמר רבי חייא בר   '...שילם ולא רצה לישבע'
, לם שילם ממש לא שיאבא אמר רבי יוחנן

שלא פ "עא, אלא כיון שאמר הריני משלם

  . שילם
  

לא , אין  שילם'שילם ולא רצה לישבע'תנן 

, 'נשבע ולא רצה לשלם'יפא אימא ס. לא שילם

 ?שלא שילםפ "עא הא רצה, דלא רצה טעמא

תימה  'הקשו התוס[ אלא מהא ליכא למשמע מינה

: ל כך במשנה"צ (כיון דקשיא ליה רישא לסיפא נימא נעשה
 נעשה כנשבע ולא רצה , שילם בפועלאם אמר שרוצה לשלם ולא

 יוחנן' ותקשה לר:) ה( בקידושין ז" כעידאמרינן )לשלם

 יוחנן שאם אמר הריני משלם הוי כשילם'  שדברי רל"וי

 'שילם ולא רצה להישבע' ומה שברישא כתוב .קיימים

  באופן שנחלקו.)קח(ק "בב  ורבאאביי  מחלוקתהוא משום

,  ושילםטתחרה ו ממנושבע השומר שנגנבשתחילה נ

 )כיון שהטריח את הבעלים להשביעו (לאביי לא קנה הכפל

שילם ולא רצה ' שאמרה המשנה שמהשיטתו יש לומר ל

כ שילם שלא "בא לאפוקי נשבע ואח' להישבע קנה הכפל

, )כיון שלבסוף שילם (ל שקנה הכפל" שס ולרבא.קנה הכפל

שנשבע תחלה שהכפל פ "ע שילם אבאה משנתנו ללמד

 תוהיינו לא רצה לעמוד בשבוע' ולא רצה לישבע' ,שלו

 תחלהנשבע  אבל אם . שקנה הכפל, אלא שילםראשונה

   .] אין הכפל שלו,אמר הריני משלםכ "ואח
  

תניא כותיה דרבי יוחנן השוכר פרה מחבירו 

, שהשוכר חייב בגניבה ואבידהפ "עא (ונגנבה

 מקום אם רוצה לשקר ולישבע שנאנסהמכל 

 ואמר הלה הריני משלם )היה נפטר בשבועה

 ואחר כך נמצא )וחייב עצמו בקרן (ואיני נשבע

  .פל לשוכרמשלם תשלומי כ הגנב
  

כל חיובי ופטורי י " רשכתב: הקדמה לפיסקא הבאה[

שומר חנם  ):צד(דארבעה שומרין ילפינן מקראי לקמן 

, והשואל משלם את הכל, ישבע על הכל אם לא פשע

וחייבין בגניבה , נושא שכר והשוכר פטורין מן האונסין

, שואל פטור במתה מחמת מלאכה הראויה לה, ואבידה

   ]ולא לאוקמה בכילתא, ושלת לידאמר ליה להכי א

 .         לד
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  כיון שאמר פשעתישומר חנם אמר רב פפא

 דאי בעי )נקנה לו הכפל( מקנה ליה כפילא

 כיון שאמר שומר שכר. פטר נפשיה בגניבה

דאי בעי פטר נפשיה , מקנה ליה כפילא נגנבה

לא   שאומר הריני משלםשואל. בשבורה ומתה

במאי הוה ליה למפטר . מקני ליה כפילא

מתה מחמת , במתה מחמת מלאכה שיהנפ

  .מלאכה לא שכיח
  

כיון ,  נמישואל אמר רב פפא, איכא דאמרי

דאי בעי , מקני ליה כפילא שאמר הריני משלם

  . פטר נפשיה במתה מחמת מלאכה
  

 ) של לישנא שניהחולק על רב פפא (אמר ליה רב זביד

ולא , בפועל( הכי אמר אביי שואל עד שישלם

הואיל וכל   מאי טעמא.)' משלםהריני'מספיק לומר 

שהיה עושה בה מלאכתו בלא שום  (הנאה שלו

אם '  אפי'כל הנאה שלו'דטעם זה ל 'כתבו התוס שכר

 ולטעמא ,לא קנה עד שישלםומר חינם התנה להיות כש

 ומר חינם אם התנה להיות כש'לא שכיחדמשום 'דלעיל 

 )קנה כפל במגו דפטר נפשיה בגניבה ואבידה דשכיחא
  לא מקני ליה)דהריני משלם (ראבדיבו

מוטל , שאין זו שום טובה ( כפילא)הבעלים(

  . )שהשאילה לו חנם, היה עליו להניח דעתו
  

תניא כוותיה דרב זביד השואל פרה מחבירו 

ואחר כך נמצא , וקידם השואל ושילם, ונגנבה

ללישנא קמא . משלם תשלומי כפל לשואל הגנב

ימא כיון דנ (דרב פפא ודאי לא הויא תיובתא

דטעמא דרב פפא משום דלא הוה למפטר 

, נפשיה דהא מתה מחמת מלאכה לא שכיחא

אפילו קדם ושילם נמי אית ליה לרב פפא דלא 

הא ודאי ליכא , ותיקשי ליה, קני ליה כפילא

דמצי אמר לך אנא אף על פי שאמר , לאותובי

  ששילםפ "עולא אמרי א, הריני משלם אמרי

 דכיון דרב 'אי הויא תיובתאוד'ח גרס "ר 'כתבו התוס

פפא מפרש טעמא משום דלא שכיח האי טעמא שייך 

 משום דנקט 'הריני משלם' והא דנקט ואמר ,אפילו בשילם

 ) נקט נמי גבי שואלשומר חינם ושומר שכרגבי ש

מי נימא  (ללישנא בתרא לימא תיהוי תיובתיה

אמר לך  ?)דשילם דוקא קאמר תנא דברייתא

דקתני שילם , תניתיןרב פפא מי אלימא ממ

 ,מי דמי .באמר הכא נמי, ואוקימנא באמר

מאי  ?ידםהכא קתני ק, התם לא קתני קידם

 )תנא דברייתא (הא מדקתני .קידם ואמר קידם

כדאמרינן לעיל תניא כוותיה  (גבי שוכר ואמר

בהך דתניא , ושילם ( וגבי שואל קידם)יוחנן' דר

מידי  .שמע מינה דוקא קתני )כוותיה דרב זביד

  לתנאי)בני הישיבה (שיילינהו? גבי הדדי תניא

דבי רבי חייא ודבי רבי  )שהיו שונין תוספתא(

חולין (כדאמרינן בעלמא , שהם עיקר[אושעיא 

 מיתניא בי רבי אושעיא  כל מתניתא דלא).קמא

 ואמרי גבי ] לא תותבוה בי מדרשאורבי חייא

  .הדדי תניין
  

ריני אמר איני משלם וחזר ואמר ה, פשיטא

אלא אמר .  הריני משלםהא קאמר משלם

 וחזר ואמר איני ]ב"דף לד ע[ הריני משלם

  מי אמרינן מהדר קא הדר ביה,מאי, משלם
יב שבועה לחבירו שהחית "מכאן מוכיח ר 'כתבו התוס[

 קודם שנשבע ' וטול, אתה במקומיהשבע'אמר לחברו ו

ב " ובב.' ולא אשלם,אשבעאני 'יכול לחזור בו ולומר 

דאמר עבדי גנבת והלה אומר אתה מכרתו לי .) כחק(

 אינו יכול לחזור בו לא גרס ,ונשבערצונך השבע וטול 

 ולא יכול לחזור כ ישבע"ו דמשמע שבע"נשבע בלא וא

דאמר אם אמר איני נשבע פוטרין .) לט( ובשבועות .בו

י שפוטרין אותו לפי שאינו יכול "אותו מיד לא כפרש

ד כדי שיתבייש "סלקין אותו מב אלא יש לומר מ,לחזור בו

ת בתשובה "מיהו שוב פירש ר .לחזור ולומר אשבע
 והא ,כ" וישבע בע'ו' דשפיר גרסינן נשבע בלא אחת

גבי נאמן עלי אבא ואביך .) כד(דאמרינן בסנהדרין 

מחלוקת לאחר גמר דין אבל קודם גמר דין דברי הכל 

 קודם  אפילו'הישבע וטול'של ן  בנידו הכא,יכול לחזור בו

שנשבע אינו יכול לחזור בו דכיון שקבל עליו לשלם אם 

  והכא,ישבע זה שכנגדו הוי כמו לאחר גמר דין

 אי הוי וחזר בו' הריני משלם'באמר ' שמסתפקת הגמ

 אלא רוצה הוא ,שיכול לחזור בו' אין כונת הגמ, הרחז

 ולא מקני ליה כפילא משום ,לחזור אף על פי שאינו יכול

 ,כדאמר בסמוך גבי ההוא דאפקיד כיפיד "דאטרחיה לב

מדאשתיק קננהו וכשצוח .) ב קלח"ב(ב "בג איכא ב"וכה

 ] פירוש רוצה לחזור ואינו יכול,לבסוף מהדר קהדר ביה
ודחויי הוא דקא מדחי , או דלמא במלתיה קאי

  ? ליה
  

תימה היאך  'הקשו התוס[ אמר הריני משלם ומת

 קנס לבניו ישלם לבני הנפקד כפל הא אין אדם מוריש

 ואמרו בניו אין אנו ]:)מא(כדתנן בכתובות 

מי ?  מאי)לא הספיק לשלם עד שמת (משלמין

 : לד- . לד  
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או דלמא במלתא , אמרינן מהדר קא הדרי בהו

  ?ודחויי הוא דקא מדחו ליה, דאבוהון קיימי
  

והאב לא הספיק לומר הריני  (שלמו בנים

 מצי אמר להו כי אקנאי , מאי)משלם עד שמת

פעמים  (ן דעבד לי נייח נפשאילאבוכו כפילא

או דלמא , לא  לדידכו)רבות עשה לי קורת רוח

  ? לא שנא
  

ואמר , מתו הבעלים ונגנבה (שילם לבנים

 , מאי)או שילם, השומר לבנים הריני משלם

 מצו אמרי ליה כי אקני לך אבונא כפילא

, לא אבל אנן לדידן, דעבדת ליה נייח נפשיה

  ?או דלמא לא שנא
  

דליכא שום צד נייחא  (לבנים מאישלמו בנים 

שלא הם ולא אביהם , נפשא באלו שהם קיימים

ולא אביהם של אלו קיבל , עשו קורת רוח לאלו

כיון ששניהם  או דלמא קורת רוח מבני השומר

הראשונים הוה להו נייחא נפשא בהדדי קנו 

  ? )כפילא אף בנים מן הבנים
  

מתחילתו אמר הריני משלם  (שילם מחצה

אם  (? )לקנות חצי הכפל ( מאי)א יותרמחצה ול

 שאל שתי פרות )...תימצי לומר לא קני מחצה

 אחת )...ואמר הריני משלם ( ושילם)ונגנבו(

  מאי)ולא אמר מתה מחמת מלאכה (מהן

כיון דפרה שלימה מי אמרינן , קנות כפל שלה(

או דלמא כיון דתרוייהו חד פקדון ,  קנהשילם

א אקני ליה  לואינו משלם את שתיהם, הוו

  ?)שהרי הוא נפסד על ידו, כפילא
  

חצי , חלקו (שאל מן השותפין ושילם לאחד מהן

מי , לקנות חלקו המגיעו ( מאי)דמיה שעליו

או דלמא בעינן , אמרינן כל הקרן שלו שילם

  ? )עד שישלם כל הפרה
  

חצי דמיו  (שותפין ששאלו ושילם אחד מהן

 הרי מי אמרינן, שיקנה חצי הכפל ( מאי)שעליו

  ? )שילם כל המוטל עליו
  

, פרה של נכסי מלוגי "פירש רש[ שאל מן האשה

 ועל פירוש ' התוסהקשו שהקרן שלה והפירות לבעל
 דכי שאל פרה מן , פשוט שקנה,כ מה הספק"שא ,קשה

 יחד עם הפרה האשה כאילו שאל הפירות מן הבעל

 וכששילם הפרה לבעל כאילו שילם הקרן ,שהיא הקרן

שילם אלא , לא שילם בעד הקרן שיישבויש ל ,לאשה

 וגרע משילם , פירותיה לגבילבעל חלקו כמו שהיתה שוה

 ויש לפרש . ודוחק,לאחד משותפים חלקו דהתם שילם קרן

שאל מן האשה כשהיתה פנויה שהיו שלה הקרן והפירות 

וניסת דהשתא שילם הפירות לבעל אפילו נתן הכל 

 יש  וכן,כסי מלוגלאשה דכיון דניסת יש לו פירות כדין נ

 אשה ששאלה  לגבי'לפרש באותו אופן את ספק הגמ

למה דהשתא שילם הבעל דהוו יכשהיא פנויה וניסת וש

 שאל מן האשה ומתה 'ן פי"והריב           .הפירות שלו

 דאפילו אם תמצא לומר דשילם לבנים ,ושילם לבעל מהו

קנה כפילא משום ניחותא דאבוהון אבל בעל לא חייש 

נעשה כאומר לו  ( וללישנא דמעכשיו,תא דאשהלניחו
ללישנא . הרי פרתי קנויה לך מעכשיו, לכשתגנב ותרצה ותשלמני

, כ האשה זו שמקנה הכפל"כיון שההקנאה משעת השאילה א זו
 הבעל מקנה 'שמקנה סמוך לגניבתה'כ ללישנא השניה "משאי
 וכן אשה ששאלה . אשה אינה חסה על בעלה)...ל"י, הכפל

אם מפקיד מקני כפילא לבני נפקד ' ילם בעל אפיומתה וש

משום דרחים להו משום אבוהון אבל לא מקני להו לבעל 

  לבעלה מאי)הפרה (ושילם ]משום אשתו שמתה

 דקרן לאו דבעל כיוןמי אמרינן , לקנות הכפל(

ולא קני , א נינהו לאו תשלומין מעליהוא

 כיון דאפוטרופוס הוא על או דלמא, כפילא

,  בעלים הוי עלייהוואוכל הפירות, הנכסים

לצורך קרקע  (אשה ששאלה? )ותשלומין הן

  .תיקו ? ושילם בעלה מאי)מלוג שלה
  

פ "עא, אמתניתין קאיי "פירש רש( אמר רב הונא

 אמנם .כדקתני שילם ולא רצה לישבע, שהוא משלם
הריני ' ביארו דקאי על אדם שאמר ם"ף והרמב"הרי

 ה"רצ' ן פסק סי בדבריהם וכח" והבין הב'משלם
שכיון שקיבל ,  לא נשבעשבאמת אם שילם בפועל

 ביאר שלא ש" אמנם הראהתשלום מחל על השבועה

 )ף לומר שאם שילם אין משביעין אותו"נתכווין הרי
משביעין אותו שבועה שאינה ברשותו מאי 

 ע"שאל הסמ( חיישינן שמא עיניו נתן בה טעמא

 שבועה פ"ת כיון שצריך לישבע עכ"וא ב"ה סק"רצ

ל דאם אינו משלם צריך לכלול "וי. חמורה למה לו לשלם

ושלא , דהיינו ששמר כראוי, בשבועתו עוד שני ענינים

 וירא ב"סבנהנה ממנו בשליחות יד וכדמסיק המחבר 

השומר לנפשו שמא פעם אחת נהנה ממנו קצת או שלא 

   .)שמרו כראוי בעת מן העתים
  

, ל המשכוןהמלוה את חבירו ערישא דרישא  מיתיבי

, ואמר לו סלע הלויתיך עליו, ואבד המשכון

, והלה אומר לא כי.  היה שוה)חצי סלע (שקל

 פטור סלע היה שוה, אלא סלע הלויתני עליו

 :         לד
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. )שאין כאן הודאה במקצת, הלוה מן השבועה(

 שקל,  הלויתיך עליו)דינרים' הוא ד ( סיפא דרישאסלע

א סלע אל,  היה שוה והלה אומר לא כי)דינרים' ב(

 חייב ,שלשה דינרים היה שוה, הלויתני עליו

ומשלם לו דינר שהודה , לישבע שכך היה שוה(

 שנים היה שוה, הלויתני עליורישא דסיפא  סלע. )לו

וקא , והלוה תובע את המלוה את יתר דמיו(

 שומר שכר  המלוה על המשכוןסבר האי תנא

אלא סלע הלויתיך ,  והלה אומר לא כי)הוא

שאין , מן השבועה (פטור היה שוהסלע , עליו

  סיפא דסיפאסלע. )כאן הודאה שחייב לו כלום

 והלה אומר לא , שנים היה שוההלויתני עליו

חמשה דינרים היה , אלא סלע הלויתיך עליו, כי

שמא , מי שהפקדון אצלו מי נשבע. חייב שוה

י "פירש רש[ ישבע זה ויוציא הלה את הפקדון

י ויפסלנו לעדות "רשפירש  'כתבו התוס ויפסלנו

כיון שיש ד ,צריך לומר להיפך ת"וקשה לר .ולשבועה

כל שכן  שמא ישבע זה ויוציא הלה את הפקדוןחשש 

 שהוא ידקדק  שאין המשכון בידוישבע הלוה שףעדיש

 וכי עבדינן ,יותר לישבע באמת כדי שלא יפסלנו המלוה

 דחיישינן שמא המשכון יתקלקל ואם תתרץ ,תקנה לרמאי

מ "מ ,שנשבע באמתפ "עכן ויוציא עליו לעז אאחרי 

 מאי פריך בסמוך כי משתבע מלוה נמי לטרח )א"מהרש(

 והשתא אי שוה יותר אם כן נשבע לשקר וכל ,לוה ולייתי

בשבועת המלוה לא שייך שיתרבו דמיו ( שכן שיזהר בשבועתו
, שיש לחוש  כתבו הראשוניםי"ובביאור דעת רש בלא ידעתו

כי מתוך שאין המשכון אצלו מזה זמן ', דדמיב'שהלוה אומר כן 
 ח"רכפירוש  ונראה לרבינו תם .)אין הוא בקי בשוייה, רב

דנראה כמו שבועה לבטלה וגנאי הוא לישבע היכא 

 ,שהדבר מתברר אחרי כן שהמלוה יוציא את הפקדון

אבל כי רמינן לה על המלוה לא ישבע עד שידע שלא 

שיב הא בשבועות  אמאי לא חת"וא       .יוכל למצאה

עם הנשבעין ונוטלין דליכא למימר תנא ושייר דאלו :) מד(

ויש גבי אלו מעניקין להם :) טז(קתני כדדייק בקידושין 

 דלא חשיב התם אלא אותם שאין יכולין לישבע לומר

כגון גזלן וחובל דניכרים הדברים כיון שנכנס שלם בביתו 

אינו יכול  וכן בחנוני ,ונתקוטטו ויצא חבול שהוא חבלו

 וכן ,ב שאינו יודע אם נתן חנוני לפועלים"לישבע בעה

 ,ב יכול לישבע לפי שהוא טרוד בפועליו"שכיר שאין בעה

ומהאי טעמא נמי במוציא הוצאות על נכסי אשתו 

ישבע כמה הוציא ויטול דאין .) פ( בכתובות נןאמרי

כל ' האשה יודעת כמה הוציא בעלה ולא חשיב לה פ

 אבל הכא הלוה יכול לישבע ,לל שכירהנשבעים דהוי בכ

דקים ליה טפי ממלוה אך שלא רצו חכמים גזירה שמא 

  .]יוציא הלה

 אילימא )הקאי מי נשבע דקתני ב (אהייא

ותיפוק ליה דשבועה  )אחיוב דסיפא (אסיפא

ולמה ליה למתלי טעמא בשמא  (גבי מלוה היא

 דהא )יוציא הפקדון ויפסלנו לעדות ולשבועה

 אלא אמר שמואל ?ת הטענהקא מודי מקצ

 )הא רישא פטור קתני (מאי ארישא. ארישא

 סלע )אחיוב דקתני ברישא קאי (אסיפא דרישא

והלה אומר לא , שקל היה שוה, הלויתיך עליו

שלשה דינרין היה , אלא סלע הלויתני עליו, כי

ואמור רבנן , דשבועה גבי לוה הוא. חייב שוה

 ,שלא היתה שוה אלא שקל (לשתבע מלוה

ון דאיכא שבועה על הלוה מן דכי, ויטול שקל

,  אי אתה יכול לפוטרו בולא כלוםהתורה

ומשום תיקון עולם שלא יפסל ישראל שקלוה 

 שמא ישבע זה )לשבועה מיניה ושדיוה אמלוה

 ]א"דף לה ע[ואם . ויוציא הלה את הפקדון
שהשומר המשלם דמים  (איתא לדרב הונא

ן לשמא אמאי חיישינ, נשבע שאינה ברשותו

צריך  שאף מי שמשלם עבור הפקדוןל שאם אומרים " ריוציא

 אם כן למה הפכו חכמים את לישבע שבועה שאינו ברשותו

  כיון דמשתבע מלוה שאינה)...השבועה על המלוה

 אמר רבא ?היכי מצי מפיק לה  ברשותו)המשכון(

, דהשתא לא אשבעינהו (שיש עדים שנשרפה

 ?א מייתי להאי הכי מהיכ .)שהרי הביא עדים

סוף  . שיש עדים שנגנבהאלא אמר רב יוסף

מחזר  (דטרח ומייתי לה ?סוף מהיכא מייתי לה

אי  .)וימצא הגנב, ושואל אחר הנכנסים בביתו

 ?לטרח לוה וליתי, כי משתבע מלוה נמי, הכי

, ידע מאן קא עייל ונפק בביתיה בשלמא מלוה

מי ידע מאן , אלא לוה, ואזיל וטרח ומייתי לה

 גזירה אביי אומר .ל ונפיק בביתיה דמלוהעיי

. שמא יטעון ויאמר לו אחר שבועה מצאתיה

הלוה  ( זה נשבע וזה נשבערב אשי אמר

זה נשבע  )נשבע כמה שוה, שהשבועה עליו

. וזה נשבע כמה היה שוה, שאינה ברשותו

מלוה נשבע  והכי קאמר מי נשבע תחילה

 שמא ישבע זה ויוציא )שאינה ברשותו (תחילה

  . לה את הפקדוןה
  

רב הונא בר תחליפא משמיה דרבא אמר 

הלויתני  סלע ,רישא דסיפא תיובתא לרב הונא

 . לה-: לד
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אלא , והלה אומר לא כי,  שתים היה שוהעליו

ואם . פטור סלע הלויתיך עליו סלע היה שוה

מגו דמשתבע מלוה שאינה , איתא לדרב הונא

לישתבע נמי אגילגול שבועה כמה  ברשותו

ן בה שבועה עם טענה  שאידטענה[ היה שוה

 מגלגלין עליו שבועה לישבע שיש בה שבועה

, וגילגול שבועה דאורייתא היא, על שתיהן

לרבה ולרב יוסף לא פריך  ' התוסהסבירו ):כז(בקדושין 

   ]אלא לאביי ורב אשי
  

אמר רב אשי אמריתה לשמעתא קמיה דרב 

הא דקתני  (ואמר לי תהא במאמינו, כהנא

   למלוה שאינה ברשותו במאמינו לוהפטור

 שברישא ברישא לא מצי לאוקמי הכי משום 'כתבו התוס

שאין , ואם יאמין למלוה, חיוב השבועה מוטל על הלוה

לא יוכל להישבע כמה היה שוה , המשכון ברשותו

לפיכך אינו רוצה , המשכון שמא יוציא הלה את המשכון

 אבל הכא אין כאן שבועה להאמינו כדי שיוכל להישבע

 על פי שמפסיד במה שמאמינו שבועה שהיה יכול ואף

ונהמניה לוה למלוה נמי  .)לגלגל עליו אינו חושש

מימר  (לא קים ליה בגויה ?בהא כמה הוה שוה

דלא , אמר לוה לא קים למלוה בגויה דמשכון

ונהמניה מלוה  .)נתן דעתו עליו לדעת דמיו

ומאי  .לא מהימן ליה ?דקים ליה בגויה, ללוה

ומאי שנא מלוה , הימן ליה למלוהשנא לוה דמ

מאי שנא דנקט תנא  (דלא מהימן ליה ללוה

שזה נאמן על זה וזה אינו נאמן , למלתיה בהכי

 )מקרא זה (לוה מקיים ביה במלוה ?)על זה

ִרים ַתְנֵחם ֻּתַמת ְיׁשָ אם לא שאדם נאמן וישר  (ּּ

שנאמר ,  לא היו מעשרין אותו מן השמיםהוא

 מקיים ביה בלוה  מלוה)תומת ישרים תנחם

ֵדם ְּוֶסֶלף בֹוְגִדים ְיׁשָ . א ם"פסק הרמב     .ּ
המפקיד אצל חבירו בהמה או כלים ונגנבו או 

אבדו אמר הריני משלם ואיני נשבע ונמצא 

הגנב משלם תשלומי כפל טבח או מכר משלם 

תשלומי ארבעה וחמשה למי משלם למי שהיה 

חזרה הבהמה , הפקדון אצלו שהרי אמר אשלם

ה חוזרת לבעליה היא וגזותיה וולדותיה עצמ

שאין זה השומר קונה שבח הבא מגופה אלא 

וכבר ביארנו שאין הגנב , שבח הבא מאליו

נשבע , מחזיר גזות וולדות אלא לפני יאוש

השומר ולא רצה לשלם ואחר כך נמצא הגנב 

שלם משלם תשלומי כפל טבח או מכר מ

תשלומי ארבעה וחמשה למי משלם לבעל 

וכן השוכר פרה מחבירו ונגנבה ואמר , ןהפקדו

כ הוכר הגנב "הריני משלם ואיני נשבע ואח

משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה 

לשוכר שאילו רצה השוכר היה נשבע שנגנבה 

שומר חנם שאמר  .ב ).א,ח(שאלה  באונס ונפטר

פשעתי זכה בכפל שהרי חייב עצמו לשלם 

,  פטורואילו רצה אמר נגנבה או אבדה והיה

וכן נושא שכר והשוכר שאמר נגנבה קנה 

הכפל שהרי חייב עצמו לשלם ואילו רצה אמר 

אבל השואל אינו קונה הכפל , מתה והיה נפטר

כ "עד שישלם מעצמו קידם ושלם מעצמו ואח

הוכר הגנב משלם תשלומי ארבעה וחמשה 

 ם" הרמב שפסקי" הסביר הגהמ).ב,ח(שאלה  לשואל

 רק אם  את הכפל לשומרשהבעלים מקנהכרב זביד 

אמר ... . ג'הריני משלם'ולא די באומר ,  בפועלשילם

השומר בתחלה איני משלם וחזר ואמר הריני 

אמר הריני  .ד ).ד,ח(שאלה  משלם זכה בכפל

או שאמר הריני , משלם וחזר ואמר איני משלם

או , משלם ומת ואמרו הבנים אין אנו משלמין

ת שלא הספיק לתבוע את השומר עד שמ

או ששלמו , ותבע הבנים ושלמו בני השומר

שאל , או ששלם השומר מחצה, הבנים לבנים

שאל מהשותפין , שתי פרות ושלם אחת מהן

שותפין ששאלו ושלם אחד , ושלם לאחד מהן

אשה , שאל מן האשה ושלם לבעלה, מהן

ששאלה ושלם בעלה כל אלו ספק והרי הכפל 

מוטל בספק ואינו תחת יד אחד מהן לפיכך 

חולקין הכפל או השבח בין בעל הפקדון ובין 

ואם קידם אחד מהן ותפס הכל אין , השומר

פסק      ).ה,ח(שאלה  ל"מוציאין מידו ואפילו בח
שומר חנם שאמר הריני משלם ואיני . א ע"הש

אם היה הפקדון דבר שכל מינו שוה , נשבע

ז משלם ואינו " ה...ומצוי בשוק לקנות כמותו

 דבר שאינו ...הפקדוןאבל אם היה . נשבע

חוששין שמא עיניו , מוצא לקנות כמותו בשוק

ומשביעים אותו בנקיטת חפץ שאינו , נתן בו

, ה לשאר השומרים"וה. כ משלם"ואח, ברשותו

ושומר , או נגנבה, כגון השואל שאמר מתה

 .         לה
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פ "עא, או אבדה, שכר והשוכר שאמרו נגנבה

שהם חייבים לשלם משביעים אותם שבועה 

כ משלמים דמי הבהמה "שותם ואחשאינה בר

שאנו חוששים לו שמא עיניו נתן , או החפץ

, ואם אמרו הבעלים יתר על זה היה שוה. בה

מ "חו .כולל בשבועתו שאינו שוה אלא כך וכך

ח לענין אם "שומר שכר דינו כש .ב ).א,רצה(

כגון אם אמר , כפר או טענות אחרות שביניהם

, בזהוכיוצא , לו נשתמשת בחפץ וקלקלתו

ואם השומר טוען . נשבע היסת ונפטר

יביא , אם במקום שעדים מצויים, שנאנסה

ישבע ,  ואם אין מצויים.או ישלם, עדים ויפטר

ויכלול בשבועתו שלא שלח בה , שהיא כדבריו

או אפילו , ואם טען נגנבה, יד ושאינה ברשותו

משביעין , שאומר פשעתי בה והריני משלם

המלוה על  .ג ).א,שה(מ "חו .אותו שאינה ברשותו

שהרי , ואבד או נגנב בלא אונס, המשכון

, כמו שנתבאר, המלוה חייב בדמי המשכון

ואמר המלוה סלע הלויתיך עליו ושקל היה 

והלוה אומר סלע הלויתני עליו וסלע היה , שוה

הרי המלוה נשבע תחלה שבועת , שוה

והלוה נשבע היסת , השומרים שאינו ברשותו

 .ד ).ט,עב(מ "חו ונפטר, ובשהיה שוה כנגד הח
, ך עליו ושקל היה שוהאמר המלוה סלע הלויתי

דינרין היה '  סלע הלויתני עליו וגוהלוה אומר

, ישבע המלוה תחלה שאינו ברשותו, שוה

שהרי , ואחר כך ישבע הלוה כמה היה שוה

 . ה).י,עב(מ "חו וישלם הדינר, הודה במקצתו
. ה שוהאמר הלוה סלע הלויתני עליו ושתים הי

למאן דאמר דלא ,  ומיירי שאבדו בפשיעההגה(

 והמלוה אומר שלא )הוי עליו אלא שומר חנם

, אם הלוה מאמינו שנאבד, היה שוה אלא סלע

, נשבע המלוה היסת, או שיש לו עדים שנאבד

וגם אין , ואם אין הלוה מאמינו שנאבד. ונפטר

, נשבע המלוה שאינו ברשותו, לו עדים שנאבד

. ו שלא היה שוה יותר ממה שהלוהוומגלגל עלי

שאמר הלוה סלע , ואם המלוה מודה במקצת

ואמר המלוה , הלויתני עליו ושתים היה שוה

משלם לו , שלא היה שוה אלא חמשה דינרים

וישבע שלא היה שוה יותר , הדינר שמודה

בועתו שאינו וכולל בש, מחמשה דינרים

אם אינו מאמינו שנאבד וגם אין לו , ברשותו

 אמר הלוה סלע הלויתני עליו ...ים שנאבדעד

והמלוה אומר איני יודע כמה , ושתים היה שוה

ויכלול , ישבע המלוה שאינו ברשותו, היה שוה

בשבועתו שאינו יודע שהיה שוה יותר מדמי 

או שהלוה , ואם יש עדים שנאבד. ויפטר, החוב

נשבע היסת שאינו יודע שהיה שוה , מאמינו

   ).יב,עב(מ "חו ...טרויפ, יותר מדמי החוב
  

,  גביה חבריה)נזמים (ההוא גברא דאפקיד כיפי

אמר ליה לא ידענא  .אמר ליה הב לי כיפי

אמר , אתא לקמיה דרב נחמן. היכא אותבינהו

לא . זיל שלים, פשיעותא היא ליה כל לא ידענא

. אזל רב נחמן אגביה לאפדניה מיניה, שילם

מים יתר על הד (ואיקור, לסוף אישתכח כיפי

אמר רב נחמן הדרי כיפי . )שפרע לבעלים

  . והדרא אפדנא למרה, למרייהו
  

כשדן  (אמר רבא הוה יתיבנא קמיה דרב נחמן

ובפרק זה היינו  ( ופרקין המפקיד הוה)דין זה

  ואמרי ליה שילם ולא רצה לישבע)עוסקין

, והאי נמי שילם, קתני מתניתין דקני כפילא(

ל דיוקרא "וצ 'התוסהסבירו  וליקני רווחא דאייקור

 ולא דמי לגיזות ,דכיפי הוי שבחא דעלמא כמו כפילא

 ,ולא אהדר לי )וולדות דאותו שבח ניכר בגוף הבהמה

התם  מאי טעמא. ושפיר עבד דלא אהדר לי

 הכא אטרחיה לבי דינא ,לא אטרחיה לבי דינא

 בנשבע .)קח (ק"בבלהא דדלא דמי  'הסבירו התוס[

שהטריח את ' אפי,  כפילאל דקנה"כ שילם שרבא ס"ואח

 אבל , דהתם משלם ברצונוהמפקיד לבית דין להשביעו

   .]רב נחמן הוצרך לגבות אפדנו
  

נכסי  (למימרא דסבר רב נחמן דשומא הדר

לוה ששמו בית דין לבעל חוב חוזרין אליו אם 

כי הכא דהדר אפדנא , נותן מעות לבעל חוב

 דשומא בטעות הוה, שאני התם ?)למרה

 )והרי לא אבדו, ה שאבדו הנזמיםדסבור הי(

שהרי בתחילת השומא  (דקא הוה כיפי מעיקרא

דאילו היה , ולא היה יודע, היו הנזמים בידו

אבל שומא ,  לא שמו לו הטרקליןיודע שכן

ין על שאין לו מעות והוא חייב שבית דין שמ

  .)ואינה חוזרת,  הרי הוא כמכר גמורלו

 .לה         
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י אמרי נהרדעי שומא הדר עד תריסר ירח

ואמר אמימר אנא מנהרדעא אנא . שתא

והלכתא שומא . וסבירא לי שומא הדר לעולם

ר משום שנאמר . הדר לעולם יָת ַהָיׁשָ ְּועׂשִ ָ
  . ְּוַהטֹוב

  

   )'שומא הדר'הגמרא מביאה כאן פסקי הלכות בדין (
את נכסי מי  ( לבעל חוב)בית הדין (שמו ליה, פשיטא

,  דידיה ואזל איהו ושמה לבעל חוב)שלוה ממנו

 לא עדיף את )לבעל חוב שני(ליה  אמרינן

  דאתית מיניה)מבעל חוב ראשון (מגברא

ול כשם שהוא מחזירה ויט, שבאת מכחו(

 אף אתה מעותיו משום ועשית הישר והטוב

קבל מעותיך מבעלים הראשונים משום ועשית 

  . )הישר והטוב
  

 )או ,מכרה( זבנה )...ו, בעל חוב ששמו לו קרקע(

 ודאי הני , יהבה במתנה)...או, ורישה (אורתא

 )או לוקח או יורש או מקבל מתנה, אחרונים(

שיהא קרקע  (מעיקרא אדעתא דארעא נחות

דאילו בעל חוב אית , ולא שיקבלו מעות, שלהם

 לא דאמרינן,  משום ועשית הישר והטובביה

 אבל אלו, והרי הן לך, היה לך עליו אלא מעות

ת "וא 'התוס(  נחות ולאו אדעתא דזוזי)קרקע קנו

ואמאי לא מהדר מה מכר ראשון לשני כל זכות שתבא 

 דהראשון מן הדין נמי אין מחזיר שמכורה היא ל"וילידו 

לו שהרי אוכל פירות בלא נכייתא אלא משום ועשית 

   .) ולכך שני לא מהדר,הישר והטוב מהדר
  

 )מי שלוה ממנהשל  הנכסיםאת  (שמו לה לאשה

שמאתן לבעלה בכתובתה פילו לא א (ואינסיבא

אלא , שהן קנויין לבעל, להיות נכסי צאן ברזל

הקרן שלה , עיכבתן לעצמה להיות נכסי מלוג

שהיתה  ( או שמו מינה דאשה)והבעל אוכל פירות

בעל  , ואינסיבא ומתה)היא הלוה ושמו את נכסיה

דין לוקח  ( אשתו לוקח הוי) שלמלוג (בנכסי

 לה שמוהיכא ד,  הלכך.נתנו בו חכמים

 כדאמרינן זבנה ואינסיבא ומתה וירשה בעלה

 'כתבו התוס(  לא מיהדר)אדעתא דארעא נחות

 אלא ... כדאמר זבנה אורתהחזיראי הוי יורש לא מ' אפי

 דאי יורש הוי מהדרינן ,משום לא מהדרינן ליה נקטיה

:) קלט(ב "דבב ג"עוא .ליה שהבן פודה קרקע של אביו

 טוב לו להיות לוקח אם,  שעשו לבעל מה שטוב לומסיק

יש לו דין של , ואם טוב לו להיות יורש, הרי דינו כלוקח

 ויש לומר .כ מדוע הכא לא מחזירים לו כיורש"וא, יורש

 י זה הפסד"דאמרינן שם שזה דוקא היכן שלא נגרם ע
ולכך הכא לא  .לא, לאחרים אבל כשנגרם הפסד, לאחרים

פשך הוי כיורש משום פסידא דמלוה ולא מהדר ממה נ

יוסי בר חנינא מפרש '  ודר,יורש הוי לא מהדר' דאפי

היכא דשמו מינה ו ).התם דלקוחות אפסדו אנפשייהו

לה ובא להחזיר ה בעואינסיבא ומתה וירש

לא ו[ לא מהדרינן ליה )...החוב וליטול הקרקע

דכלוקח שוייה רבנן , מצי למימר יורשה אני

דאמר רבי יוסי בר חנינא באושא  .)ולא כיורש

שגלתה , כשהיתה סנהדרין באושא [התקינו

ה "כדאמרינן בר, וישבה שם סנהדרי גדולה

 האשה שמכרה בנכסי ] גבי עשרה מסעות).לא(

להיות הבעל אוכל פירות  (בחיי בעלה מלוג

 )וגוף הקרקע יהיה ללוקח לכשתמות, בחייה

  מיד הלקוחות)גוף הקרקע (הבעל מוציא ומתה

תקנת אושא  ):עח(והכי מוקי לה בכתובות [

אלמא כלוקח , בגופה של קרקע לאחר מיתה

דאי , ואומר לו אני לקחתי ראשון, שויוהו רבנן

 יורש שמכר אביו כשאר יורש שויוהו רבנן

  .]נכסיו בחייו אין לו ירושה בהן
  

כלומר אם  ( אגביה איהו בחובו]ב"דף לה ע[

, לא שמוה בית דין למלוה על כרחו של לוה

ואמר לו , ריחו לדיןולא הט, וקם ליה מעצמו

 פליגי בה רב אחא )טול קרקע זה בחובך

. וחד אמר לא הדרה, חד אמר הדרה. ורבינא

סבר האי זביני מעליא  מאן דאמר לא הדרה

ומאן דאמר . דהא מדעתא דנפשיה אגביה, היא

והאי דאגביה , סבר לא זביני מעליא הוא הדרה

מחמת כיסופא הוא  מדעתיה ולא אתא לדינא

  . דאגביה
  

מי ששמו לו בית דין קרקע  (ומאימת אכיל פירי

? )מאימת היא קנויה לו לאכול פירות, בחובו

לאחר [  מכי מטיא אדרכתא לידיהרבה אמר

דבית  ).טו(דאמרינן , תשעים יום שנפסק הדין

,  שטר פסק דין אנכסי לוהדין כותבין אדרכתא

ומוסרין לו , שבכל מקום שימצאם משלו יקחם

מיום  (יו בחתומיו זכין לו עדאביי אמר )השטר

שלא פ "עא, שנחתם שטר האדרכתא בבית דין

  מכי שלימו ימי אכרזתארבא אמר. )בא לידו

 : לה-. לה   
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 שבאה אדרכתא לידו ולא מצא נכסים פ"עא[

וכשמצא הוזקק לבא לבית , ללוה עד לאחר זמן

כדאמרינן , ומכריזין שיש כאן קרקע למכור, דין

 ממה זה וקיבלה ביותר ואם בא ):כא(בערכין 

 מוסרין אותה בידו לאחר שכלו ששמוה אחרים

 מפרש כמה :)כא( ובמסכת ערכין, ימי הכרזה

 הוי פירי ועד דשלמו הנך יומי, ימים מכריזין

דאמר רבא :) קד(כתובות בת "וא ' כתבו התוסדלוה

אחוי אדרכתיך והתם רבא גרסינן מדאמר והא מר הוא 

ק כן דאמר אחריות טעות סופר הוא והיינו רבא דפסי

ל שגובים משעת "כ רואים שרבא ס"א, :)טו(ק "לעיל בפ

מו ולא מכי שלמו ימי האכרזתא כ, קבלת האדרכתא

 אחוי לי  שם'מגשיש להסביר את ה ל"וי וב כאןשכת

 .אדרכתיך דאי שפיר כתיבא הוה גבי מיומא דאכרזתא

 בשמעתין רבא אמר מכי מטא אדרכתא ואית דגרסי

אתי טפי בפשיטות ההיא לידיה ובתר הכי רבה ולפי זה 

 והקדים רבא לאביי ורבה משום דאדרכתא ,כתובותד

קודם לאכרזתא ודברי אביי דאמר עדיו בחתומיו זכין לו 

 ע"פסק הש     .]מיושב טפי לשנות בתר דברי רבא
, המפקיד אצל חבירו בין כלים בין מעות. א

 איני יודע ואמר לו השומר,  תן לי פקדוניואמר

או באיזה מקום קברתי ,  זהאנה הנחתי פקדון

הכספים המתן לי עד שאבקש ואמצא ואחזיר 

 ).ז,רצא(מ "חו .הרי זה פושע וחייב לשלם מיד, לך

 'כל לא ידענא פשיעותא היא''  ביאר את הגמהמרדכי

חייב לשלם מיד ואין לדחותו ולומר המתן עד שיבוקש ד

 ...בית דין ששמו קרקע לבעל חוב .ב .ואחזיר לך

, לוה בין במשועבדים שביד הלוקחבין בנכסי 

ולאחר זמן השיגה ידו של לוה או של נטרף או 

, של יורשיהם והביאו לבעל חובו מעותיו

אפילו שהתה ביד , מסלקין אותו מאותה קרקע

קרקע  .ג ).ט,קג(מ "חו ...הבעל חובו כמה שנים

ששמו אותה לבעל חוב ואחר כך שמוה בית 

, ו חוזרתהרי ז, דין לבעל חוב של זה המלוה

 ...ולא יהא כחו גדול מכח בעל חוב הראשון

ומכרה הבעל חוב או , קרקע ששמו לבעל חוב

או ששמוה לבעל חוב מדעתו  , נתנה במתנה

 שמו קרקע ...אינה חוזרת, או שמת והורישה

בעל , או ששמו ממנה ונשאת, ונשאת, לאשה

ולא מחזיר ולא , בנכסי אשתו כלוקח הוא

 דוקא כשמתה האשהא "ויהגה [מחזירין לו 

ג "ם ל"ף ורמב"דידן ומתה אבל הרי' כגי א"הסביר הגר(

 אוכל הטורף ומאימתי ....ד ).י,קג(מ "חו .])לה

ואם יש . משיפסקו ימי ההכרזה, פירות שדה זו

רות אפילו מיום אינו אוכל פי, טעות באדרכתא

פסק      ).ט,צח(מ "חו ששלמו ימי ההכרזה
השבח הבא  כל הקונה הכפל קונה ם"הרמב

כיצד הפקיד ארבע סאין אצל חבירו , מאליו

והרי הן שוין סלע ונגנבו או אבדו ואמר הריני 

כ נמצאו והרי הן "משלם סלע ואיני נשבע ואח

שוין ארבע סלעים הרי הן של שומר ואינו 

דוקא שבא השבח  ד"השגת הראב( משלם אלא סלע

א בשלא " בד)אחר ששלם או שאמר הריני משלם

לים בדין אבל אם הודה שפשע הטריחן לבע

ד ליתן ולא נתן ברצונו עד שכפוהו "וחייבוהו ב

כ הוכר הגנב או "ד על כרחו ונטלו ממנו ואח"ב

נמצא הפקדון יחזיר לבעלים כמות שהוא 

ואם , ומחזירין לשומר הדמים שלקחו ממנו

ד ממנו בשומא מחזיר "כלים או קרקע גבו ב

   ).ג,ח(שאלה לשומר כליו או שדהו 
 

 )ועמד שוכר ( השוכר פרה מחבירונהמש

 )לעשות בה ימי שכירותו (והשאילה לאחר

 שמתה )למשכיר (ישבע השוכר ,ומתה כדרכה

 )שהשוכר אינו חייב באונסין, ופטור (כדרכה

.  ישלם לשוכר)שהוא חייב באונסין (והשואל

ד הלה עושה סחורה בפרתו אמר רבי יוסי כיצ

 הראשונים[ תחזור פרה לבעלים,  אלא,של חבירו

כיון ששילם יוסי ד' שטעמו של ראין לפרש  'כתבו התוס

, הרי זה כמו שקיימת הפרה ביד השוכר, השואל לשוכר

 שאל:) צו( שהרי לקמן ,ומצי המשכיר לתבוע מהשוכר

 ,רמי בר חמא בעל בנכסי אשתו שוכר הוי או שואל הוי

באופן שהשכירה האשה פרה מעלמא ' ומעמידה הגמ

 כך , דהוי אונספרה כדרכה ביד הבעלומתה ה(והתחתנה 
רבנן ודאי שלפי ', ומבארת הגמ ) ששואל חייב ושוכר פטור

בעלה פטור משום דאשתו עמו במלאכתו והויא שאלה 

אלא שאלת  )א"מהרש (דין שוכרמ פטורה ואשה ,בבעלים

שואל הוי להתחייב  יוסי אם'  היא לפי דעת ר'הגמ

 .הוי ופטורלבעלים הראשונים במתה כדרכה או שוכר 

 שמשלם השואל כיוןדיוסי '  אם נאמר שטעמו של רועתה

לא מובן  ,הרי זה כמו שקיימת הפרה ביד השוכר, לשוכר

אין הבעל לרבנן כיון שכשם ש, רמי בר חמאמה הסתפק 

יוסי הבעל ' כמו כן לר,  מדין בעליו עמותומשלם לאש

' נמצא שמודה ר, תו מדין בעליו עמושפטור לשלם לא

 טעמא אלא .ין הבעל משלם לבעלים הראשוניםיוסי שא

 :         לה
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 משום דסבר דשוכר לא קני אלא בשבועה הואדרבי יוסי 

ומשכיר יאמר לו דל אנת ודל שבועתך ומשתעינא דינא 

 ואפילו אם יש עדים שמתה כדרכה דאין ,בהדי שואל

מ לא קני לה אלא בהבאת עדים "השוכר צריך לישבע מ

ורבנן סברי דשוכר  ,ויאמר לו אני פוטרך מהבאת עדים

' ר ('קני לה במיתה ופליגי בדברי המקשה והמתרץ שבגמ
ומצי , יוסי סבר כהמקשן שהשוכר אינו קונה אלא בשבועה

וחכמים סוברים כהתרצן שכבר , מהשבועההמשכיר לפוטרו 
 אם המשכיר עצמו ונראה )משעת מיתה נקנית הפרה לשוכר

דברי יוסי יודה ל'  שר, שמתה ביד שואלההיה שם בשע

רבנן דהתם ודאי קני לה במיתה גרידא דהשתא אין 

  .)השוכר צריך לעשות כלום
  

 אמר ליה רב אידי בר אבין לאביי מכדי )גמרא(

שהוא  (בשבועה שוכר במאי קני להאי פרה

 ונימא ליה משכיר לשוכר דל )נשבע למשכיר

ואנא משתעינא דינא בהדי , אנת ודל שבועתך

בשבועה הוא אמר ליה מי סברת שוכר  .שואל

ושבועה ,  משעת מיתה הוא דקני,דקא קני לה

שלא יאמר  (כדי להפיס דעתו של בעל הבית

  .)פשעת בה
  

המשכירין  (אמר רבי זירא פעמים שהבעלים

על [  משלמין כמה פרות לשוכר)הראשונים

 יש )ק"לפי דברי ת ל"צ(  לפי דברי משנתנו,פרה זו

ו ויש שיעשה בהם ימי שכירות, שיהו כולם שלו

  . ]ויחזירם
  

ראובן  (אגרה מיניה מאה יומי? היכי דמי

ששכר פרה משמעון שיעשה בה מלאכה מאה 

חזר  ( והדר שיילה מיניה תשעין יומי)יום

שמעון ואמר לו עשה עמי טובה והשאילני 

ולאחר , אותה תשעים יום מן המאה ששכרת

תשעים אחזירנה לך לעשות אצלך עשרה ימים 

, יש כאן דין משנתנו, וכן עשה, להשלים המאה

דתנן השוכר פרה מחבירו והשאילה לאחר 

דמה לי בעלים ומה לי , בתוך ימי שכירותה

אם מתה אצל שואל הרי שוכר פטור , אחר

 'הסבירו התוס והשואל משלם לשוכר, בשבועה

השתא אם מתה חייב שתי פרות לשוכר אחת שתהא 

ימים ויחזירנה למשכיר ' שלו ואחת שיעשה בה מלאכה י

 .)יום לא יתחייב לו רק אחת של שאלה' בל אי שיילוה קא
חזר ראובן ובא  (הדר אגרה מיניה תמנן יומי

אצלו ואמר לו השכירנה לי מתשעים יום שהיא 

, ואשתעבד בה שמונים יום, ישאולה בידך ממנ

 הרי היא בחזקת שאילתו וכן עשה, וטול שכרך

שהרי נוטל , על שמעון כאילו השכירה לאחר

ואם היתה מתה אצל , ל הנאה שלושכרו וכ

ושמעון ,  היה ראובן פטור בשבועהראובן

משלם לו פרה אחת ששאל ממנו והוא חייב 

ופרה אחרת לעשות אצלו עשרה , באונסים

מ למימר אגרה "ה ' כתבו התוסימים להשלים המאה

 )ימים' ימים או צ' מ בזה שהשכיר פ"שבאמת אין נפק (יום' צ

כדי להרבות את מספר  (פחותאלא לפי שבשאלה הוצרך ל
 פוחת גם בשכירות )הפרות שיהיה הבעל מחוייב לשוכר

יום דהיינו כל ימי השאלה הוי כאילו '  דאי אגרה צל"ועי

נתן לו מעות לבטל השאלה כיון שאינה חוזרת לו לאחר 

יום '  ואי הדר שייליה ע,השכירות להשלים ימי השאלה

ל " וכן י,וםי' לא יתחייב רק אחת דשאלה ודשכירות ק

יום '  דאי שייליה ק,יום'  שמובן שהשאילה לצברישא

בימי השכירות כאילו ביקש שיתבטל השכירות ולא 

אם השאילה לכל ימי ' שבמשנה אפיונראה  .יתחייב כלום

שאין הפרה עתידה ' לא בטלה אפי השכירות, השכירות

כיון שעדיין הפרה באחריות השוכר , לחזור לשוכר

פשיעה אם היה עם השואל במלאכתו מגניבה ואבידה ו

'  אבל הכא אי שייליה ק,דאז השואל פטור והשוכר חייב

כיון שאין לו שום אחריות על , יום השוכר פטור מכל דבר

והדר שיילה  )לפיכך הוי ביטול השכירות, הפרה

, מן השמונים ששכרה ממנו (מיניה שבעין יומי

ויעשה בה עשרה ימים , על מנת שיחזירנה לו

ואם , ים השמונים של שכירות השנילהשל

בתוך  ( מתה בתוך ימי שאלתה)...היתה

הרי יש כאן דין השני כדין , שבעים יום הללו

 דאכל )וישבע ראובן שמתה כדרכה, הראשון

 מיחייב חדא )שמעון השואל (שאלה ושאלה

 שתים נחלטות לו ,ארבע פרות כ"סה (פרה

, בשביל שתי פרות שאולות שהשאילו ראובן

שהרי אין פרתו , ם זה כאילו מתו שתיהןובפע

בעין שהשאילו בראשון דנימא הרי החזיר לו 

 בתורת  וזו שהוא משלם לו עכשיו,פרתו

והרי יש לו עליו שתי , תשלומין באה לידו

ושתי תביעות על , תביעות על שתי שאילות

  . )שתי שכירות לעשות אצלו עשרים יום
  

דא אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא מכדי ח

אפקה משכירות , עיילה ואפקה, פרה היא

אפקה משאילה ועיילה , ועיילה לשאילה

 :         לה
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לשלם ליה פרה , ולענין תשלומין נמי (לשכירות

ותעמוד במקום הראשונה תחת שתי , אחת

ואחת ימסור לו לעשות , השאילות ותהא שלו

אמר ליה ומי איתא לפרה  ?)בה עשרים יום

 היה יימתאילו היתה ק (דנימא ליה הכי, בעינא

, אלא שיעשה בה עשרים יום, פטור לגמרי

 בא עליו בתורת תשלומין שואל עכשיו שמתה

מר בר רב אשי , לשוכר על שתי תביעות

   )סבירא ליה כאתקפתא דרב אחא מדפתי
  

 אין לו עליהן אלא שתי מר בר רב אשי אמר

שום , חדא דשאלה וחדא דשכירות, פרות

אלא , ידכיון דחדא פרה הוא (שאלה אחת היא

שמחמת שוכר שהשאיל הוא בא עליו שני 

 ושום )שאילות פרה אחת אינן אלא אחת

, קני לגמרי דשאלה, שכירות אחת היא

ומיהדר ליה , עבד בה ימי שכירותיה דשכירות

  .למרה
  

 אמר רבי ירמיה פעמים ששניהם בחטאת

אמתניתין קאי השוכר והשואל נשבעו לשקר (

,  ביטויוהרי הן בשבועות, ולא כפרו ממון

וקרבן שלו חטאת כדכתיב בויקרא או נפש כי 

  פעמים ששניהם באשם]א"דף לו ע[ )...תשבע

שכרים בשבועתם והיו נ, אם נשבעו לשקר(

,  כפירת ממון היא זולהקל פרעון מעליהם

, וקרבן שבועה שלהם אשם איל בן שתי שנים

הביא את אשמו איל תמים בערכך ו'דכתיב 

 פעמים )לות והוא אשם גזי' שקליםכסף

פעמים , שהשוכר בחטאת והשואל באשם

 ,הא כיצד. שוכר באשם והשואל בחטאתשה

  .חטאת ביטוי שפתים, אשם כפירת ממון
  

, כגון שמתה כדרכה פעמים ששניהם בחטאת

, ונשבעו שכך, על ידי לסטים (ואמרו נאנסה

שהשואל משלם אונסין משביעין אותו פ "עא

חיישינן ד, כדרב הונא שבועה שאינה ברשותו

ונשבע שנאנסה ואינה , שמא נתן עיניו בה

בין שנשבע  (שוכר דבין כך ובין כך. )ברשותו

בין שנשבע לשקר , באמת שמתה כדרכה

הלכך אין , מלשלם (פטור  מיפטר)שנאנסה

דהא אם הודה על , בשקר זה כפירת ממון

 )...ו, טוי היא שבועת ביהאמת היה פטור

 יובי מיחייב שואל דבין כך ובין כך ח.בחטאת

, נמצא שלא כפר ממון בשיקור שבועתו(

פעמים . בחטאת )...ושבועת ביטוי קאי

והשוכר חייב  (כגון שנגנבה ששניהם באשם

 ואמרו )והשואל ישלם לשוכר, לשלם לבעלים

ופטר שואל עצמו בשקר  (מתה מחמת מלאכה

 )והשוכר מלשלם לבעלים, מלשלם לשוכר

ייבי וקא דהא מיח, דתרוייהו קא כפרי ממונא

 שוכר בחטאת ושואל באשם. פטרי נפשייהו

 שוכר ואם הודו על האמת (כגון שמתה כדרכה

 , ואמרו מתה מחמת מלאכה)פטור ושואל חייב

חייב  שוכר דבין כך ובין כך מיפטר פטור

וקא , שואל דמיחייב במתה כדרכה, בחטאת

. באשם פטר נפשיה במתה מחמת מלאכה

 נגנבהכגון ש שוכר באשם ושואל בחטאת

השוכר  ( ואמרו מתה כדרכה)ושניהם חייבין(

אבל השואל לא נפטר בכך , פוטר עצמו בשקר

 שוכר הוא דמיחייב בגניבה ואבידה. )מלשלם
ד דשוכר "מכאן יש להוכיח דהלכה כמ 'כתבו התוס[

.) צז(וכן לקמן :) סו(כשומר שכר דמי וכן מוכח ביבמות 

 וקא ]זאיגבי מרימר בר חנינא אוגר כודנייתא לבי חו

דבין , שואל. באשם פטר נפשיה במתה כדרכה

קאי על , לשלם (כך ובין כך חיובי מיחייב

   .בחטאת )...שבועתו
  

משניות , רבי ירמיה [מאי קא משמע לן

לחובה שלימות הן בשבועות המשנה מחובה 

 פטור מאשם ומפטור לפטור ומפטור לחובה

לאפוקי מדרבי  ?] חייבמחובה לפטור, גזילות

ה דהוה מצי למימר לאפוקי "ה 'הסבירו התוס[ אמי

דשבועת ביטוי ליתא .) כה(שבועות במדשמואל דאמר 

 אבל שבועה שזרק פלוני צרור ,אלא ביכול להיות להבא

לים פטור שאין יכול לומר שבועה שיזרוק והכא מיחייב 

 ]שבועה כי נשבע שנאנסה אף על גב דליתא בלהבא
 ותהדאמר כל שבועה שהדיינים משביעים א

שנאמר , אין חייבין עליה משום שבועת ביטוי

ָפַתִים  ַבע ְלַבֵטא ִבׂשְ ּאֹו ֶנֶפׁש ִכי ִתׁשָ ּ כי תשבע ּ

  .דלא כרבי אמיל "מ ק,מעצמה
  

  פטוררב אמר שומר שמסר לשומר אתמר

  אם שמרה הוא עצמו, מכל מה שהיה נפטר(

 . לו- :  לה
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אם אמר טול .) כט(גיטין ב והא תנן ת"וא ,'כתבו התוס

ג " דאעל"ויפלוני לא ישלחנו ביד אחר הימנה חפץ 

מ בשביל כך אינו חייב "דאסור להפקידו ביד אחר מ

  .)אפילו באונסין ( חייבורבי יוחנן אמר )לפרוע
  

אמר אביי לטעמיה דרב לא מבעיא שומר חנם 

ואין , דפטור מן האונסין (שמסר לשומר שכר

 דעלויי )לך לומר פשיעה היא זו שמסרה לאחר

 אלא אפילו שומר שכר שמסר .עלייה לשמירתו

. פטור דגרועי גרעה לשמירתו, לשומר חנם

ולטעמיה . דהא מסרה לבן דעת מאי טעמא

לא מיבעיא שומר שכר שמסר , דרבי יוחנן

אלא , לשומר חנם דגרועי גרעה לשמירתו

דעלויי , אפילו שומר חנם שמסר לשומר שכר

דאמר ליה אין רצוני . חייב עלייה לשמירתו

אין לפרש  'הסבירו התוס(  ביד אחרשיהא פקדוני

יוחנן אליבא דאביי משום דשינה ' דטעמא דחייב לר

באונסין ' מדעת המפקיד ולכך יתחייב בכל האונסין אפי

כ מאי פריך " דא,שהיו ראוין לבא ברשות שומר הראשון

אבא מלאך המות ' אמי לר' לימא ליה ר'אביי לרבא לקמן 

ן דשינה מדעת בעל  והלא כיו...'מה לי הכא מה לי התם

אם היתה ' הפרה הוא חייב אפילו באונסין שהיו באין אפי

אלא  .ברשותו לכך הוצרך לתרץ שהשאיל מדעת בעלים
 הוא דחשיב כאילו פירש לו שאם ישנה ל דהטעם"י

 וכל ,מדעתו כגון שימסרנה לאחר שיהיה כאילו פשע בה

אונסין שיארעו לה שנוכל לתלות שאם לא מסרה לאחר 

 אם מתה בבית שומר , כגון.ו נארעים חייב בהשלא הי

שני דיש לתלות דהבלא דאותו בית קטלה ושמא אם 

היתה בבית שומר הראשון לא היתה מתה שבריא בית 

 והוי כפשע בה ויצאה לאגם שהוא ,אחד יותר מאחר

מרעה שמן וטוב ומתה דחייב לאביי דאמר דהבלא 

ותן ו ומתה ברש" וכן לרב אם מסרה לחש.דאגמא קטלה

 והיכא שלא פשע בה כגון לרב ,חייב מהאי טעמא

כשמסרה לבן דעת או שנעל בפניה כראוי ויצאה לאגם 

 אבל אם נעל ,או שהוליכה בעצמו לאגם ומתה שם פטור

 אם מתה שם פטור ,בפניה שלא כראוי אף על פי שפשע

 ואפילו .כיון דאפילו נעל בפניה כראוי היתה מתה שם

ו באונס חייב היינו דוקא כמו ד תחילתו בפשיעה וסופ"למ

צריפא דאורבני דאפשר אם לא פשע מתחילה לא היה 

דתנן השוכר .) עח( וכן מוכח לקמן .נארע אונס של גניבה

את הפרה להוליכה בהר והוליכה בבקעה והוחלקה פטור 

ד תחילתו בפשיעה וסופו באונס " והשתא למ,הוחמה חייב

תה בפשיעה חייב כי נמי הוחלקה אמאי פטור הלא תחיל

לענין הוחמה וסופה באונס לענין הוחלקה אלא משום 

דאפילו הוליכה בהר כל שכן דהוחלקה לכך פריך לקמן 

 .'מה לי הכא מה לי התם, מלאך המות 'אביי לרבא שפיר

ד תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור הכא " למ'ואפי

 דהתם בצריפא ,יוחנן'  לרכשמסר לשומר אחר חייב

 האונס ראוי להיות נארע עד שבאו דאורבני לא היה

גנבים אבל הכא אגלאי מילתא שאותו הבל ואותו מקום 

היה מסוכן יותר להמית בהמה זו דמיד שבאת שם 

ד פטור "למ' התחיל החולי וכן קאמר אביי לקמן דאפי

   .)הכא חייב
  

,  הא דרב לאו בפירוש אתמראמר רב חסדא

די  דהנהו גינאי דכל יומא הוו מפק,אלא מכללא

יומא .  גבה דההיא סבתא)מעדר י"לעזי רש (מרייהו

שמע קלא בי , חד אפקדינהו לגבי חד מינייהו

אפקדינהו לגבה דההיא , נפק אזל, הלולא

אתא . אדאזל ואתא אגנוב מרייהו. סבתא

אחד מן  (מאן דחזא. לקמיה דרב ופטריה

 סבר משום )...התלמידים ששמע מפיו דפטריה

 שאני ,לא היא ו.פטור שומר שמסר לשומר

דכל יומא נמי אינהו גופייהו גבה דההיא , התם

דלא מצו אמרי ליה אין  (סבתא הוו מפקדי להו

  . )רצוננו שיהא בידה
  

' דר (יתיב רבי אמי וקאמר לה להא שמעתא

 איתיביה רבי אבא בר ממל לרבי )יוחנן רביה

, אמי השוכר פרה מחבירו והשאילה לאחר

,  כדרכהר שמתהישבע השוכ ,ומתה כדרכה

לימא ליה ,  ואם איתא.והשואל משלם לשוכר

אמר ליה  ?אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר

 הבעלים רשות בשנתנו לו הכא במאי עסקינן

שואל  (לבעלים בעי לשלומי, אי הכי .להשאיל

 )בעלים לשוכר (דאמרו ליה ?)שהם השאילוה לו

אם תרצה להשאילה לו ימי , כרצונך (לדעתך

, הלכך הוא השאילה, ו מקפידין אין אנשכירותך

  . )והבעלים אין יכולין לומר אין רצוננו
  

, מתיב רמי בר חמא המפקיד מעות אצל חבירו

 מסרן לבנו ובתו )או (צררן והפשילן לאחוריו

בפני אותם (שלא כראוי  ונעל בפניהם, הקטנים

,  חייב)שלא יצאו לחוץ ויאבדו המעות, הקטנים

הא , דקטנים טעמא. שלא שמר כדרך השומרים

 נימא ליה אין רצוני שיהא ,אמאי. פטור גדולים

דף לו [ אמר רבא כל המפקיד ?פקדוני ביד אחר
על  ( על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד]ב"ע

, דעת שהנפקד מוסרו לאשתו ובניו הגדולים

אמרי נהרדעי . )...ואין יכולין לומר אין רצוננו

 : לו-.   לו
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דהאי דגדולים פטורין דוקא בניו  (דיקא נמי

 דקתני או שמסרן לבנו ובתו )ולא אחרים, נקט

 ,פטור  הא לבנו ולבתו הגדולים,חייב הקטנים

לא שנא גדולים ולא שנא , מכלל דלאחרים

דלאחרים נמי גדולים  (דאם כן. חייב קטנים

ת "וא 'כתבו התוס( ליתני קטנים סתמא )פטור

שהרי מדודק מהמשנה שאם מסרה לאחר בין  (תקשה לרב
דבניו נקט לרבותא שרב יתרץ  ל"וי )חייבגדול בין קטן 

א דעל דעת בניו הקטנים נמי מפקיד דרגילות הוא "דסד

 לכך אי נמי .ל"שלפעמים מוסר חפציו לבניו קטנים קמ

נקט בניו ולא נקט קטנים סתמא משום דבעי למידק הא 

גדולים הוי כדרך השומרים ומותר משום דעל דעת בניו 

פ "עלמא אסור למסור א אבל גדולים דע,הגדולים מפקיד

  . שמע מינה)שאינו מתחייב בכך
  

. חייב שומר שמסר לשומר, אמר רבא הלכתא

, לא מבעיא שומר שכר שמסר לשומר חנם

אלא אפילו שומר חנם . דגרועי גרעה לשמירתו

דאמר  מאי טעמא, חייב שמסר לשומר שכר

  שלא פשע בה (ליה את מהימנת לי בשבועה

ומר הראשון יכול לישבע ולכך היכא שהש 'כתבו התוס

ו "מסר לחש' על האונס או שהיו עדים בדבר פטור ואפי

ומתה ברשותם כיון דאף בבית שומר הראשון היתה 

 וסובר רבא ...ל התם"מתה דמלאך המות מה לי הכא מ

שזהו טעמו של רבי יוחנן ולא כאביי דאמר משום דאין 

 האיך )ח דפסיק כאביי" ולא כר,רצוני וכן הלכה כרבא

ואני אומר שישנה  (א מהימן לי בשבועהל

 ע"פסק הש     .)או פשע בה, או אכלה, בידו
השוכר פרה מחבירו והשאילה לאחר ומתה . א

תחזור , כיון שהשני חייב, כדרכה או נאנסה

חורה שאין הלה עושה ס, לבעלים הראשונים

 אם תרצה ואם אמר לשוכר. בפרתו של זה

ה דיני תשאילנה ויהיה דינך עם השואל ויהי

 פסק ).ה,שז(מ "חו אז ישלם השואל לשוכר, עמך

שומר שמסר  .ב  .כמותו'  שכן נפסק בגמיוסי' כר

אפילו אם הוא שומר חנם ומסר , חייב, לשומר

דאמר ליה את מהימן לי , לשומר שכר

אפילו . בשבועה היאך לא מהימן לי בשבועה

. אם ידוע לכל שהשני טוב וכשר יותר מראשון

, ר שמסר לשומר לפני המפקיד מיהו שומהגה[

 לפיכך אם דרך .])מרדכי(פטור , ולא מיחה

הבעלים להפקיד תמיד דבר זה אצל השומר 

והוא , הרי השומר הראשון פטור מלשלם, השני

,  שמירתו אבל אם מיעט,שלא ימעט שמירתו

או , ח"כגון שהראשון היה שומר שכר והשני ש

פושע הוא , ש"שהראשון שואל והשני ש

אף על פי ששאל או שכר , ן ומשלםהראשו

, ואם יש עדים ששמר השני כראוי. בבעלים

, ואפילו לא היו שם עדים. נפטר שומר ראשון

, אם השומר הראשון ראה ויכול הוא לישבע

י " כתב הב).כו,רצא(מ "חו ...הרי זה נשבע ונפטר

פסקו כרבא ששומר ם "ש והרמב"ף הרא"הרי' שהתוס

 מהימנת לי בשבועה אתשמסר לשומר חייב מטעם ד

אם יש עדים ששמר ולכן , האיך לא מהימן לי בשבועה

  .ע"פ הש"וכ,  נפטר שומר ראשון,ב"כיועוד  ו,השני כראוי

בין כלים בין , כל המפקיד אצל בעל הבית .ג

על דעת אשתו ובניו ובני ביתו , מעות

 אבל אם מסר לבניו ...הוא מפקיד) הגדולים(

בין גדולים בין , יואו לעבד, ובני ביתו הקטנים

או לאחד מקרוביו שאינם שרויים עמו , קטנים

ואין צריך לומר , בבית ואין סומכין על שלחנו

, הרי זה פושע וחייב לשלם, אם מסרם לאחר

 שלא אלא אם כן הביא השומר השני ראייה

  ).כא,רצא(מ "חו ...פשע
  

 )שלא נעל בפניה כראוי (פשע בה, אתמר

תמרת שם אצל משמקום שאינה  (ויצאת לאגם

לא אכלוה לא ,  ומיהו.זאבים ולא אצל גנבים

דהוי תחילתו  ( ומתה כדרכה)זאבים ולא גנבים

וסופו לא אבדה , שמא יטרפוה זאבים, בפשיעה

אביי . )באותה פשיעה אלא בדבר שהוא אונס
רבא משמיה דרבה ,  חייבמשמיה דרבה אמר

  .  פטוראמר
  

דלא כל דיינא , אביי משמיה דרבה אמר חייב

לא מבעיא . דאין כי האי דינא לאו דיינא הוא

 גבי ההוא ).מבמ "ב(לקמן בפרקין  [למאן דאמר

דהויא , דאותיב זוזי דפקדון בצריפא דאורבני

, ונטירותא לענין גנבי, פשיעותא לגבי נורא

 ]וגניבה לגבי שומר חנם אונס הוא, ואיגנוב

. דחייב תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב

 הכא חייב למאן דאמר פטוראלא אפילו 

אבל , דהתם ליכא פשיעותא אלא לענין נורא(

שאם היתה ,  איכא למימר בפשיעה מתההכא

ויציאתה לאגם היא פשיעת , בבית לא מתה

 :          לו
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דאמרינן הבלא דאגמא  מאי טעמא. )...מיתתה

  . קטלה
  

כל דיינא דלא , רבא משמיה דרבה אמר פטור

יבעיא לא מ. דאין כי האי דינא לאו דיינא הוא

למאן דאמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס 

 ,אלא אפילו למאן דאמר חייב. דפטור ,פטור

, דאמרינן מלאך המות מאי טעמא. הכא פטור

, אבל התם גבי זוזי [מה לי הכא ומה לי התם

כספים אין  ).מב(ל "דקיי, אם שמרם כהלכתם

ג "עוא,  לא נגנבולהם שמירה אלא בקרקע

ני אין דרך גנבים רבדקיימא לן בצריפא דאו

 מיהו על ידי שלא ,ואונס הוא לבקש שם מעות

אם , אבל פרה זו, שמר כדין שמירתם אבדו

   ] נמי היתה מתההיתה בבית
  

 ,ביי דאי הדרא לבי מרה ומתה דפטורומודי א

וליכא למימר , דהא הדרא לה מאי טעמא

  . הבלא דאגמא קטלה
  

שזהו  (ומודי רבא כל היכא דאיגנבה גנב באגם

פ "עא, ר שהוא פשיעה אצל יציאתה לאגםדב

ולא אמר אי הוה ,  חייבשסופה מתה בי גנב

 ומתה כדרכה בי )בבית שומר נמי הוה מתה

משעת גניבה היא  (מאי טעמא. גנב דחייב

 שבקה מלאך )נמי ( דאי)יםאבודה מן הבעל

הלכך החיוב  (בביתיה דגנבא הוה קיימא המות

  . )בא לו על שעת הגניבה
  

ביי לרבא לדידך דאמרת מלאך אמר ליה א

האי דאותביה , מה לי הכא ומה לי התם, המות

מהשוכר ( לרבי אמי )לעיל (רבי אבא בר ממל

 ושני )...לימא אין רצוני, פרה והשאילה לאחר

מאי  (ליה בשנתנו לו בעלים רשות להשאיל

 אם אירע בה  נימא ליה,דוחקיה לשנויי הכי

ית לא ינו למימר אם היתה בבדמצ, אונס אחר

 מלאך אבל זו מתה כדרכה,  היה חייבנאנסה

 ולימא ליה )המות נמי בבית שוכר קטיל לה

ומדלא  (מה לי הכא ומה לי התם, מלאך המות

 שמעינן למאן דאמר תחילתו שני ליה הכי

לא שנא אונס , בפשיעה וסופו באונס חייב

   ?)מלאך המות משאר אונסין

דאמריתו טעמא דשומר  (אמר ליה לדידכו

 מתניתו אין )... דסר לשומר חייב משוםשמ

איכא לאותבה  רצוני שיהא פקדוני ביד אחר

, ומאי דניחא ליה לרבי אמי שני ליה (לההיא

 )אנא לא סבירא לי לא אתקפתא ולא שינויא

 אנת מהימנת לי )טעמא (לדידי דאמינא

ליכא  בשבועה והאיך לא מהימן לי בשבועה

, ושהרי שוכר עצמו נשבע ל (לאותבה כלל

  . )כדתנן ישבע השוכר שמתה כדרכה
  

 )...שומר ש על דברי אביי( מתיב רמי בר חמא

 )הרים חדים ומשופעים (העלה לראשי צוקין

דדרכה , אלא פשיעה (אין זה אונס ונפלה

 )ראש הצוקב (הא מתה כדרכה.  וחייב)ליפול

 ,ואמאי. )דהוי סופו באונס (ופטור, הרי זה אונס

אי נמי ,  דהר קטלה)צינה (לימא ליה אוירא

 ? דהר קטלה)טורח המעלה, עייפות (אובצנא

 הכא במאי עסקינן שהעלה למרעה שמן וטוב

 דדרך הרועים להעלות שם בהמות לרעות(

אי  .)דהשתא לא הוי פשיעה בהעלאה 'הסבירו התוס

כי לא פשע כלל בהעלותו , ש לו ליפטרי (נפלה נמי, הכי

, להחזיק בה( שהיה לו לתוקפה ?)אותה לראשי צוקין

אימא , אי הכי . ולא תקפה)שכן דרך הרועים

הרי   לראשי צוקין ונפלה)מאליה (רישא עלתה

 'הסבירו התוס( איבעי ליה למיתקפה, זה אונס

 לא יצטרך להעמיד ...בשלמא לרבא דאמר מלאך המות

 ולכך העלה לראשי צוקין ונפלה חייב ,במרעה שמן וטוב

 ,פתו וירדהכ שתק" שנפלה בעפ"עמשום העלאה א

ורישא דקתני אי עלתה פטור מיירי שתקפתו ועלתה וכן 

אבל לאביי  .הנפילה היתה בתקפתו וירדה כמו בסיפא

דאוקמה במרעה שמן וטוב ולא פשע בהעלאה וחייב 

משום שפשע בנפילתה דמיירי שהיה יכול לתקפה ולא 

תקפתו ועלתה אמאי פטור ' כ רישא נמי אפי"תקפה א

שהיה לו לשומרה שלא תפול ליחייב משום נפילה 

דמסתמא נפלה דרישא הוי כמו נפלה דסיפא שהיה יכול 

לתקפה ומשני נפלה דרישא מיירי שתקפתו וירדה דומיא 

 .דעלתה דמיירי דתקפתו ועלתה ולא דמיא נפילה דסיפא

 אמאי נקט ברישא עלתה ובסיפא העלה והלא אין ת"וא

 לבד חילוק בין העלה מדעתו לעלתה בעל כרחו ובנפילה

 לא תקפתו ,הוה ליה לפלוגי דתקפתו וירדה הוה אונס

כ " דרישא נקט עלתה לגלויי דנפלה הוי בעל" וי.חייב

וסיפא נקט העלה לגלויי דנפלה הוי שהיה בידו לתקפה 

 וסיפא כיון ת"ואולא תקפה דומיא דהעלה שהיה בידו 

דמיירי שהיה יכול לתקפה אמאי אוקמה במרעה שמן 
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 מרעה שמן וטוב לא פשע בהעלאה וטוב אפילו לא היה

 כיון דאין צורך ל"ויכיון שהיה יכול לשומרה מנפילה 

הבהמה בהעלאה זו פושע הוא שיש לו לחוש שמא ישכח 

לא  ?)ולא ישמרנה מליפול ולכך אם מתה היה חייב

תקפתו ,  ועלתה)על כרחו (שתקפתו, צריכא

שחזקה היתה , ולא יכול להחזיק בה (וירדה

  .)ממנו
  

רבי יוסי כיצד הלה עושה סחורה אמר '

 אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה '...בפרתו

אמר ליה רב שמואל בר יהודה לרב . כרבי יוסי

אמרת לן משמיה דשמואל חלוק היה , יהודה

בשילם  ( אף בראשונה]א"דף לז ע[רבי יוסי 

כיצד זה נותן לתוך כיסו , ולא רצה לישבע

הלכה . )אלא יחזיר הכפל לבעלים, כפילו של זה

אמר ליה חלוק ? או אין הלכה כמותו, כמותו

והלכה כמותו אף , היה רבי יוסי אף בראשונה

  . בראשונה
  

אמר רבי אלעזר חלוק היה רבי , אתמר נמי

. והלכה כמותו אף בראשונה, יוסי אף בראשונה

, ורבי יוחנן אמר מודה היה רבי יוסי בראשונה

 וקנה כפל, קודם שנמצא הגנב (שכבר שילם

  .)דאמר מעיקרא אדעתא דהכי אתאי לידיהכ
  

 והאמר רבי חייא בר ,לא לא שילם, אין שילם

, אבא אמר רבי יוחנן לא שילם שילם ממש

אף על פי שלא , אלא כיון שאמר הריני משלם

, אימא מודה היה רבי יוסי בראשונה ?שילם

 .א ע"פסק הש    .שכבר אמר הריני משלם
 ויצאה ,פשע השומר ולא שמר הבהמה כראוי

י "אעפ, פטור, לאגם ומתה שם כדרכה

שתחלתו בפשיעה לענין זאבים וגנבים ואם 

עכשיו , טרפה זאב או נגנבה משם היה חייב

. שלא גרמה לה יציאתה, שמתה כדרכה פטור

אבל אם גנבה גנב מהאגם ומתה כדרכה בבית 

הרי השומר חייב אף על פי שהוא שומר , הגנב

יד אבודה בשאפילו לא מתה הרי היא , חנם

ב "ן כל כיו וכ,ויציאתה גרמה לה להיגנב, הגנב
שאף , פסק כרבא שהלכה כמותו מאביי ).ט,רצא(מ "חו

הכא פטור , ד תחילתו בפשיעה סופו באונס חייב"למ

אם פשע בו  .ב .מלאך המות מה לי הכא מה לי התם

שלבסוף פ "עא, ולא שמרו כראוי לענין אחד

שע וחייב חשיב פו, נאבד באונס בענין אחר

מעשה באחד שהפקיד מעות אצל . לשלם

והיו טמונות , חבירו והניחם במחיצה של קנים

ואמרו חכמים אף , בעובי המחיצה ונגנבו משם

אינה , על פי שזו שמירה מעולה לענין גניבה

ומאחר שלא טמנו , שמירה כראוי לענין האש

 וכל, פושע הוא, בקרקע או בכותל בנין

וכן כל , אונס חייבשתחלתו בפשיעה וסופו ב

'  פסקה הגמ.)מב( בדף' הגמ ).ו,רצא(מ "חוב "כיו

העלה  .ג.  תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב

הרי זו , הבהמה לראש ההר ונפלה ומתה

 .ד ).י,רצא(מ "חו פטור, מתה שם כדרכה. פשיעה
אין , אפילו לא עלתה בעל כרחו, עלתה מאליה

מר ופטור שו, אלא דומה לגניבה, זו פשיעה

  ).יא,רצא(מ "חו חנם
  

,  אמר לשנים גזלתי לאחד מכם מנהמשנה

או אביו של אחד מכם . ואיני יודע איזה מכם

נותן לזה  ,הפקיד לי מנה ואיני יודע איזה הוא

הואיל  (שהודה מפי עצמו, מנה ולזה מנה

 מפרש טעמא מה 'ובגמ, והודה מפי עצמו

זה מנה וזה , שנים שהפקידו אצל אחד. )הוא

כשבאו ליטול , אחר זמן (זה אומר, מאתים

 ,וזה אומר שלי מאתים  שלי מאתים)פקדונן

והשאר יהא מונח עד , נותן לזה מנה ולזה מנה

אמר רבי יוסי אם כן מה הפסיד . שיבא אליהו

 )אם כן לא יודה לעולם על האמת (הרמאי

שני , וכן. הכל יהא מונח עד שיבא אליהו, אלא

זה , לף זוזכלים אחד יפה מנה ואחד יפה א

נותן את  אומר יפה שלי וזה אומר יפה שלי

 נותן )ישברנו (ומתוך הגדול, הקטן לאחד מהן

והשאר יהא מונח עד שיבא , דמי קטן לשני

 ,אמר רבי יוסי אם כן מה הפסיד הרמאי, אליהו

  .הכל יהא מונח עד שיבא אליהו, אלא
  

 ,דקתני ( אלמא מספיקא מפקינן ממונא)גמרא(

כשזה  ( ולא אמרינן)ולזה מנהנותן לזה מנה 

 )תובע וזה אומר איני יודע אם לך אם לחברך

, בחזקת נתבע זה (אוקי ממונא בחזקת מריה

שלא נפסידנו ממונו ויהא מונח עד שיבא 
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זה , ורמינהי שנים שהפקידו אצל אחד. )אליהו

זה אומר שלי מאתים וזה , מנה וזה מאתים

, נותן לזה מנה ולזה מנה ,אומר שלי מאתים

אמר ליה  ?והשאר יהא מונח עד שיבא אליהו

  גזל דעבד איסורא,פקדון אגזל קא רמית

לא  פקדון דלא עבד איסורא, קנסוהו רבנן

  . קנסוהו רבנן
  

פקדון . ורמי גזל אגזל, ורמי פקדון אפקדון

דקתני רישא או אביו של אחד מכם  אפקדון

נותן  ואיני יודע איזה הוא, הפקיד אצלי מנה

 ?...ורמינהי שנים שהפקידו. זה מנה וללזה מנה

 )דחד גברא הפקיד אצלו (אמר רבא רישא

  בשני כריכות)שנים (נעשה כמי שהפקידו לו

מי  ( דהוה ליה למידק)כלומר זה שלא בפני זה(

שהפקידו  (סיפא. )ומי מאתים, הפקיד אצלו מנה

נעשה כמי שהפקידו לו  )לו שניהם זה בפני זה

אמנים זה על זה הוה ליה כמי שנ (בכרך אחד

 דלא הוה )להפקיד שני פקדונותם בצרור אחד

, מה יש לזה בתוכו ומה יש לחבירו (ליה למידק

מיהו כיון שהפקידו , דלא כרך אחד הוהג "עוא

,  גילו דעתן שלא חשדו זה את זהזה בפני זה

 כגון )לומר שמא חבירו יתבע המאתים

, דאפקידו תרוייהו בהדי הדדי בחד זימנא

, אנת גופייכו לא קפדיתו אהדדידאמר להו 

   .)בתמיה (אנא קפידנא
  

קתני הכא אמר לשנים גזלתי  ורמי גזל אגזל

או אביו , לאחד מכם מנה ואיני יודע איזה מכם

של אחד מכם הפקיד לי מנה ואיני יודע איזה 

משנה מ (ורמינהי. נותן לזה מנה ולזה מנה הוא

הך לא שייך  'כתבו התוס[  גזל אחד מחמשה)ביבמות

בברי :) צז(דף בפלוגתא לפלוגתא דרבי יוחנן ורב הונא 

 היינו ,ט דאמר מניח גזילה ביניהם"לר'  דאפי,ושמא

משום דיודע בודאי שלא גזל לכולם רק לאחד אבל ברי 

ע דאמר ישלם לכל אחד "לר'  ואפי,ושמא יודה דברי עדיף

ואחד היינו משום שיודע בודאי שהוא חייב לאחד מהם 

ושמא יודה דפטור שאינו יודע שהוא חייב אבל גבי ברי 

זה אומר אותי ,  ואינו יודע איזה מהן גזל]כלל

מניח גזילה ביניהם  גזל וזה אומר אותי גזל

אלמא מספקא לא . דברי רבי טרפון, ומסתלק

ואמרינן אוקים ממונא בחזקת , מפקינן ממונא

תניתין וממאי דמ )...מבארת הגמרא את הקושיא (מריה

' דלמא ר, דתקשי לך (רפון היאדהכא רבי ט

ואומר לא זו , דפליג נמי בההיא, עקיבא היא

הדרך מוציאתו מידי עבירה עד שישלם גזילה 

  עלה דההיא)ברייתא (דקתני ,)לכל אחד ואחד

מ "ה דה"ה 'כתבו התוס(  מודה רבי טרפון)שנהמ(

נח לו אלא , מהמשנה ביבמות על זו הברייתאלמפרך 

 באומר לשנים )ל משנתנולהקשות ממשנה ביבמות ע

 ואיני יודע איזה מכם, גזלתי לאחד מכם מנה

' אלמא מודה ר (שנותן לזה מנה ולזה מנה

   ?)ומה שנא, טרפון בהא
  

והוא אין חפץ ליתן  (התם דקא תבעי ליה )תירוץ(

ומספיקא לית לן לחיוביה לכל חד , אלא מן הדין

מאליו בא  (בבא לצאת ידי שמים  הכא)וחד

דהשתא ודאי , עשה ולא יענשלימלך מה י

, אמרינן ידי שמים לא יצאת עד שתתן לשניהם

 נמצא שאם תהא מונחת עד שיבא אליהו

דטעמא  (דיקא נמי הנגזל מפסיד על ידך

, מן העונש, דמתניתין בבא לצאת ידי שמים

שלא  ( דקתני שהודה מפי עצמו)...ולא מן הדין

 )היה אדם תובעו כלום משמע שהוא בא לימלך

לכאורה נראה דהשתא לא  'כתבו התוס מינהשמע 

 ,כריכות'  דאין חילוק בין כרך אחד לב,צריך לשינויי קמאי

 ,ורישא דנותן מנה לזה ומנה לזה בבא לצאת ידי שמים

 אלא' מדלא קאמר אך .וסיפא דקתבעי ליה יהא מונח

 וכן , משמע דלא הדר משנוייא קמא'התם דקא תבעי ליה

ל "כריכות ה'  אמר רבא בבדפריך נמי ומי) ב"ע(לקמן 

'  דכולה מתנילכך נראה . משמע דלא הדר ביה,למידק

 ולכך ברישא דהוה ליה ,איירי בבא לצאת ידי שמים

 ,למידק נותן לזה מנה ולזה מנה בבא לצאת ידי שמים

ל למידק אפילו בבא "וסיפא דבכרך אחד כיון דלא ה

ט ולרבי טרפון נק           .לצאת ידי שמים אינו חייב

 לרבותא 'אחד מכם' ולא נקט ' של אחד מכםאביו'ברישא 

דאפילו שמא ושמא נותן לכל אחד ואחד בבא לצאת ידי 

ע נקט אביו דמשמע שמא ושמא לכך אינו " ולר,שמים

דבשמא ) שם(חייב אלא לצאת ידי שמים כדאמר לקמן 

ע מדינא ונקט אביו "ושמא אינו חייב לכל אחד ואחד לר

ל ברי "אם כן מסתמא תבעי ליה והדאי הם עצמן הפקידו 

ע "ע דמתניתין אתיא כר"ושמא ואפילו מדינא חייבין לר

 ,ע היא"דהכא ר' ממאי דמתני) שם(נמי דקאמר לקמן 

 ובסיפא דלא נקט שני .ע מחבירו"ועוד דהלכה כר

 )אלא נקט שנים שהפקידו אצל אחד (אבותיכם הפקידו

ג "דאע, מדלל ,)שני אבותיכם הפקידו( לרבותא לא תני הכי

ע כיון "לר' דטענו ברי פטור אפילו לצאת ידי שמים ואפי

 .          לז
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ע מדינא " ולא מחייב ר,דלא פשע דלא הוה ליה למידק

 אבל בשמא ,אלא בברי ושמא והיכא דהוה ליה למידק

בשני כריכות אינו חייב אלא לצאת ידי ' ושמא אפי

לצאת ידי '  והיכא דלא הוי ליה למידק פטור אפי,שמים

קאמר :) קג(ק " דבבת"וא .לו בברי ושמאשמים ואפי

ט ואמר ליה הנח דמי "מעשה בחסיד אחד שבא לפני ר

 ל"וימקחך ביניהם וכי לא בעי חסיד לצאת ידי שמים 
 דפריך .)קג ( התםת"וא .ט אמר ליה שכך הדין"דר

אמתניתין דקתני הגוזל מחבירו שוה פרוטה ונשבע לו 

 ומאי איריא ...ט" אחריו אפילו למדי ומוקי כריוליכנו

 ומאי פריך והא ...ט"הודה נמי דתניא מודה ר' אפינשבע 

ט בבא לצאת ידי שמים " ברייתא דמודה רנןאוקמי

 .)קג (דהתם' ל דמתני" וי?דהתם מיירי מדינא' ומתני

מיירי לצאת ידי שמים להביא קרבן וקא אמר אם רוצה 

להביא קרבן צריך להביא גזלו למדי דתנן הביא אשמו 

לא שהרי גם ל לכך פריך ,הביא גזלו לא יצאעד שלא 

קרבן צריך להביא גזלו למדי ה  הבאתלאגם לשבועה ו

  ).אם רוצה לצאת ידי שמים
  

 והלה מה טוען.  מר התם דקא תבעי ליהאמר

דקתני מניח גזילה ביניהם , לכל אחד(

רב  הלה שותק רב יהודה אמר רב? )ומסתלק
ר אמ ( צווח]ב"דף לז ע[ הלה מתנה אמר רב

 מאן דאמר הלה צווח. )לכל אחד איני מכירך

 ומאן דאמר הלה שותק, אבל שתיקה כהודאה

מצי אמר ליה , שתיקה דהכא לאו כהודאה הוא

דאמינא דלמא האי  האי דשתיקי לכל חד וחד

  . הוא
  

ושקלי . אמר מר מניח גזילה ביניהם ומסתלק

 כדי נמצא זה מוציא מידו (לה כולהו ואזלי

 והאמר רבי אבא בר )מיתלהפסיד הנגזל עול

מצא דבר שאין  (זבדא אמר רב כל ספק הינוח

דלא , בו סימן בצד מקום שמשתמר קצת

ויש לספוקי שמא מדעת , שכיחי אינשי דאזלי

, המוצאו [לכתחילה לא יטול )הונח שם לגניזה

וסימן אין בו , שכשיבא בעליו לא ימצאנו

, ובעליו יבא ויטלנו, לפיכך יניחנו זה, שיכריז

 מצא כלי ):כהמ "ב(כדתנן , כל שכן לודאי הינוחו

 לא יחזיר  ואם נטל] לא יגע בומכוסה, באשפה

וסימן אינו נותן , ואם בא אחר ואמר שלי הוא(

וסוף הבעלים , שמא אינו שלו,  לא יחזירנובו

לפיכך יהא , ויביא עדים שהניחו שם, לבוא

 דהאי לא יחזיר, מונח ביד זה עד שיבא אליהו

א דהא מעיקרא באיסור, לו קאמרלא שיהא ש

 מידי אלמא, אם הינוח הוא, אתא לידיה

 צריך להניחו ביד מי הודמספקא לן דמאן נינ

אמר רב ספרא  ?)עד שיתברר הדבר, שהוא

 לאו דלישקלו אינהו הא דקתני מסתלק (ויניח

אלא תהא מונחת , ולא שיוציאנה מידו, וליזלו

  סילוקוהאי מסתלק, בידו עד שיתברר הדבר

, ויניח גזילה בפניהם בבית דין, הדין הוא

ומסתלק מן , ויטול, ויאמר בררו של מי הוא

  .)והגזילה יניח בידו עד שיבא אליהו, הדין
  

סיפא [ אמר ליה אביי לרבא מי אמר רבי עקיבא

 לא זו הדרך )]:קיח( ביבמות ,דגזל אחד מחמשה

מוציאתו מידי עבירה עד שישלם גזילה לכל חד 

ולא , פיקא מפקינן ממונאאלמא מס, וחד

ורמינהי . אמרינן אוקים ממונא בחזקת מריה

ואין ידוע איזה מת  (נפל הבית עליו ועל אמו

 יורשי )והיו לאמו נכסים מבית אביה, ראשון

, וירשה בנה (הבן אומרים האם מתה ראשונה

 ויורשי )ואנו יורשין אותו, ואחריה מת הבן

בן משפחת בית אביה אומרים לקרובי ה (האם

 אומרים )הבאים לירש את הבן, ממשפחת אביו

ולא ירש את אמו להוריש  (הבן מת ראשון

ואחר כך , אלא הבן מת ראשון, אתכם נכסים

בית  ( אלו ואלו)מתה אמו ואנו יורשים אותה

שמאי ובית הלל שנחלקו בנפילות אחרות 

, שבית שמאי אומרים יחלוקו, בפרק מי שמת

 )...כאן, ןובית הלל אומרים נכסים בחזקת

ואמר רבי עקיבא מודה אני . מודים שיחלוקו

 שאני משל פ"עאי "פירש רש[ שהנכסים בחזקתן בזו

ואומר בשאר הנפילות יחלוקו בזו אני מודה , בית שמאי

, ופליגי אמוראי בחזקת מי, לבית הלל שהנכסים בחזקתן

דקאמר ג "עאד כתבו ' התוסאמנם  והתם מפרש טעמא

.) טו(ש דביבמות "יהוי מתלמידי במודה אני לאו משום דל

ה דקאמר תמיה אני מתי תבא "בצרת הבת סבר כב

 אלא אגב דשנה ,ה"צרת הבת לידי ואשיאנה והיינו כב

   ?]לעיל אלו ואלו מודים תנא הכא מודה אני
  

שניהם מכח שמא  (שמא ושמא אמר ליה התם

  גזל אחד מחמשה)הלכך נכסים בחזקתן, באים

,  אומר אותי גזלכל אחד ואחד (ברי ושמא

וברי , וזה אומר איני יודע, היינו טענת ודאי

  . )עדיף משמא

 : לז-.    לז
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אמר לשנים גזלתי לאחד , והא מתניתין דהכא

וקתני נותן לזה , דשמא ושמא הוא, מכם מנה

כתבו ( וממאי דרבי עקיבא היא ,מנה ולזה מנה

ע נותן לזה "ש דלר"ט כ"ת ואלא כמאן דאי כר"וא 'התוס

 ,ע היא ומדינא"ממאי דר'  דהכי פיל"וימנה ולזה מנה 

אבל מדינה מודה שמניח ביניהם  (דלמא לצאת ידי שמים
ע "ט למאן מודה לאו לר" ומשני מדקאמר מודה ר)ומסתלק

ט מדינא "דאמר מדינא משלם לכל אחד ואחד ואמר ר

מניח ביניהם ומסתלק אבל לצאת ידי שמים מודינא 

וקימנא  הא א'ושוב דוחה הגמ, דמשלם לכל אחד ואחד

ע שמניח "ל בשמא ושמא סובר ר"ר (בבא לצאת ידי שמים
 )ואינו מחייב אלא בבא לצאת ידי שמים, ביניהם ומסתלק

 כי היכי דאמרת בשמא כי פירושוט ה"ומודה דקאמר ר

ושמא משלם לכל אחד ואחד לצאת ידי שמים הכי מודינא 

 וואיני יודע לאיזה, נים גזלתי לאחד מכםשלשאומר  (לך הכא

 דקתני )בבא לצאת ידי שמים, שנותן לזה מנה ולזה מנה, מכם

 מודה )דגזל אחד מחמשה ( עלה דההיא)בברייתא(

רבי טרפון באומר לשנים גזלתי לאחד מכם 

לאו , מודה למאן ...מנה ואיני יודע איזה מכם

 וממאי דשמא ושמא ,לרבי עקיבא בר פלוגתיה

  תובעין אותו)מתניתין (חדא דלא קתני ,הוא

 ועוד הא תני רבי חייא, )קתני אותי גזלדלא (

להך מתניתא דגזלתי את אחד מכם בתוספתא (

ותני לה הכי אמר לשנים גזלתי אחד  דיליה

וזה ,  זה אומר איני יודע)מכם ואיני יודע איזהו

 כדקתני ...נותן לזה מנה (אומר איני יודע

הא  ?)אלמא בשמא ושמא עסקינן, במתניתין

  .י שמיםאוקימנא לה בבא לצאת יד
  

 ומי אמר רבא כל ,אמר ליה רבינא לרב אשי

   והאמר רבא,ה למידקבשתי כריכות הוה לי

ואי תימא רב פפא הכל מודים בשנים שהפקידו 

פירש [ שמניח רועה ביניהן ומסתלק, אצל רועה

במסכת , עקיבא איתמר' טרפון ור' גבי פלוגתא דרי "רש

זה ,  שניםשנים שהפקידו זה טלה אחד וזה ):יח( בכורות

והתם שתי כריכות , וזה אומר שנים שלי, אומר שנים שלי

ואפילו הפקידו זה בפני זה דבר הנראה הוא מי , נינהו

, דבשלמא גבי כריכות מעות, מביא אחד ומי מביא שנים

 הוא שוכח מי הפקיד אצלו צרור ,הואיל דאלו ואלו צרורין

גבי אבל , הואיל והפקידו אצלו יחד, גדול ומי צרור קטן

 הביאו את פירושו של 'התוס  טלאים מילתא מוכחת טפי
 אפילו זה מדברת מסתמא שהרי המשנה י והקשו"רש

בכגון דא  (כיסין וזה מנה בכיס אחד' הפקיד מאתים בב
בדיוק , כיסים ומי הביא כיס אחד' מי הביא ב, הוה ליה למידק

 )טלאים' כמו שיש לו לדייק מי הביא טלה אחד ומי הביא ב

 דלמא מיירי רבא ,מרבא'  לא מובן מה מקשה הגמועוד

שהפקידו שני טלאים זה כחוש וזה שמן דהוי כמעות ' בב

דלא הוה ליה למידק אי נמי בשנים שהפקידו שני טלאים 

ומת אחד מהם וכל אחד אומר שהמת של חבירו דכי האי 

 אלא יש לומר:) יז(גוונא מיירי מתניתין דהתם בבכורות 

ם זה בפני זה הוה ליה למידק דלא הפקידו טלאי' דאפי

שייך למימר אתון לא קפדיתון משום דלא יוכלו לתקן 

הפקידו זה שלא בפני זה יראה חבירו הטלאים ' דאפי

כשהולכים במרעה ושואל של מי הם אבל במעות שהיה 

יכול להפקיד שלא בפני חבירו יכול הנפקד לומר אתון לא 

כתבו  עוד            .קפדיתון כל שכן דלא הוה לי למידק
כל בשני ' מה הקושיה הרי מה שאמר רבא ת"וא 'התוס

ומשנתנו , ת על משנתנואזאמר ' כריכות הוה ליה למידק

דאתי '  מדנקט במתניל"וילצאת ידי שמים דיברה בבא 

אביו של '  ומדנקטה המשנה)לעיל' כדאמרו תוס (ע"נמי כר

ן לזה נות, ואיני יודע איזה הוא,  הפקיד לי מנהאחד מכם

 משמע משום דהוי 'מנה ולזה מנה שהודה מפי עצמו

 לצאת  בבא אלא לשלם לכל אחדבשמא ושמא אינו חיי

 הא ,' מפי עצמוהודהש'ידי שמים דוקא כדמשמע לשון 

 והוה , בטענת בריהפקידו הן עצמן דמסתמא תבעי ליה

מדינא אף על גב דלא עבד ' ליה ברי ושמא חייב אפי

 'אביו'ק דאי לאו הכי אמאי נקט ל למיד"איסורא כיון דה

בשמא ושמא חייב לצאת ידי שמים זה ' דאי לאורויי דאפי

ע נמי אית "ועוד דר        .ע"אין נראה שום חידוש לר

בלקח מחמשה בני אדם שמשלם לכל :) ק קג"בב (הלי

 ואף על גב דלא עבד איסורא ומדינא משלם ,אחד ואחד

 לכל אחד ט מודה שמשלם"דלצאת ידי שמים אפילו ר

אוקמינן '  דהא מתני,ואחד אף על גב דלא עבד איסורא

ט וקתני אביו של אחד מכם הפקיד לי מנה נותן "נמי כר

' דאפי'  ולהכי פריך והאמר רבא הכל מודים כו,לכל אחד

ל למידק כמו שאפרש משום "דהג "עע מניח ביניהם א"לר

ע "מ למיפרך מר"ה דבלא רבא ה" וה,דלא עביד איסורא

גבי מקח אף על גב דלא עבד איסורא משלם לכל דאמר 

ע מניח רועה "לר' אחד ואחד והתם אמר רבא דאפי

  ?] אלא דניחא ליה למיפרך דרבא אדרבא,ביניהם ומסתלק
  

כשהפקידו בעדרו של רועה  אמר ליה התם

לאו דוקא שלא מדעתו  'הסבירו התוס( שלא מדעתו

יה אלא כלומר שלא בראייתו של רועה דהשתא לא הוה ל

  .)למידק
  

וכן שני כלים אחד יפה מנה ואחד יפה אלף '

 דאי אשמועינן הך קמייתא,  וצריכא'...זוז

משום דליכא , בההיא קאמרי רבנן )בהפקדת מעות(

,  אבל בהא.)אין הפסד על ידי חלוקה זו (פסידא

, של כלי גדול ששברוהו (דאיכא פסידא דגדול

 נמצא מפסיד וכשיבא אליהו ויאמר של מי הוא

שיהא הכל  (אימא מודו ליה לרבי יוסי )בשבירתו

 :לז           
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בהא קאמר   ואי אתמר בהא.)מונח עד שיבוא אליהו

אימא  אבל בהך, )משום פסידא דגדול (רבי יוסי

  . צריכא, מודי להו לרבנן
  

והא טעמא דרבי יוסי משום  ]א"דף לח ע[

מה לי , וכיון דטעמא בהכי (הפסד הרמאי הוא

 אדעתין למימר והיכי תיסק, כלי מה לי מעות

ואמאי אצטריך , דבמעות מודה להו לרבנן

 תרוייהו לרבנן איצטריך, אלא ?)למתנייה

, לאשמועינן מילתא דרבנן תננהו לתרוייהו(

 הכי נמי דלא אצטריך ואי תנא כלים ברישא

אבל השתא דתני מעות , תו למתני מעות

למימר לא זו בלבד דליכא ,  תני כליםברישא

דאיכא פסידא , לא אף זוא, פסידא דשבירת כלי

פסק      . ולא זו אף זו קתני) אמרינן הכידגדול
 לאיזה הגוזל אחד מחמשה ואינו יודע .א ע"הש

אף על ,  אותי גזלכל אחד מהם אומר, מהם גזל

הרי כל אחד מהם , פי שאין שם עדים שגזל

ומשלם גזילה לכל אחד ואחד , נשבע שזה גזלו
לכה כרבי עקיבא ידוע דה י"כתב הב ).א,שסה(מ "חו

אמר לשנים גזלתי . ב  .וכן פסקו הפוסקים, מחבירו

אינו נותן אלא , את אחד מכם ואיני יודע איזהו

א היו מאחר שהם ל, והם חולקים ביניהם, מנה

 ועם כל זה אם בא .אלא על פיו, יודעים שנגזלו

חייב לשלם כל הגזילה לכל , לצאת ידי שמים

וכל , דבעו את אחאבל שנים שת. אחד ואחד

והוא משיב ,  גזלתני מנהאחד מהם אמר ליה

אמת שגזלתי את אחד מכם מנה אבל איני 

חייב לשלם לכל אחד מהם , יודע לאיזה מכם

לאחד מנה ,  וכן אם גזל לשניםהגה[. מנה

, וכל אחד מהם תובעו מאתים, ולאחד מאתים

נותן לכל אחד , והוא אינו יודע למי גזל מאתים

, נו יודע אם החזיר לוואי, גזל לאחד. מאתים

חייב לשלם לו אם , אף על פי שאין תובע אותו

 איני אבל אם אמר לאחד.  לצאת ידי שמיםבא

אפילו בבא לצאת ידי , יודע אם גזלתיך אם לאו

 .ג ).ב,שסה(מ "חו .])טור(שמים אינו חייב לשלם לו 
, זה מנה וזה מאתים, שנים שהפקידו אצל אחד

וא שהפקדתי וכל אחד משניהם אומר אני ה

ישבע כל , והשומר אומר איני יודע, המאתים

ק "ק לזה וק"ויתן ק, ק"אחד מהם שהפקיד ק

, ונמצא מפסיד מנה מביתו מפני שפשע, לזה

ואי .  כיס שלול לכתוב שם כל אחד על"שה

אם בא , אינהו לא תבעי ליה כל חד בברי

. פטור, לצאת ידי שמים חייב אבל בדיני אדם

ו השנים כאחד שלש מאות לפיכך אם הביאו ל

ק "ובאו ותבעו וכל אחד אומר הק, בכרך אחד

זה ומאה לזה והשאר יהא נותן מאה ל, שלי

 ד"א דיהא מונח ביד ב"ויהגה  (מונח אצלו

, או עד שיודה האחד לחבירו,  עד לעולם)מרדכי

שהרי הוא אומר להם כיון שראיתי שאינכם 

מקפידין זה על זה והבאתם בכרך אחד לא 

י עצמי לידע ולזכור תמיד מי בעל הטרחת

ואפילו בבא לצאת . המאה ומי בעל המאתים

א דאם תבעו ליה " ויהגה[ידי שמים פטור 

אפילו בכי האי , בבא לצאת ידי שמים, חייב

וכן אם הפקידו אצלו  .ד ).א,ש(מ "חו )]טור( גוונא

וכל אחד אומר , אחד גדול ואחד קטן, שני כלים

ויתן הגדול , יהםישבעו שנ, אני בעל הגדול

. וישאר לו הקטן, לאחד מהם ודמי הגדול לשני

נותן הקטן , ואם הביאום בכרך אחד כאחד

והשאר יהיה מונח עד , לאחד ודמי הקטן לשני

  ).ב,ש(מ "חו שיודה האחד לחבירו או עד לעולם
  

אפילו הן ,  המפקיד פירות אצל חבירומשנה

לא יגע  )או ריקבון, על ידי עכברים (אבודין

רבן שמעון בן גמליאל אומר . )למוכרן (הןב

מפני שהוא כמשיב , מוכרן בפני בית דין

  .אבידה לבעלים
  

 אדם רוצה אמר רב כהנא?  מאי טעמא)גמרא(

חביבה  (בקב שלו מתשעה קבים של חבירו

וקב שישאר לו מהם , עליו על ידי שעמל בהן

שיקח , הוא רוצה מתשעה קבין של אחרים

 ב נחמן בר יצחק אמרור. )בדמיהן אם ימכרם

חיישינן שמא עשאן המפקיד תרומה ומעשר 

   .)ואסור להאכילו לזרים (על מקום אחר
  

הרי זה לא  מיתיבי המפקיד פירות אצל חבירו

לפיכך בעל הבית עושה אותן תרומה , יגע בהן

 בשלמא לרב כהנא. ומעשר על מקום אחר

ר למוכרן משום הואיל ואסו (היינו דקתני לפיכך

,  הרי הן בחזקת קיימיםדם בקב שלודרוצה א

 . לח-:   לז
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ומותר בעל הבית לעשותן תרומה ומעשר על 

 אלא לרב נחמן בר )פירות שיש לו בביתו

, איסור מכירה משום הא הוא (מאי לפיכך יצחק

הכי  ?)והיכי תלי תנא עשייתו באיסור מכירה

 דחיישינן, קאמר השתא דאמור רבנן לא נזבין

 בחזקת הרי הן, שמא עשאן המפקיד תרומה(

 לפיכך בעל הבית עושה אותן )שלא נמכרו

  . תרומה ומעשר על מקום אחר
  

 אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן

כדרך שאר י "פירש רש[ מחלוקת בכדי חסרונן

לחיטין ולאורז  ).מ( כמו שמפורש במשנתינו, תבואות

וכי   על פירושום"הקשה ריב .תשעה חצאי קבין לכור

 שאין זה ש כתב"רא'  התוסנן בדיוקבכדי חסרו (פליגי במשהו
 דבפחות מכדי חסרונן )שכל מידות חכמים בצמצום, קושיא

ע "שלכ' ויותר מכדי חסרונן מבואר בגמ (ע לא ימכור"לכ
למה  בינו פרץרהסביר  (ג"ט דרשב"כ מ" ועוד דא.)ימכור
 ל"וי )בכדי חסרונן גם בביתו של המפקיד היה נחסר כן, ימכור

 או בחדשים יותר משרגילות דפליגי שנתחסר בחדש

 ופליגי עד שיעלה החסרון בחדש ,להתחסר עד אותו הזמן

 שהוא בכדי ,או בשני חדשים תשעה חצאי קבין לכור

ל דכיון שלא הגיע לחיסרון "שחכמים ס (מהיחסרונן לשנה של
שאם ימתין ודאי , ל שימכור"ג ס"שברו, של שנה לא ימכור

 יותר מכדי )יןאם אבוד ( אבל])יעבור חסרון של שנה

 מוכרן )... דאפילו רבנן מודו (דברי הכל חסרונן

   .בבית דין
  

ודאי  אדרב נחמן בר יצחק )הא דרבי יוחנן(

דאי איכא למיחש לשמא עשאן בעליהן  (פליגא

 אפילו ביותר מכדי חסרונן נמי אסור ,תרומה

דוקא  (אדרב כהנא מי לימא פליגא. )למזבנינהו

 הן נוח לו אמר רב כהנא שאם תשעה קבין

דהוה ליה יותר , שיאבדו עד קב ואל ימכרם

ופליגא הא דרבי יוחנן עליה או , מכדי חסרונן

אלא נוח לו שיהא , לאו דוקא תשעה קבין נקט

כי  ?)נפסד קצת ולעולם כדי חסרונן ותו לא

והא  .בכדי חסרונן קאמר קאמר רב כהנא

רוצה בקב שלו מתשעה קבין של חבירו 

   .)שפת יתר( גוזמא בעלמא ?קאמר
  

 לפיכך בעל הבית עושה )לרבי יוחנן (מיתיבי

וליחוש . אותן תרומה ומעשר על מקום אחר

, וזבנינהו, דלמא הוו להו יותר מכדי חסרונן

שאין פירותיו  ( טבלים)בעל הבית (וקא אכיל

 ?)מתוקנין שאין אלו קיימין שהוא סומך עליהן

 .)ואין לחוש בכך (יותר מכדי חסרונן לא שכיח

וליחוש שמא , מזבנינן להו אי משתכחי מאיו

עשאן בעל הבית תרומה ומעשר על מקום 

כי  ?)ונמצא המוכר מאכיל תרומה לזרים (אחר

שאין , בזול (לכהנים בדמי תרומה מזבנינן נמי

שאינה נאכלת אלא , עליה קופצין לקנותה

  מזבנינן להו)וצריכה שימור בטהרה, לכהנים
 המכירה ליכא למיחש ולשמא יעשם אחר 'ו התוסכתב(

ב "דיתר מכדי חסרונן לא שכיח וכי עביד להו בעה

תרומה ומעשר עביד להו מקמי דליהוו יותר מכדי 

  . )חסרונן
  

 נמי נזבנינהו לכהנים ,ולרב נחמן בר יצחק

 אינה 'קושיית הגמ' הסבירו התוס( בדמי תרומה

שהחשש , רו בכדי חסרונן שימכרם לכהניםסבאופן שנח

ר מכדי חסרונן שיעשם בעל הבית ותיו יהוא שאחר שיה

 ואין לומר שרב נחמן בר .תרומה ומעשר על מקום אחר

שהרי , יצחק מודה שביותר מכדי חסרונן מוכרם לכהנים

יוחנן ודאי ' שרבה בר חנה בשם ר' לעיל אמרה הגמ

שלרב נחמן ' ומתרצת הגמ ,חולק על רב נחמן בר יצחק

 ם"הקשה ריב      .בר יצחק יותר מכדי חסרונן נמי שכיח

לומר שרב נחמן בר יצחק חולק על ' הכריח את הגמ מי

דביתר מכדי שיש לומר , יוחנן' רבה בר חנה משם ר

ואין לחוש שמא יעשה אותם ,  לכהניםה מוכרן"חסרונן לד

דיותר מכדי , בעל הבית תרומה ומעשר אחר שימכרם

 ת" ררץ ותי כדאמרינן לרב כהנא.חסרונן לא שכיח

ירי אפילו בפשתן או בפירות מתוקנים והתם מי' דמתני

כ משום דרב כהנא דרוצה "מאי טעמא לא יגע בהם ע

 רב שטעמו של (אדם בקב שלו מבתשעה קבין של חבירו
דשמא ' אם כן מאי אהני טעמא )נחמן בר יצחק לא שייך

 אי לאו לאשמועינן 'עשאן תרומה ומעשר על מקום אחר

כ סבר דאפילו יותר "א ,ביתר מכדי חסרונן חיישינן' דאפי

דרבה בר בר , בהא פליגי ?)מכדי חסרונן שכיח

, חנה סבר יותר מכדי חסרונן לא שכיח מידי

 הוא דהויא )לזמן מרובה (לקמיה וכי משתכח

 אי עביד להו בעל הבית ,יתיר מכדי חסרונן

מקמיה דהוו להו  תרומה ומעשר על מקום אחר

שאין אדם  (יותר מכדי חסרונן עביד להו

. )א טבלים כל כך זמן מרובה כזה מלתקנןמשה

נזבנינהו  כי הוו להו יותר מכדי חסרונן, הלכך

ורב נחמן בר יצחק סבר . לכהנים בדמי תרומה

 וכי הוו להו, ח שכיחיתר מכדי חסרונן משכ

 ואי אמרת נזבנינהו. לאלתר הוא דהוו להו

 .         לח
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וכי עביד להו בעל , זימנין דקדים ומזבין להו

לא ידע  ר על מקום אחרהבית תרומה ומעש

  . וקא אכיל טבלים, דזבנא
  

יין , מיתיבי המפקיד פירות אצל חבירו והרקיבו

יצא טעם  (דבש והדביש, שמן והבאיש, והחמיץ

דברי , הרי זה לא יגע בהן )דובשנו והחמיץ

 וחכמים אומרים עושה להם תקנה. רבי מאיר

הלא כל , לקמיה מפרש מאי תקנה יש עוד(

 ומוכרן )בא כבר בא הואקילקול העתיד ל

ואינו , מוכרן לאחרים וכשהוא מוכרן. בבית דין

. )שלא יחשדוהו שמא לקחן בזול (מוכרן לעצמו

כיוצא בו גבאי צדקה בזמן שאין להם עניים 

מחליפין פרוטות נחושת  (פורטין לאחרים לחלק

מפני שהפרוטות מתעפשות , בסלעי כסף

 יגבאי תמחו.  ואין פורטין לעצמן)ונפסלות

מאכל שגובין מבעלי בתים לחלק לעניים בכל (

מוכרין   בזמן שאין להם עניים לחלק)יום

קתני מיהת . ואין מוכרים לעצמן, לאחרים

אפילו יתר מכדי  מאי לאו, פירות והרקיבו

ואת , ואיכא למאן דאמר לא יגע (חסרונן

   ?)אמרת דברי הכל מוכרן
  

שמן , והא יין והחמיץ .בכדי חסרונן, לא

דיתר מכדי חסרונן , דבש והדביש, שוהבאי

מאחר שעמדו  (קם כיון דקם, שאני הני ?נינהו

ולא יתקלקלו מעתה ,  הרי כבר עמדובקלקולם

. ) הולכין ומרקיבין תמידאבל שאר פירות, יותר

 למאי ]ב"דף לח ע[דבש והדביש , שמן והבאיש

לסוך  (שמן חזי לגלדאי ?)דקתני מוכרן (חזו

לכתישא שעל [ לי דבש לכתישא דגמ)עורות

לעזי  שגבו כתוש ומסוקב מחמת משאוי, הגמל

   .] פצע שבא מחמת חיכוך בגב בהמהי"רש
  

וחכמים אומרים עושה להם תקנה ומוכרן '

אמר רב  ?מאי תקנתא עביד להו. 'בבית דין

אם , הכלי שהיה בתוכו יתקלקל (אשי לקנקנים

   .)ישהא בתוכו
  

מאחר , מאיר ורבנן' ר (במאי קא מיפלגי

דמר  ?)מאיר ביתר מכדי חסרונן' שמודה ר

כגון יתר מכדי  (חששו סבר להפסד מרובה

כגון בכדי חסרון  ( להפסד מועט)חסרונן

לא  )וקילקול הקנקן דיין והחמיץ, דריקבון פירות

נמי  ומר סבר אפילו להפסד מועט. חששו

  .חששו
  

רבן שמעון בן גמליאל אומר ימכרם בבית דין '

, אתמר. 'דה לבעליםמפני שהוא כמשיב אבי

 הלכה רבי אבא ברבי יעקב אמר רבי יוחנן

 ורבא אמר רב נחמןכרבן שמעון בן גמליאל 

והא אמרה רבי יוחנן  .הלכה כדברי חכמים

דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי , חדא זמנא

יוחנן כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל 

 ):קעג ב"ב (חוץ מערב, הלכה כמותו במשנתינו

, בדיני ממונות [ וראיה אחרונה).טין עדגי( וצידן

 שנחלקו בשני מחלוקות ).סנהדרין לא(השני 

בראשונה , במביא שטר ראיה לסתור את הדין

 ?]ובאחרונה אין הלכה כמותו, הלכה כמותו

רבה אמר (ואליבא דרבי יוחנן  אמוראי נינהו

אבא אמר לאו ' ור, יוחנן' בכללא אמר ר

 מהן שהלכה א ישאל, בכללא אמר רבי יוחנן

לא ערבם עם . א ע"פסק הש     .)כמותו

אף על פי שחסרים ומתמעטים , פירותיו

כשחסרו חסרון , א"בד. לא יגע בהם, והולכים

אבל אם חסרו יותר , הראוי להם בכל שנה

. יודיענו, אם בעל הפקדון בעיר, מכדי חסרונן

 ביאר ).טו,רצב(מ "חו ד"מוכרן בב, ואם אינו בעיר

  כרבא אמר רב נחמן שפסקם פסקו"הרמבף ו"הריי "הב

 אם  וימכור רק,ג שבכדי חסרונן לא יגע"כחכמים דרשב

לא ד,  תמה על פסקםש"אמנם הרא יתר מכדי חסרונן הוי

ואי משום  ,קיימא לן הלכה כבתראי אלא מאביי ורבא

 ואי משום ,דרבא בתראה הוא לאו משמא דנפשיה קאמר

 היינו דוקא כנגד .)כתובות יג(דהלכתא כרב נחמן בדיני 

בכורות ( ועוד דקיימא לן נמי ,בני דורו ולא כנגד רבותיו

 ג"בשכר:) לח(הלכה כשמואל בדיני ואיהו פסיק :) מט

 אמנם .דהלכה כרבי יוחנן ושמואל שלכן נראה ולכן סיכם
ואיני יודע למה דחה טענת דרבא בתראה 'י כתב "הב

ון הוא משום דלאו משמיה דנפשיה קאמר דמכל מקום כי

 ע פסק"הש. 'דמשמע דהכי סבירא ליה נקטינן כוותיה

 המפקיד פירות אצל חבירו .ב .ם"ף והרמב"כהרי

 עושה תקנה , יין והחמיץ, ונפסד דבש,והרקיבו

. ד"ומוכרם בב, לבעל הפקדון אם אינו בעיר

י שעמדו בהפסדן ואין ההפסד פושה "אעפ

מ "חו הרי הסלים והקנקנים מוסיפים הפסד, בהם

 : לח-. לח : לח-. לח



     בבא מציעאמסכת    

 

     156       

המפקיד פירות אצל חבירו .) לח(ברייתא  ).טז,רצב(

 הרי זה לא יגע בהם דברי רבי ...והרקיבו יין והחמיץ

 וחכמים אומרים עושה להם תקנה ומוכרן בבית ,מאיר

 מאי תקנתא ... וחכמים אומרים עושה להם תקנה...דין

ף שיש " כתב הרי.עביד להו אמר רב אשי לקנקניה

דמתניתין ואם ג "שבאומרים דחכמים דברייתא סברי כר

 דלא , שיטתם ולא מסתבר,כן לית הלכתא כוותייהו

ג "בששייכא פלוגתא דחכמים ורבי מאיר אפלוגתא דר

 דבמתניתין פליגי בכדי חסרונן ,ורבנן דמתניתין

ובברייתא פליגי בקנקנים וסברי חכמים דחששו להפסד 

הקנקנים אבל בכדי חסרונן סברי שפיר כרבנן דמתניתין 

פסד מועט כזה כיון דכל הפירות ראויים דלא חששו לה

ו מסתבר לשש כתב "אמנם הרא .להתחסר כשיעור זה

יש אומרים דרבנן קיימי אכולה מילתא דרבי כדעת ה

שלמעשה  י"כתב הבו. ל"מאיר גם אפירות והרקיבו עכ

ש "משום דהראש "ף לרא"ד אין מחלוקת בין הרי"בנד

ך דמתניתין כמו שנתבאר בסמוג "בשסבר דהלכה כר

פ "וכ .ל הלכה כחכמים דברייתא"ואם כן גם לדעתו ז

הרי זה , ד"כל המוכר פקדון על פי ב .ג. ע"שה

, מפני החשד, מוכר לאחרים ואינו מוכר לעצמו

ויש לו רשות . והדמים יהיו מונחים אצלו

לפיכך הרי הוא עליהם שומר , להשתמש בהם

מ "חו י שעדיין לא נשתמש בהם"שכר אעפ

 המפקיד פירות אצל ם'ק הרמבפס     ).יט,רצב(

ז לא יגע בהן ואף על פי שהן חוסרין 'חבירו ה

א כשחסרו חסרון "בד, ומתמעטין והולכין

אבל אם חסרו יותר מכדי , הראוי להן בכל שנה

ד מפני שהוא משיב אבידה "חסרונן מוכרן בב

וכשהוא מוכרן ימכור לכהנים בדמי , לבעלים

ו תרומה שמא עשו אותן הבעלים תרומה א

יג הש. תרומת מעשר על פירות אחרות
ועכשיו באלו המקומות שאין תורמין  ד"הראב

    ).א,ז(שאלה ומעשרין מוכרן למי שירצה 
  

שאמר במשנתנו עושים תקנה לפירות המפקיד (ג "בשמדר

 )שעושים תקנהה "דלפי שיטתו ה ( נשמע)שלא ייפסדו

  לנכסי שבוי)הראוי לירש (דמורידין קרוב

עד שיבאו ,  לעובדן ולשומרןלקרקעות שבוי(

  מדרבנן)ולקמן פליגי בה אמוראי, הבעלים

  נשמע)אין עושים תקנה לפירות שלא ייפסדושהסוברים (

   .דאין מורידין קרוב לנכסי שבוי )דלפי שיטתם(
  

 דלמא עד כאן לא קאמר רבן שמעון בן ,וממאי

אלא משום דקא כליא  )דמוכרן (גמליאל הכא

גבי קרקעות  (בל התם א)אם יניחם שם (קרנא

 לא כליא צתאף על פי שמתקלקלות ק, וכרמים

ת "וא 'הסבירו התוס( הכי נמי דאין מורידין )קרנא

 ל"ויג מורידין " דאית ליה לרשב ברייתאוהא לקמן מייתי
שמורידים רק באה להגיד שמכאן אין להוכיח ' שהגמ

שכן ' הגממוכיחה  שבסמוך אבל קשה .קרוב לנכסי שבוי

שתוכיח כן  ,ומכיחה כן מדברי שמואל, זה מזהלומדים 

שמובא בברייתא משמו שמורידין קרוב , עצמוג "מרשב

עדיין לא שמעה מהברייתא '  שהגמל"וצ לנכסי שבוי

אלא אי   ועד כאן לא קאמרי רבנן הכא.)לקמן

 )דאמר לעיל רוצה אדם בקב שלו (כרב כהנא

דאמר שמא עשאן  (אי כרב נחמן בר יצחק

   .הכי נמי דמורידין  אבל התם)תרומה ומעשר
  

מתניתין ונכסי  (למימרא דתרי טעמי נינהו

, ואיכא דאית ליה מוכרין פירות האבודין, שבוי

 והאמר רב יהודה אמר )ולית ליה מורידין

ואמר , שמואל הלכה כרבן שמעון בן גמליאל

ואין קרוב , הראוי ליורשו (שמואל מורידין קרוב

 ? דחד טעמא הואלאו משום,  לנכסי שבוי)ממנו

דאמר , הכי נמי מסתברא .תרי טעמי נינהו, לא

ואמר , רבא אמר רב נחמן הלכה כדברי חכמים

אלא שמע . רב נחמן מורידין קרוב לנכסי שבוי

  . שמע מינה, מינה תרי טעמי נינהו
  

 אין מורידין רב אמר  שבוי שנשבהאתמר

 מורידין קרוב שמואל אמרקרוב לנכסיו 

אין לפרש  'כתבו התוס[  שמתבששמעו בו. לנכסיו

 אלא ששמעו ,כ פשיטא דמורידין"עדים דא' בששמעו בב

דשמעו בו שמת בכתובות ג "ע א,היינו בקול ועד אחד

כולי  ]משמע סוגיא דהתם דהוי בעדות גמורה.) קז(

באו הבעלים דאם י( עלמא לא פליגי דמורידין

  יטול זה כשאר אריסיןקודם שיאכל זה הפירות

 ) ירש הכלואם יבאו עדים שמת, ויחזיר השאר

רב אמר אין . בשלא שמעו בו שמת כי פליגי

, ולא יזבל הקרעות (דלמא מפסיד להו, מורידין

, ושמואל אמר מורידין. )ויזרעם תמיד ויכחישם

 שיימינן להו )... וכולם,לקמן (כיון דאמר מר

כל אם יבאו הבעלים שמין לזה חלקו ב (כאריס

 אם מחצה  העירשנה שעבד בה כמנהג אריסי

  .לא מפסיד להו )אם שליש אם רביע
  

רבי אליעזר אומר ממשמע שנאמר , מיתיבי

ְּוָחָרה ַאִפי ְוָהַרְגִתי ֶאְתֶכם  יודע אני שנשותיהם ּ

 :         לח
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 אלא מה תלמוד לומר ,אלמנות ובניהם יתומים

יֶכם ַאְלָמנֹות וְבֵניֶכם ְיֹתִמים ְּוָהיו ְנׁשֵ מלמד  ,ּ

 ן מניחין אותןשנשותיהם מבקשות לינשא ואי

ולא ידעו בניהם אם חיים אם , שילכו בשבי(

שאין בית , ויהיו נשיהם אלמנות לעולם, מתים

 ובניהן רוצים לירד )דין מניחין אותן לינשא

ושתי קללות  (לנכסי אביהן ואין מניחין אותן

שמע מינה , אחת של חרב ואחת של שבי, הן

   ?)אין מורידין
  

ת "וא 'בו התוסכת[ אמר רבא לירד ולמכור תנן

דקתני מצינו :) קטז(ואמאי לא פריך ממתניתין דיבמות 

שאין אחים נכנסין לנחלה על פיה ולשני נמי לירד ולמכור 

 דמהכא אלימא ליה לאקשויי משום דדומיא ל"ויתנן 

הוה עובדא  .]דנשותיהם קתני דמשמע כלל כלל לא

 ופשטה )בשבוי שירד יורשו לנכסיו (בנהרדעא

אמר  .)דאין מורידין (ניתארב ששת מהא מת

קתני  (ליה רב עמרם דלמא לירד ולמכור תנן

אבל לעשות ולאכול וליטול , תנא דאין מניחין

אמר ליה דלמא  ?) שפיר דמיכאריס

דמעיילין פילא בקופא , מפומבדיתא את

כמבקש להכניס , ומשני שנוייא דחיקא (דמחטא

 והא דומיא )בנקב מחט, פיל שהוא חיה גדולה

אף הכא , כלל לא מה התם, ם קתנידנשותיה

  . כלל לא נמי
  

 דתניא, ומורידין קרוב לנכסי שבוי תנאי היא

כתבו ( אין מוציאין אותו מידו היורד לנכסי שבוי

מורידין אותו לכתחילה דהא ' הוא הדין דאפי 'התוס

 אלא ,ג דאמר הנטושים כשבויין"נטושים מורידין לרשב

נא נמי בשבויין אגב דתנא בסיפא בנטושים מוציאין ת

ושמואל הלכה ק "ת לימא רב הלכה כת" וא.אין מוציאין

 איכא אי נמי דלא שמיע להו ברייתא ל" ויג"כרשב

אפילו שמע ,  ולא עוד אלא)דמפכי להו

 )פירות שנה זו (וקדם ותלש, שממשמשין ובאין

מהיר לזכות בשלו  (הרי זה זריז ונשכר ואכל

הן נכסי ואלו . )ונשכר בזריזותו, בטרם יפסיד

 הרי )דאמר אין מוציאין אותם מידו (שבויין

, שהיה אביו או אחיו או אחד מן המורישין

. ושמעו בהן שמת, הלכו להם למדינת הים

ואלו . מוציאין אותו מידו היורד לנכסי נטושים

הן נכסי נטושים הרי שהיה אביו או אחיו או 

הלכו להם למדינת הים ולא , אחד מן המורישין

 בן גמליאל ואמר רבן שמעון. מתשמעו בהם ש

ואין מוציאין  (שמעתי שהנטושים כשבויין

לקמן מפרש להו  (היורד לנכסי רטושים. )מידו

 והלכו רטושין משמע שעזבום בעלים מדעתם

 הורידו יורשיי דכיון דהיה לו לצוות, להם

 . שמע מינה לא ניחא ליהולא צוה, לנכסי

ן כגו,  שנטשום בעליהם בעל כרחןונטושים

דרבן שמעון סבר , והיינו תנאי, שנשבו

מוציאין אותו  )אין מורידין ורבנן סברי, מורידין

ואלו הן נכסי רטושים הרי שהיה אביו או . מידו

ואינו יודע , אחיו או אחד מן המורישין כאן

   .להיכן הלכו
  

ומאי שנא , מאי שנא הנך דקרו להו נטושים

ם  נטושי]א"דף לט ע[? הני דקרו להו רטושים

ְמֶטָנה דכתיב , דבעל כרחן ִביעת ִתׁשְ ְּוַהׁשְ ּ ִּ
ָתה ּוְנַטׁשְ ּ . )מצות המלך (אפקעתא דמלכא ,ּ

דכתיב רישיה , ולא שביה (דמדעתן רטושים

או  היו יראים שלא יב'וקם שאון בעמך'דקרא 

 יגלו בגולה 'וכל מבצריך יושד'אויבים עליהם 

 וישארו העיירות שדודין מאין איש, מאיליהן

 'שלמן בית ארבאל ביום מלחמהכשוד '

כשודדין הבאין למלחמה על ידי מארב על עם 

, שלא נזהרו בהם לברוח מפניהם, היושב שלום

הגלת יהודה כולה 'וכמוהו , ושודדים את הכל

 מתוך ישיבת שלום באין מחריד 'הגלת שלומים

 תרגם יהונתן 'בית ארבאל' ,הגלם נבוכדנצר

מו יענו כ, ד יתרים בו"ף למ"אל, בית מארב

, ולא לשון עיר, את יזרעאל שהוא לשון זריעה

 ת ארבאלומדקא אמר יושד כשוד שלמן בי

מכלל דההוא יומא לאו בית ארבאל ביום 

והמה , אלא מורך בא בלבם, מלחמה הוה

עוזבים אם על בנים והולכים להם מדאגת 

ֵּאם על ָבִנים דכתיב  )שמא יבא עליהם, האויב ַ
ה   . )נעזבה (ֻּרָטׁשָ

 

אם יבאו  ( וכולם שמין להם כאריסאתנ

 יטלו אלו בשבח קרקעות ופירות הבעלים

ג "אנטושים דרשב ' כתבו התוסכמנהג אריסי המקום

 אוכל כל , דבשבוי ששמע שמתו,י" רשקאי כדמסיק

הפירות ואם יבואו הבעלים קודם שיאכל הפירות יטול 

 . לט-: לח   
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 ובנטושים דלא שמע שמת ,כשאר אריסין ויחזיר השאר

ל הפירות אלא שמין הפירות שיאכל כשאר לא יאכל כ

 .נםיאריסין למחצה לשליש ולרביע ולא יאכל כלום בח

 דאמאי משני לעיל לירד ולמכור תנן לישני לירד וקשה

 , ועוד. דהא אפילו לאכול בחנם אינו יורד,ולאכול תנן

מאי פריך בתר הכי אף בניהם כלל לא הא ודאי אין לו 

 , שאין לו אלא כאריס נכריד מורידין כיון"כלל אפילו למ

ועוד מאי פריך מהמוציא הוצאות על נכסי אשתו דהתם 

יורד לאכול כל הפירות אבל הכא אינו יורד כי אם 

 ותו דאמר שמואל לקמן שבוי שהניח ,בתורת אריסות

כ "קמה לקצור מעמידין אפוטרופוס וקוצר ובוצר ואח

ב מורידין קרוב לנכסיו ומעיקרא אמאי אין מורידין קרו

 לכך נראה                  .כיון שלא יאכל הפירות בחנם

אוכל הוא את כל הפירות , שגם קרוב היורד לנכסי שבוי

 ואם זבל וחרש וזרע ובעלים באו קודם שקצר יטול בחינם

ק אית להו שאין "רב וכן לת ו,כאריס שכר טרחו ועמלו

שמין כאריס ולכך אין מורידין דלמא מפסיד להו לפי 

בואו הבעלים קודם שיקצור ויאכל ולא יטול כלום שירא שי

ולא ישביח הקרקע אלא כל מה שימצא יאכל בחנם כדין 

 והשתא פריך שפיר כיון שאוכל .קרוב היורד לנכסי שבוי

כל הפירות כשיבואו הבעלים קודם שילקט אמאי נוטל 

'  שאפיכאריס טפי מהמוציא הוצאות על נכסי אשתו

יא הוציא ומה שאכל צהומה ש, הוציא הרבה ואכל מעט

דבשבויים , בין שבויים לנטושים' שמחלקת הגמומה  .אכל

 ,רושו פי הכי,ובנטושים שמין לו כאריס, זריז ונשכר

הבעלים ממשמשים ובאין ש כששמע בנכסי שבויים

מניחין אותו לקדם ולתלוש אף על פי שהפירות ישוו 

 אין משלמין  ויתלושהרבה מעמלו כיון שאם לא יקדם

 שמע שהבעלים ממשמשים נטושים אם בנכסי אבל ,טרחו

 אין מניחין אותו לתלוש כיון דלא מפסיד מידי ובאים

 , אילימא אשבויין, אהייא.)דשיימי להו כאריס

 מאי )ויטול הכל (השתא זריז ונשכר הוה

והא מוציאין  ,אלא ארטושים ?דאשבח מיבעיא

 אילימא , למאן. אלא אנטושים?אותן מידו קתני

אי רבן , א אמרי מוציאין אותו מידוה לרבנן

הא אמר שמעתי שהנטושים  שמעון בן גמליאל

דאין   כשבויין,ולא שבויין, כשבויין ?כשבויין

דאילו התם זריז  ולא שבויין, מוציאין אותן מידו

 כי נחת לה, דכיון ששמעו בו שמת (ונשכר

דלא  ( ואילו הכא)אדעתא דכולהו פירי נחת

 )אלא, לה נחית לאו אדעתא דכושמעו שמת

   .)ושאר פירות יהא מונחין (שיימינן ליה כאריס
  

ומאי שנא מהא דתנן המוציא הוצאות על 

, שהוא אוכל פירות, נכסי מלוג (נכסי אשתו

  קימעא)פירות ( הוציא הרבה ואכל)והקרן שלה

 עא ואכל הרבה קימ)קודם שמת או שגירשה(

 )תרוצא הוא( ?ומה שאכל אכל, מה שהוציא הוציא

דאשתו  ( לא דמיא אלא להא)דנכסי שבויין (אה

י אמר רב חסדא המוציא "דאמר ר) קטנה

, שהיא יתומה (הוצאות על נכסי אשתו קטנה

ואין קידושין תופסין בה , שהשיאוה אמה ואחיה

לפיכך יוצאה , מן התורה אלא מדברי סופרים

כמוציא על נכסי  )במיאון בעל כרחו אם תמאן

 אכל כדי הוצאתוואם הוציא ולא  (אחר דמי

 אלמא כיון דלא סמכא דעתיה. )שמין לו כאריס

 )דדואג שמא תמאן בו, שיהא מוחזק בידו(

 כי היכי דלא )ליטול כאריס (תקינו ליה רבנן

, שלא יקלקל הקרקעות לזורען תמיד (לפסדינהו

תקינו , הכא נמי. )ולא יעבוד ולא יעדור כרמים

  . ליה רבנן כי היכי דלא לפסדינהו
  

 ? וכולן לאיתויי מאי'ן שמין להם כאריסוכול'

 לאיתויי הא דאמר רב נחמן אמר שמואל

מורידין   שבוי שנשבה)בורח מחמת מרדין(

אין מורידין קרוב  יצא לדעת, קרוב לנכסיו

ולא צוהו , דכיון שהיה שפוי בדעתו[ לנכסיו

   שמע מינה לא ניחא ליהבלכתו לירד לנכסיו

 ל"וי :)לח (חדא זימנאת והאמרה שמואל "וא 'כתבו התוס
 .] יצא לדעת אין מורידין,ק אף על גב דבשבוי מורידין"דה

 ורב נחמן דידיה אמר בורח הרי הוא כשבוי

מחמת שהוא , שאין דעתו מיושבת עליו(

  אילימא מחמת כרגא,בורח מחמת מאי .)בהול

, שאין לו ממה לפרוע כסף גולגלתו למלך(

אין כאן ש (היינו לדעת )ובורח לפני בוא הזמן

דמסתמא לא פליג אשמואל מדלא  ' כתבו התוס בהלה

אלא בורח מחמת  )קאמר אף בורח או אף יוצא לדעת

ופרסאי הורגין על , שהרג את הנפש (מרדין

 מרדין היא ).קיז(ק "כדאמרינן בב, שפיכות דמים

וכן מפורש בשערים דרב , רציחה בלשון פרסי

  .)האי גאון
  

 שנשבה אמר רב יהודה אמר שמואל שבוי

תמרים , ענבים לבצור, והניח קמה לקצור

בית דין יורדין לנכסיו  זיתים למסוק, לגדור

, להכניס דבר המוכן (ומעמידין אפוטרופוס

,  וקוצר ובוצר וגודר ומוסק)ויהא שמור לבעלים

 .         לט



     בבא מציעאמסכת    

 

     159       

להשביח וליטול  (ואחר כך מורידין קרוב לנכסיו

שלא יטול  (ולוקים אפוטרופא לעולם .)כאריס

אין  (פוטרופא לדיקנני לא מוקמינןא ?)כלום

בית דין טורחין לבקש אפוטרופוס לאנשים 

, לפי שלא ימצאוהו, גדולים שנתמלא זקנם

 איכא דשמע להו והוי דבשלמא ליתמי

אבל לדיקנני לא , אפוטרופוס לדבר מצוה

  .)שמעי להו
  

 אמר רב הונא אין מורידין קטן לנכסי שבוי

, סיד להודקא מפ, ואפילו הוא ראוי ליורשו(

  ולא קרוב)ומוטב שיורידו להם איש נכרי

, לעשות ולאכול ( לנכסי קטן)הראוי לירש(

 דכיון דקטן לא ידע למחויי, כדמסיים טעמיה

ולומר לחלק , אתא האי קרוב לאחזוקי בהן

דלא , וטוב להם להוריד איש נכרי, ירושתו בא

 ולא קרוב מחמת קרוב )מצי למטען בהו ירושה

ואותו , ן קטן שיש לו אח מאבכגו (לנכסי קטן

דאיש נכרי הוא אצל , אח מאב יש לו אח מאם

,  אין מורידין אותו אח מאם לנכסי קטן,קטן

, מחמת קורבת אחיו של זה שהוא אח של קטן

ויאמר נכסים , דאתי לאחזוקי בהו לצורך אחיו

ואלו , שנפלו לו מאביו, הללו של אחי מאמי הם

  . )לחלקו באו
  

 ,דלמא מפסיד להו  לנכסי שבויאין מורידין קטן

באחי  ולא קרוב מחמת קרוב לנכסי קטן

כדפרישית שזה אח מן האם לאחיו של  (מאימא

כיון דלא  ולא קרוב לנכסי קטן. )קטן מן האב

  . אתי לאחזוקי ביה, מחי
  

דאמר אין  (שמע מיניה מדרב הונא, אמר רבא

מורידין קרוב לנכסי קטן שמא יחזיק בהם 

 ל אחר שאין לו טענת ירושהאב, מחמת ירושה

ולא חיישינן שמא יטעון אביו של קטן , מורידין

 אין מחזיקין )ואכלתים שני חזקה, מכרם לי

 ,אם לא אכל בפני האב שלש שנים (בנכסי קטן

דף [ )אין שלש שנים שאכלן בפני הקטן חזקה
, הקטן משירד לתוכו ( ואפילו הגדיל]ב"לט ע

לא הויא  ואכלו שלוש שנים בפניו משהגדיל

 וה קטןאיל ותחילת ירידתו לתוכו הדהו, חזקה

ולפיכך לא , לא ידע כשהגדיל שהן של אביו

ה לרב הונא דמחזיקין בהן דאי סבירא לי, מיחה

שמא ,  היכי מחתינן נכרי לנכסי קטןמשהגדיל

ויטעון אתה מכרת לי , יהא בידו משיגדיל

י "פרש 'כתבו התוס ואכלתים שני חזקה, משגדלת

ב הונא אין מורידין קרוב הא נכרי מורידין מדאמר ר

וקשה דבלא רב הונא כמה משניות יש שמעמידין 

ד לא "מנהו ב.) נב (גיטיןבאפוטרופוס לנכסי יתומים 

  היכי מוכח מדרב הונא דאין מחזיקיןשהקוד  וע,ישבע

 והא דמורידין , דלמא אי טוען שני חזקה מועילבנכסי קטן

 כ כיון דמורידין" דע,נכרי משום דליכא למיחש למידי

 הבא עדים שלקחת  לנכריכ יש לו דעת לומר" אנכרי

וכי , מאבי והכי נמי יש לו לדעת ולמחות בסוף כל שלשה

פ "אף ע' תימא הא פשיטא ליה דאינו יודע למחות בסוף ג

שהוא נזכר לשאול עידי מכירה דרגילות הוא טפי לשכוח 

' וף כל ג שאין לו דעת למחות בסכ" א,'מחאה בסוף כל ג

כל ( בנכסיו  בלא רב הונא פשיטא דאין מחזיקיןשנים
ואם אינו יודע , בו הבעלים מיחו עניין החזקה הוא ראיה מדלא

 דאי לאו רב ל"וי       .)שוט שאין מחזיקין בנכסיופלמחות 

 ממה שמעמידין אפוטרופוס לנכסי יתומין אין ,הונא

ינן שמא  דאפילו מחזיקין לא חייש,להוכיח דאין מחזיקין

ד לא יבררו כי אם נאמן או משום דידע למחות " דב,יחזיק

 אבל מדאמר רב הונא אין מורידין ,כדפרישית' בסוף כל ג

כ חושש לרמאות וגם אית ליה דלא ידע למחות "קרוב א

בקרוב ולומר שדה זו של אבי ולא הגיע לחלקך אם כן 

 ת"וא        .בנכרי נמי לא ידע למחות ולכך אין מחזיקין
כמו שיש לו לדעת ולומר לנכרי לשאול עידי מכירה כמו 

כן יהיה לו דעת לומר לקרובו אייתי ראיה שזה הגיע 

 דגבי קרוב סבור שאומר אמת שהרי של ל"וילחלקך 

 ,אביהם היה השדה ולא אסיק אדעתיה לומר אייתי ראייה

אבל לנכרי מסיק אדעתיה למימר אייתי ראייה עידי 

   .)מכירה
  

 אלא )אין מורידין קרוב לנכסי קטןד (ולא אמרן

שיטעון בהן צד , אחיו מאביו (באחי דאבא

ואחי . לית לן בה  אבל באחי דאמא)ירושה

 )שדות (דאבא נמי לא אמרן אלא בארעתא

שהשכנים מעידין  (לית לן בה אבל בבתי

ובארעתא נמי . )עליהם שבאו לחלקו של קטן

, שטר חלוקה (עיטדא לא אמרן אלא דלא עביד

קלא אית   אבל עביד עיטדא)לקו מתחילהכשח

לא שנא אחי דאבא ולא שנא , ולא היא. לה

, פן יאמר של אמי היו נכסי מלוג (אחי דאמא

, ואביו של קטן בעל אמי היה מוחזק בהן

והוא מת קודם , מחמת שהוא אוכל פירות

 )ואני יורש חציין מחמת אמי, לאמי ולא ירשה

 : לט-. לט  



     בבא מציעאמסכת    

 

     160       

א ולא שנ, לא שנא ארעתא ולא שנא בתי

לא  עביד עיטדא לא שנא לא עביד עיטדא

אמרינן עטדא :) כט(ב "ת דבב"וא ' כתבו התוס מחתינן

  .) ביתומים החמירו יותרל"ויקלא אית לה 
  

אישתבאי , ההיא סבתא דהויא לה תלת בנתא

אידך תרתי בנתא שכיבא , איהי וחדא ברתא

אמר אביי היכי  .חדא מינייהו ושבקה ינוקא

 שאין אנו יודעין אם ,בנכסי דסבתא (נעביד

  לוקמינהו לנכסי בידא דאחתא)קיימת אם מתה

דקם ליה , דהילכתא כרבן שמעון בן גמליאל(

ויש לקטן [ דלמא שכיבא סבתא )שמואל כוותיה

או שמא חציין , חלק בהן שהם שלו מחמת אמו

ת "וא 'כתבו התוס שמא מתו שתי השבויות, שלו

הים והניחו זקן המביא גט ממדינת .) כח(גיטין בהא דתנן 

 דסבתא ל"ויאו חולה נותנין לה בחזקת שהוא קיים 

 .הגיעה לגבורות דהתם אמרינן כי הגיע לגבורות חיישינן
 , דבסמוך אמרינן הלכך פלגא יהבינן לאחתאאך קשה

תרי תלתי הוה לה למיתב דאפילו שכיבא סבתא מסתמא 

ברתא לא שכיבא דליכא למימר דברתא נמי הגיעה 

 כן סבתא איתפלגא ותו ליכא למיחש  דאם,לגבורות

 דגבי גט ל"ויכיון דפלג פלג ) שם(דלמא שכיבא כדאמר 

דוקא אמרינן בחזקת שהוא קיים משום עיגונא וכן בשביל 

אכילת קרבן ותרומה אבל הכא אדרבה החמירו בנכסי 

יתומים להחזיק הסבתא וברתא במתה דאמרינן לעיל 

אי ת לה קלא דאיג "עבעביד עיטדא לא מחתינן א' דאפי
 הכא שנשבו חיישינן טפי דלמא מתו לפי שעשו להם נמי

נוקמינהו .  ואין מורידין קרוב לנכסי קטן)יסורין

דלמא  )...איכא למיחש (,לנכסיה בידא דינוקא

ואין , )ואין לו חלק בהן (לא שכיבא סבתא

   .מורידין קטן לנכסי שבוי
  

 פלגא יהבינא לה לאחתא,  הלכךאמר אביי

 הרי זו אם מתו שתי השבויות ,ךממה נפש(

 מורידין קרוב לנכסי ואם לאו, יורשת חציין

 ואידך פלגא מוקמינן ליה אפוטרופא )שבוי

דלמא לא , ולא מחתינן קטן לגוייהו (לינוקא

 כתבו ואין מורידין קטן לנכסי שבוי, שכיבא

ואם תאמר והא אין מורידין קטן לנכסי שבוי  'התוס

 דהא משמע דאי ודאי ,ופוסעל ידי אפוטר' ומסתמא אפי

לא שכיבא סבתא הוה יהבינן כל נכסי לאחתא ואמאי 

 אלא ודאי בכל ענין ,נוקי פלגא לינוקא על ידי אפוטרופוס

אין מורידין קטן דכיון שהקטן אדון האפוטרופוס אולי 

 דהא דקאמר ל"ויישמע לקטן שלא לחרוש ושלא לזרוע 

כול כל פלגא מוקמינן ליה אפוטרופוס לינוקא לא לא

הפירות כדין קרוב היורד לנכסי שבוי אלא שישמור 

האפוטרופוס כדין אריס בחזקת סבתא ויתפרנס הקטן 

 וזה טוב מלתתם לאחתא שתאכל כל הפירות חנם ,מזה

 מגו רבא אמר .)כדין קרוב היורד לנכסי שבוי

מוקמינן ליה  דמוקמינן אפוטרופא לפלגא

  . אפוטרופא לאידך פלגא
  

לסוף שמעו  (תאבא סבלסוף שמעו דשכי

. )ועל הבת שנשבית לא שמעו, שמתה הזקנה

דהא  ( תילתא יהבינן לה לאחתאאמר אביי

ותילתא . )ושליש לקטן, ודאי שליש הנכסים לזו

 ואידך תילתא יהבינן דנקא, יהבינן ליה לינוקא

אם  ,ממה נפשך ( לאחתא)חצי השליש, שתות(

 ואם לאו,  הרי חצי חלקה לזומתה האחות

לא  ( ואידך דנקא)דין קרוב לנכסי שבוימורי

ואין מורידין , שמא של קטן הם, יהבינן לה

 מוקמינן ליה אפוטרופא )קרוב לנכסי קטן

 מגו דמוקים אפוטרופא רבא אמר .לינוקא

  .מוקמינן נמי אפוטרופא לאידך דנקא לדנקא
  

שהלך  (מרי בר איסק אתא ליה אחא מבי חוזאי

וילדה לו את , אביו לבי חוזאי ונשא שם אשה

ובא זה , וחזר מרי לכאן וירד לנכסי אביו, זה

אמר ליה . )ותבע חלקו, אחריו לזמן מרובה

אתא לקמיה . לא ידענא לךאמר ליה  ,פלוג לי

שאינו  ( אמר ליה שפיר קאמר לך,דרב חסדא

שכשיצא מאצלך לא , ואין זה רמאות, מכירך

, )היה לך חתימת זקן ועכשיו באת בחתימת זקן

ַּיֵכר יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיוַושנאמר  שכשיצא מהם היו  (ּ

ּ ְוֵהם לֹא ִהִכֻרהו )כולם חתומי זקן מלמד שיצא ּ

הוא הדין אם יצא  'כתבו התוס( בלא חתימת זקן

כ לא "בחתימת זקן דאין נאמן לומר שהוא אחיו דא

 שכל אחד יאמר אני ,שבקת חיי לכל בריה העשירים

 זה אחי אינו האומר.) קלד(ב " ועוד דהא תנן בב,אחיך

 אלא הכא מרי בר איסק לא היה טוען ברי אלא לא ,נאמן

ידענא לך ולכך אם יצא בחתימת זקן אינו נאמן כיון 

 ובא )שאינו מכחישו אלא אמר לא ידענא ליה

אמר ליה זיל אייתי סהדי דאחוה  .בחתימת זקן

, ודחלי מיניה, אמר ליה אית לי סהדי .את

יה זיל אנת אמר ליה לדיד .דגברא אלימא הוא

אותם עדים שיש  (אייתי סהדי דלאו אחוך הוא

הביאם , שבאו משם ומכירין בו מי הוא, לו לזה

או בקש עדים , אתה ויעידו שאינו בן אביך

 :         לט
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ת וכי כל אדם עשיר אלם "וא ' כתבו התוסאחרים

 דשאני הכא ל"וייצטרך להביא עדים שאין התובעו אחיו 

ל רב חסדא " אשאותו אמר שיש לו עדים ויראים להגיד

ל סוף סוף " ומרי בר איסק א,שיעשה עמהם שיעידו

דהשתא נמי יעידו שקר מיראתי ויאמרו שאינו אחי או 

 תרתי לא , ומשני,שיודעיןפ "עיאמרו שאינם יודעים א

עבדי חדא שישתקו מלהעיד וחדא שישקרו ויאמרו אין 

   .)ם" עיין במהראנו יודעים או שיאמרו אינו אחיו
  

 המוציא , דינא הכי)י לרב חסדאמר (אמר ליה

אמר ליה הכי דיינינא לך  ,מחבירו עליו הראיה

מרי לרב חסדא  (אמר ליה .ולכל אלימי דחברך

 סוף סוף אתו סהדי )אי מינאי דחלי מה תועלת

אמר ליה  )ולא כמותך, אלא כמותי (ולא מסהדי

, מיראתך יעשו אחת שישתקו (תרתי לא עבדי

 שישתקו ולא לא דיין, אבל שתים לא יעשו

לסוף אתו . )יעידו האמת אלא גם שיעידו שקר

   .סהדי דאחוה הוא
  

 לפלוג לי נמי )אחא לרב חסדאההוא  (אמר ליה

 )ביתן של אילנות ( ובוסתני)כרמים (מפרדיסי

ויתן לי חציין כמו שהן , והשביחן, איהו (דשתל

 שפיר קאמר )רב חסדא למרי (אמר ליה .)משובחין

והשביחו , ם גדולים וקטניםדתנן הניח בני, לך

דף מ [ השביחו לאמצע גדולים את הנכסים
י "פירש רש[ השביחו לאמצע  וכן אמר רבה]א"ע

 להביא דברי ' שאין זה לשון גמ)וכן אמר רבה (לא גרסינן

ועוד רבה תלמידיה דרב חסדא , האמוראים סיוע למשנה

 , ואי גרס ליה,והיכי אמר רב חסדא שמעתא משמיה, הוה

משום , שהיה רבו של רב חסדא,  גרסינן'מר רבוכן א'

לא שנו אלא ששבחו ) :קמג( ב"דאיכא למאן דאמר בב

 שבחו מחמת עצמן של אחיםאבל , נכסים מחמת נכסים

למימר , אמרה רב חסדא להא דרב הכא, השביחו לעצמן

אלא אפילו השביחו מחמת , דלית לן ההיא שמעתא

ביחו  השכי הכא דשתל פרדס, טורחן של משביחין

 שאם הקשו וי"דברי רש את  הביאו'התוס .לאמצע

זהו תימה שחולק  'וכן אמר רב'י שגורסים "כדברי רש

 ולא מייתי , דהתם רבא קאמר, על רב:)ב קמג"בב (רבא

 ,ת" וכן בספר ר, דגרס רבהונראה .התם מילתיה דרב

 שמעשה כיוצא המביא'  שהגמ,ולא מדברי רב חסדא הוא

דהשביחו לאמצע כמו רב חסדא בזה בא לפני רבה ופסק 

ל אביי לרבה מי "והביאו הגמרא משום קושית אביי דא

 .] ולא חשש רבה מקושיותיו ודן דהשביחו לאמצע...דמי
התם גדולים גבי קטנים  , מי דמיאמר ליה אביי

 מי ידע הכא,  וקא מחלי)אלו שיטלו חלקם (ידעי

כתבו ( אגלגל מלתא.  דליחיל)שיש לו אחים(

.  ומטא לקמיה דרבי אמי)של רב חסדאפסק  'התוס

קרוב היורד לנכסי  (אמר להו גדולה מזו אמרו

 שמין )שאם יבאו הבעלים יטלו שלהם, שבוי

 השתא דידיה לא יהבינן ליה, להם כאריס

שהרי  (זה שעשה והשביחן לדעת עצמו, בתמיה(

 לא יהבינן ליה כאריס בחלק )לא ידע שיבוא האח

אמר .  חסדא אהדרוה הא לקמיה דרב)השני

לירידת קרוב לנכסי , ירידת מרי לנכסי אחיו (להו מי דמי

 ברשות נחית )ירידת קרוב לנכסי שבוי ( התם)שבוי

ירידת מרי  (הכא, )דמורידין קרוב לנכסי שבוי(

כשירד זה לתוכו  (לאו ברשות נחית )לנכסי אחיו

אם בא לימלך לא  (ועוד. )לא נמלך בבית דין

ואין ,  קטן הוא)...אחיודהא , היו מורידין אותו

אהדרוה לקמיה דרבי . מורידין קרוב לנכסי קטן

  .אמר להו לא סיימוה קמי דקטן הוא, אמי
  

ונשמע שמת , שבוי שנשבה .א ע"פסק הש

אין , ה ביניהםוירדו יורשיו לנחלה וחלקו אות

 . וכן הבורח מחמת סכנה,מוציאין אותה מידם

אבל היוצא לדעת ששמעו בו שמת וירדו 

מוציאים מידם עד , שיו לנכסים וחלקוםיור

 .ב ).א,רפה(מ "חו שיביאו ראיה שמת מורישן
, שבוי שנשבה ובורח מחמת סכנת נפשות

כיצד . חייבים בית דין להתעסק בנכסיהם

כל המטלטלים יהיו מופקדים ביד נאמן , עושין

ומורידין לתוך הקרקעות קרובים , ד"פ ב"ע

ולהתעסק כדי לעבוד הקרקעות , הראויים לירש

 ...עד שיוודע שמתו או עד שיבואו, בהם

וכשיבוא השבוי והבורח שמין אלו הקרובים 

כמנהג כל , שהורידו מה שעשו ומה שאכלו

א דוקא " ויהגה[. האריסים של אותה מדינה

אבל פירות נוטל הכל , בשבח שמין לו כאריס

 ולמה לא יעמידו אפוטרופוס לעולם בין ...])ש"רא(

רקעות עד שיבאו הבעלים או במטלטלין בין בק

לפי שאין בית דין , עד שיודע בוודאי שמתו

ד אפוטרופוס לגדולים שהם בני חייבים להעמי

 מיהו אם היה כאן מי שרוצה להיות הגה[ דעת

מעמידין אותו ואין , אפוטרופוס לתקנת השבוי

מיהו היורש יכול למחות , תקנה גדולה מזו

דאין א " וי.)ש"רא(שלא למנות אפוטרופוס 

נשבה  .ג ).ב,רפה(מ "חו .)]מ"מ(היורש יכול למחות 

 . מ-: לט   
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והניח קמה לקצור , השבוי וברח המסוכן

, תמרים לגדור וזיתים למסוק, וענבים לבצור

, ד יורדים לנכסיו ומעמידים להם אפוטרופוס"ב

וקוצר ובוצר וגודר ומוסק ומוכר הפירות ומניח 

כ "ואח, ד"דמיהם עם שאר המטלטלים בב

שמא , שאם ירד תחלה. רוב לנכסיומורידין הק

ם ויאכל יתלוש אלו הפירות שהם כתלושי

ה בחצרות ופונדקאות וחנויות " והאותם

ואינם צריכים עבודה ולא , העשויות לשכר

אין , ואין אדם נותן אותם באריסות, טורח

. שהרי גובה השכר ואוכל, מורידין להם יורש

, ד מעמידין להם גבאי"ב, אלא כיצד עושין

ד עד שיביא ראיה שמת "יה השכר מונח בבויה

ואין מורידין הקרוב . או עד שיבא ויטול שלו

, אלא לשדות וגנות וכרמים וכיוצא בהם, לעולם

שיהיה בהם כאריס כדי שלא יפסדו ונמצאו 

מענין והארץ הנשמה  ' פי( ונשמים )שוממים' פי(בורים 

מי שיצא לדעת  .ד ).ג,רפה(מ "חו ).והם שמות נרדפים

ולא מה , ואין ידוע להיכן הלך, ניח נכסיווה

ואם ירד , אין מורידין קרוב לנכסיו, אירע לו

ד צריכים להטפל בו "ואין ב. מסלקין אותו

לא לקרקע ולא , ולהעמיד לו אפוטרופוס

. שהרי לדעתו יצא והניח נכסיו, למטלטלין

מטלטלים יעמדו ביד , וכיצד יהיה דין נכסי זה

יתבע או עד  זה וזה שהם תחת ידו עד שיבא

מי שהניחו ,  והקרקעותשימות ויתבעו היורשים

ושדה או , אין לוקחין ממנו שכר) בהן(שכן 

כרם שהיה בהן אריס ישארו כמו שהניחה עד 

ושדה או כרם שהניחה בורים ישארו , שיבוא

ואבדה , שהרי הוא ברצונו איבד ממונו, בורים

וכן אם ...הגה  [לדעת אין אנו מצווין להחזירה

, וחשב לחזור ולא חזר, הלך שלא במקום סכנה

 .])א"ש ורשב"ן רא"רמב(הוי כמי שיצא שלא לדעת 

הרי בית דין , שמעו בו שמת .ה ).ד,רפה(מ "חו

מוציאין כל המטלטלים ומניחים אותן אצל 

 ומורידים הקרוב לשדות ...על פיהם, נאמן

, עד שיביא ראיה ברורה שמת, ולכרמים כאריס

כשמורידין קרוב  .ו ).ה,רפה (מ"חו או עד שיבא

לנכסי שבוי או בורח או לנכסי היוצא לדעת 

שמא יפסיד , לא יורידו קטן, ששמעו בו שמת

שמא , כסי קטןואין מורידין קרוב לנ. הנכסים

. יטעון ויאמר זה חלקי המגיע לי בירושתי

, כיצד. ואפילו קרוב מחמת קרוב אין מורידין

ונשבה , ןהיו שני אחים אחד גדול ואחד קט

, אין מורידין הגדול לתוך שדהו, הקטן או ברח

מא יחזיק זה וש, מפני שהקטן אינו יכול למחות

זה חלקי שהגיע ' האח ולאחר שנים יאמר

ואפילו בן אחיו של זה הקטן . 'בירושתי

 שמא יאמר, ן מורידין אותו לנכסיושנשבה אי

 .ז ).ו,רפה(מ "חו .'מחמת אבי ירשתי חלק זה'
אפילו , מורידין קרוב לנכסי קטןלעולם אין 

שאינם ) של הקטן(קרוב מחמת אחי האם 

ואפילו יש .  הרחקה יתירה היא זו.ראויים לירש

, בין בבתים בין בשדות, ביניהם שטר חלוקה

, ואפילו אמר כתבו עלי שטר אריסות. לא ירד

, שמא יאבדו השטרות ויאריכו הימים, לא ירד

לו מחמתו ויטעון ויאמר שזה חלק ירושה בא 

 וכל זה שאין מורידין הגה[. או מחמת מורישו

קרוב לנכסי קטן היינו כשכבר אינן סמוכין על 

אבל אם לא חלקו . וכבר חלקו, שלחן אחד

מעמידין , וסמוכין על שלחן אחד, האחין עדיין

א עוד הא " וי).א"רשבוש "י וריב"נ(קרוב לנכסי קטן 

וכל היינו כשא, דאין מורידין קרוב לנכסי קטן

שאין לו , אבל באפוטרופוס בעלמא. הפירות

 וכן אם לא היו )א"רשב(מותר , הנאה מיניה

מותר להוריד קרוב , הנכסים מירושת הקטן

מעשה באשה אחת  .ח ).ז,רפה(מ "חו .])רבינו ירוחם(

, ונשבית הזקנה ובת אחת, שהיו לה שלש בנות

ואמרו חכמים , ומתה בת שניה והניחה בן קטן

שמא ,  את הבת הנשארת לנכסיםאין מורידין

, מתה הזקנה ונמצאו שליש נכסים אלו לקטן

 וכן אין מורידין ,ואין מורידין קרוב לנכסי קטן

שמא עדיין הזקנה בחיים , לזה הקטן בנכסים

,  כיצד עושים.ואין מורידין קטן לנכסי שבוי

מתוך שצריך להעמיד אפוטרופוס לחצי של 

. סי הזקנהקטן מעמידים אפוטרופוס על כל נכ

אמרו חכמים , אחר זמן שמעו שמתה הזקנה

תרד הבת הנשארת לשליש מנכסים שהוא 

וירד הקטן לשליש שהוא חלקו , חלק ירושתה

והשליש של בת השבויה השניה , מנכסי הזקנה

 .          מ
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שמא , מעמידים לה אפוטרופוס מפני חלק הקטן

מתה גם הבת השבויה ויש לזה הקטן חצי 

י שיושב הר .ט ).ט,רפה(מ "חו .ב"כ כיו" וכ,השליש

ובא אחד ואמר לו אחיך אני חלוק , בנחלתו

אפילו , נאמן,  איני מכירךוזה אומר לו, עמי

 ).ו,רפ(מ "חו שיצא קול שיש לו אח במדינת הים
והשביח הנכסים ונטע , מי שירש את אביו .י

ואחר כך נודע שיש לו אחים במדינה , ובנה

יו  ואם ה.ח לאמצעהשב, אם קטנים הם, אחרת

שמין לו , הואיל ולא נודע שיש לו אחים, גדולים

אין , וכן אח שירד לנכסי קטן והשביח. כאריס

שהרי לא , אלא השבח לאמצע, שמין לו כאריס

        ).ג,רפז(מ "חו ברשות ירד
  

הרי זה יוציא   המפקיד פירות אצל חבירומשנה

כשיחזירם לו יפחות כמה הם  (לו חסרונות

מוקי לה בשעירבן עם  'ובגמ, רגילים לחסור

תשעה  )דוחן י"לעזי רש ( לחטים ולאורז)פירותיו

 תשע חצאי קבין כ"א .ין קב180כור הוא  (חצאי קבין לכור

לעזי  ( לשעורין ולדוחן)2.5% הוא שיעור פחת של לכור

שיעור  (תשעה קבין לכור )ודומה לאורז, מין דוחן י"רש

שלש סאין  לכוסמין ולזרע פשתן, )5%פחת של 

 הכל )10%כ שיעור הפחת הוא "א,  סאין30כור הוא  (ורלכ

  והכל לפי הזמן)וכן לכל כור וכור (לפי המדה

. ) לכל שנה ושנה יניח לו כך,שהניחן בידו(

 )אהכל לפי המדה פליג (אמר רבי יוחנן בן נורי

וטעמייהו  'כתבו התוס( וכי מה אכפת להן לעכברין

ינהו כד דרבנן מפרש בירושלמי הני עכברי רשיעי נ

חמיין עיבור לא מסתייהו דאכלי אלא קריין לחבריהון 

אמרו לו הרבה ' ' והא דאמרינן בגמ,דאכלי עמהון

ל דלדבריו דרבי " י'אובדות מהם הרבה מתפזרות מהם

מ "יוחנן קאמר אפילו לית לך טעמא דמפרש בירושלמי מ

 והלא אוכלות בין מהרבה )הרבה אובדות מהם

וציא לו חסרונות אלא אינו י,  אלא,ובין מקמעה

ת אם כן בפחות "וא 'כתבו התוס( לכור אחד בלבד

 ריוח עכברים דאין לל"וימכור נמי יוציא כמו לכור 

מ לפי חשבון הראוי להתחסר " ומ,ך התבואהלהטמן בתו

 רבי יהודה אומר .)יוציא דאי אפשר שלא יתחסרו

, שהפקיד אצלו הרבה (אם היתה מדה מרובה

רים לא יוציא לו ובגמרא מפרש עשרה כו

שבימות הגורן , חסרונות מפני שהם מותירות

ובימות הגשמים , החיטין יבשין, כשמפקיד

ובאכילת עכברים אינן , כשמחזיר נופחות

דכולי האי לא , ל כך לכל כור וכורנחסרים כ

נפיחתו , הלכך, אכלי עכברים מעשרה כורין

משלמת חסרון המגיע לשני כורים או שלשה 

,  אינו מוציא לו חסרונות)ליןשהעכברים אוכ

  .מפני שמותירות
  

מחסיר הוא יותר מן השיעור  ( אורז טובא חסר)גמרא(

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי  ?)ששנינו במשנה

באורז קלוף השיעור הוא כפי  (יוחנן באורז קלוף שנו

  .)שנתפרש במשנתנו
  

 '...לכוסמין ולזרע פשתן שלשה סאין לכור'

בי חייא זרע פשתן אמר רבי יוחנן אמר ר

לפי שהגבעולין , חסר כל כך (בגבעולין שנו

אבל זרע , מתייבשין ונופלים והרוח מנשבתן

תניא נמי הכי . )פשתן נקי אינו חסר כל כך

 ולאורז שאינו ,לכוסמין ולזרע פשתן בגבעולין

ת ואמאי "וא 'כתבו התוס( שלשה סאין לכור קלוף

רע פשתן כיון לא חשיב במתניתין אורז שאינו קלוף עם ז

 דפשוט לו דבאורז תתחסר כל ל"וידאית להו חד שיעורא 

 וברישא גבי אורז קלוף לא חשיב זרע פשתן קלוף ,כך

  . )דשמא דינם חלוק
  

  כן לכל כור וכור תנא'...הכל לפי המדה'

  . וכן לכל שנה ושנה)פירוש דמתניתין הוא(
  

 אמרו לו לרבי תניא '...מר רבי יוחנן בן נוריא'

הרבה מתפזרות ,  הרבה אובדות מהןיוחנן

שעירבן עם   במה דברים אמוריםתנא. מהן

אומר לו הרי  אבל יחד לו קרן זוית, פירותיו

   .שלך לפניך
  

 ליחזי לדידיה ,וכי עירבן עם פירותיו מאי הוי

ויטול על של , ויראה כמה חסרו (כמה הויין

וליחזי כמה  .במסתפק מהם ?)חברו כפי חשבון

  . עי כמה אסתפקדלא יד ?אסתפק
  

כמה מדה ' ...רבי יהודה אומר אם היתה'

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן  ?מרובה

' כורין או ג' ב' ת אפי"וא 'כתבו התוס( עשרה כורין

'  דביל"וימתנפחין לפי חשבון החסרונות העולה להם 

ולא יוציא להם ' , חסרון של כור אחד משליםכורין הנפוח

כורים '  ולהכי נקט י,ן של כור אחד היינו חסרו'חסרונות

 .           מ
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  תניא נמי הכי כמה מדה מרובה.)לאפוקי פחות

  . עשרה כורין
  

 תני תנא קמיה דרב נחמן במה דברים אמורים

, שמדד לו מתוך גורנו והחזיר לו מתוך גורנו

 אבל מדד לו מתוך גורנו והחזיר לו מתוך ביתו

נו אי )מידת הגורן היתה מידה גדולה מאשר מידת הבית(

משום שכבר החסיר לו במה שהחזיר  (יוציא לו חסרונות

מידת הגורן ל ש"ר ( מפני שמותירות)לו במידה קטנה

  אמר ליה וכי בשופטני.)יתירה היא על מידת הבית

 רבא )במדה (דיהבי בכיילא,  עסקינן)שוטים(

דלמא בימות הגורן ? ושקלי בכיילא זוטא

 במה )שנתיבשו בחמה, סמוך ליובשן (קאמרת

שמדד לו בימות הגורן והחזיר  דברים אמורים

אבל מדד לו בימות הגורן , לו בימות הגורן

חזרו ונתפחו  (והחזיר לו בימות הגשמים

, אינו יוציא לו חסרון )מלחלוחית הגשם והקור

   .מפני שמותירות
  

שדרכו  (אמר ליה רב פפא לאביי אם כן

כשממלאין כד חיטין או  ( לפקע כדא)לתפוח

 יפקע וגפין את הכד, ות הגורןשעורין בימ

הוה  )בימות הגשמים מחמת תפיחת התבואה

 איבעית אימא משום איצצא. עובדא ופקע כדא

מתוך שהם במקום צר נדחקו יחד ואין , דוחק(

נסתפק מהם ולא . א ע"פסק הש     .)תפוחין

יוציא לו חסרונו לחטים , ידע כמה נסתפק

 .קבים ומחצה לכל כור' ד, ורז קלוףולא

 לכוסמין .קבין לכל כור' שעורים ולדוחן טל

' ג, ולזרע פשתן בגבעוליו ולאורז שאינו קלוף

מ "חו וכמדה הזו לכל שנה ושנה. סאים לכל כור

שמדד לו בימות הגורן , א"בד .ב ).יא,רצב(

אבל מדד לו בימות . והחזיר לו בימות הגורן

אינו מוציא , הגורן והחזיר לו בימות הגשמים

  ).יב,רצב(מ "חו  שהם מותירותמפני, חסרונות
 

אם הפקיד אצלו יין  ( יוציא לו שתות לייןמשנה

 רבי )הקנקנים בולעין שתות, ועירבו עם יינו

יוציא לו שלשה לוגין שמן . יהודה אומר חומש

. לוג ומחצה בלע, לוג ומחצה שמרים, למאה

אם , אינו יוציא לו שמרים אם היה שמן מזוקק

רבי . וציא לו בלעאינו י היו קנקנים ישנים

רו במפקיד כשם שאמ (יהודה אומר אף המוכר

 שמן מזוקק לחבירו כל ימות )כן אמרו במוכר

הרי זה מקבל עליו לוג ומחצה שמרים , השנה

  .)לוג (למאה
  

 מר כי אתריה )יהודה' ק ור"ת ( ולא פליגי)גמרא(

  חפו בקירא)ק"ת (באתריה דמר. ומר כי אתריה

כדרך שעושין , והטחו החביות מבפנים בשע(

' ר (באתריה דמר,  ולא מייץ טפי)אנו בזפת

איבעית .  ומייץ טפי)זפת ( חפו בכופרא)יהודה
קרקע שעושין ממנה  ( משום גרגישתאאימא

 ) מין אדמה ששמשה לחתום בה דבריםי"לעזי רש החביות

מההיא  (מייצא טפי )יהודה' באתריה דר (הא

  . לא מייצא טפי  והא)דאתריה דתנא קמא
  

 )ולאו אמתניתין קאי, מילתא באפי נפשיה היא(

באתריה דרב יהודה רמו ארבעים ותמני כוזי 

שארבעים , מדה קטנה היתה במקומו (בדנא

מחיר כל  ( אזיל דנא)ושמונה ממלאין את החבית

 פריס רב )בימות הבציר ( בשיתא זוזי)החבית

נעשה רב יהודה  (יהודה שיתא שיתא בזוזא

 ]ב"דף מ ע[) שש כוזי בזוזוהיה מוכרן , חנווני
, )זוזי שקנאה ( בשיתא)כוזי (דל תלתין ושיתא

שבולעת  (דל תמניא שתותי, פשו ליה תריסר

 . ארבעה)לריוח של רב יהודה ( פשו להו)החבית

בדברים שיש בהם  (והאמר שמואל המשתכר

הא  ( אל ישתכר יותר על שתות)חיי נפש

ולמה לא ישתכר רב יהודה עד ,  ישתכרשתות

מסתמא  ' כתבו התוסרב יהודה הרויח פחות משתות תותש

רב יהודה היה מוצא שיתנו לו יותר ולמה הניח מלהרויח 

משתכר הוא  (איכא גולפי ושמריא ?)עד שתות

אי  .)שלקח הכל בששה זוז, הקנקן והשמרים

, איכא טרחיה ?הכי נפיש ליה טפי משתות

, שנותן דמים לחנווני למוכרן (רזנייתאכודמי 

 ברזנייתא א"ל יאן ומכריז עליו בחוצותומוצ

, אומנות יש בנקיבת ברזא בחבית של חרס

  .)וצריך ליתן שכר
  

אם  ,אם היה שמן מזוקק אינו יוציא לו שמרים'

 והא אי 'היו קנקנים ישנים לא יוציא לו בלע

אמר רב  ?)גם בקנקנים ישנים (אפשר דלא בלע

דכיון דישנים הם ונתבלעו ( שנו נחמן במזופפין

 : מ-.     מ
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ת כל שכן "וא ' כתבו התוסתו לא בלעי, בלעותם

דבלע טפי כדאמרינן לעיל באתרא דמר חפו בכופרא 

 דהיינו חדש אבל ישן שכבר בלע אינו ל"וידמייץ טפי 

 התם ביין אבל הכא בשמן לא בלע אי נמיבולע יותר 

אביי אמר אפילו תימא שלא  .)כיון שהוא ישן

  . )תו לא בלע (כיון דטעון טעון, במזופפין
  

רבי יהודה אומר אף המוכר שמן מזוקק '

לחבירו כל ימות השנה הרי זה מקבל עליו לוג 

אמר אביי כשתמצא . 'ומחצה שמרים למאה

 לומר לדברי רבי יהודה מותר לערב שמרים

עת שהוא מזוקק ב, המוכר שמן לחבירו סתם(

 מותר לו לערב ולבלבל ששקעו ושקטו שמריו

ויצאו עם , בושמרים המשוקעות שיחזרו ויתער

 לדברי חכמים אסור לערב )השמן בתוך המדה

וזה , שבחזקת מזוקק לוקחו ממנו (שמרים

  . )מקלקלו
  

והיינו  לדברי רבי יהודה מותר לערב שמרים

לוקח לוג ומחצה שמרים בשלא  (טעמא דמקבל

 אי )מוכר ( דאמר ליה)ערבו ונתנו לו מזוקק

השתא נמי , מי לא ערבי לך בעי לערובי לך

 הוה מזדבן לי ולימא ליה אי ערבת ליה .לקבי

לחודיה לא  , השתא מאי אעביד ליה)מוכר(

ת ויתן לו מוכר ללוקח לוג "וא 'כתבו התוס( מזדבן לי

'  דמיירי מתניל"ויומחצה שמרים שיערב עדיין וימכור 

 ?)אין השמן בעין שלקחו מעט מעט ומכרו או אכלו' אפי
, הואשהלוקח בעל הבית  (בבעל הבית עסקינן

ולימא  .דניחא ליה בצילא, )ולקחו למאכל ביתו

רבי  ?אחולי אחלת לי ליה מדלא ערבית לי

 דתנן מכר ,דלית ליה מחילה, יהודה לטעמיה

העול שהוא מוטל על שני  (לו את הצמד

 מכר ,לא מכר לו את הבקר )השוורים ומצמידם

רבי יהודה . לא מכר לו את הצמד לו את הבקר

 אמר לו מכור לי , כיצד.אומר הדמים מודיעין

 הדבר ידוע שאין הצמד צמדך במאתים זוז

אלא כמות שהוא עם  ( במאתיים זוז)נמכר(

וחכמים אומרים אין הדמים . )הבקר מכרו לו

 אחולי אף על גב דלא שוה כולי האי (ראיה

יהודה לית ליה ' ור, אחליה לוקח זה יתר הדמים

  . )אלא אם כן פירש, שיהא מוחל מן הסתם

ם והיינו טעמא אסור לערב שמרי י חכמיםלדבר

מי  דאמר ליה אי בעית לערובי, דלא מקבל

כתבו (  השתא נמי לא מקבילנא,הוה שרי לך

ת ונימא משום דאית ליה מחילה ולעולם מותר "וא 'התוס

כשהשמן עדיין בעין '  דמתניתין נמי מיירי אפיל"וילערב 

 לו קח והתם אין שייך מחילה כיון שיכול לתקן כי יאמר

 ולרב פפא דאמר דטעמייהו משום ,השמרים וערב בשמן

מחילה סבר דהשמן אינו בעין דאילו הוה בעין לא שייך 

פ שהוא בעין שייך ביה " סבר דאף עאי נמיביה מחילה 

   .)מחילה כיון דמדדו מזוקק
  

איפכא , אביי אדרבהאמר ליה רב פפא ל

,  לדברי חכמים מותר לערב שמרים,מסתברא

דאמר ליה מדלא , עמא דלא מקבלוהיינו ט

לדברי רבי יהודה . אחולי אחלית לי ערבת לי

'  רת ולימא"וא 'כתבו התוס( אסור לערב שמרים

 וטעמא דמקבל משום , לערב שמרים מותרל"יהודה ס

ל דרב פפא סבר דצמד ובקר איכא "דלית ליה מחילה וי

 דמסתמא לא רצה ליתן מאתים זוז ,הוכחה דלאו מחילה

 אבל הכא לוג ומחצה שהוא דבר ,בלא בקרעל הצמד 

,  והיינו טעמא דמקבל)מועט מדלא עירב אחולי אחיל

לא שרי לי לערובי  ,דאמר ליה אי בעי לערובי

, עלך חסרון השמרים (קבולי לא מקבלת, לך

 )הרי השכר כולו בשמרים, אם כן מה משתכר

משל הוא , בתמיה (זבון וזבין תגרא איקרי

ם וחזור ומכרו בלא לאמר לשוטה לקח בדמי

מיירי שלא היה  ' כתבו התוס ותיקרי תגר, שכר

 אדעתא ,ל" לכך א,מוצא למכור ביוקר יותר משלקחו

דהכי קנית ממני שהיית יודע שאעכב לוג ומחצה כדי 

   ?)שארויח קצת
  

תורה אחת  ( אחד הלוקח ואחד המפקידתנא

פסולת הגרעינים הצפין  ( פקטים)לשניהם לענין

 אילימא כי היכי ,מאי לפקטים. )על פני השמן

מפקיד נמי לא מקבל , דלוקח לא מקבל פקטים

 אלא ,ולימא ליה פקטך מאי איעביד להו פקטים

לוקח נמי מקבל  כי היכי דמפקיד מקבל פקטים

 יקבל ממנו שמן אם מכר לו שמן סתם (פקטים

   .)עם פקטים
  

רבי יהודה ,  והתניא,ומי מקבל לוקח פקטים

הפסד עכירת  ( עכוראומר לא אמרו שמן

לא ' פי 'הסבירו התוס(  אלא למוכר בלבד)השמן

 דכשנותן ,אמרו הפסד של עכירת פקטים אלא למוכר

 : מ            
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ללוקח שמן מזוקק אינו מחסר לו כלום ממאה לוג בשביל 

 אין מיהו .הפקטים כי אם לוג ומחצה בשביל השמרים
עכירה לא שייכא כל כך בפקטים דלשון  נראה פירוש זה

לא   יש לפרשאלאהמתערב כמו שמרים אלא בדבר 

 שאם מוכר כשהוא מזוקק ,למוכראמרו שמן עכור אלא 

מקבל עליו לוקח בשביל השמרים לוג ומחצה והמוכר 

עם  (שהוא מוכר שמן עכוראבל כשהוא , מרויח השמרים
 נותן מאה לוגין שלמים שמן עכור ומפסיד )שמרים

קק  וכשמוכר מזו,י מה שמכר כשהוא עכור"השמרים ע

לא קרי הפסד לוקח אף על פי שמפסיד שמרים משום 

  שהרי לוקח מקבל עליו)ב ניחא ליה בצילא"דבעה

  לוג ומחצה שמרים)לפחות ממאה לוגין(

 בלא )...לפיכך צריך ליתן לו שמן מזוקק(

, דיהיב ליה זוזי בתשרי לא קשיא הא ?פקטים

כשער  (כי מדה דתשרי, וקא שקיל מיניה בניסן

וסתם שמנים , י שהוא בזולהדמים של תשר

הא דיהיב ליה זוזי . )וקיבל עליו פקטים, עכורים

 בניסן וקא שקיל מיניה בניסן כי מדה דניסן

דדרך כל השמנים להיות מזוקקין , ביוקר(

והלוקח סתם והמוכר סתם אין מוכר , בניסן

וכן מוציא לו . א ע"פסק הש     .)אלא מזוקק

לוג , וגיןשתות ליין ושלשה לוגי שמן למאה ל

ואם היה שמן . ומחצה שמרים ולוג ומחצה בלע

ואם היו הקנקנים . מזוקק אינו מוציא לו שמרים

 .ב ).יג,רצב(מ "חו אינו מוציא לו בלע, ישנים
ואפילו , בין ביין בין בשמן, אסור לערב שמרים

 י"וביאר הב, ם"פ הרמב" כ).יט,רכח(מ "חו כל שהוא

דהוא מארי , רבשפסק כאביי שלמד שלחכמים אסור לע

המוכר לחבירו שמן  .ג .דתלמודא טפי מרב פפא

 מכר לו )ק"פסק כת (אינו מקבל שמרים, מזוקק

מקבל לוג ומחצה שמרים לכל מאה , שמן סתם

ומקבל בשאר שמרים שמן עכור העולה , לוג

למעלה על פני השמן יתר על השמרים 

כשנתן לו מעות , א"בד. הידועים באותו מקום

ולקח השמן בניסן , עכורשהשמן , בתשרי

במדת תשרי שהיא גדולה מפני אותו השמן 

אבל אם לקח במדת ניסן שהיא . הקופה למעלה

אינו מקבל אלא , קטנה מפני שכבר צלל השמן

א דאין מנכה לו " ויהגה(. השמרים בלבד

. אלא דמותר לערב שמריו שבחביות, השמרים

אינו מנכה לו רק בשביל , אבל אם לא ערבן

כשמכר לו , א"בד. צפים למעלההקמחים ה

 בשעה אבל כשמכר לו, בשעה שהוא עכור

מ "חו .)אינו מנכה לו אפילו הקמחים, שהוא צלול

ש שפסק כרב פפא "הוא דעת הראא "דעת הרמ ).כ,רכח(

חייבים  .ד כיון שהוא בתראה, שמותר לערב שמרים

בית דין להעמיד ממונים על השערים שלא 

אין לו לאדם ש, ירויח כל אחד מה שירצה

כגון יינות , להרויח בדברים שיש בהם חיי נפש

במוכר , א"בד. אלא השתות, שמנים וסלתות

אבל חנוני המוכר , סחורתו ביחד בלא טורח

שמין לו טרחו וכל , סחורתו מעט מעט

, א"בד, ומותר עליהם ירויח שתות, יציאותיו

, אבל אם הוקר השער. כשלא הוקר השער

י מילי היכא דאיכא בית והנ. ימכור כפי היוקר

אבל אי , דין דפרשו לכולהו מוכרים לזבוני הכי

לא מיחייב האי , כל חד זבין בכל מה דיכול

   ).כ,רלא(מ "חו .לחודיה לזבוני בזול
  

 המפקיד חבית אצל חבירו ולא יחדו לה משנה

לאמר לו זויות זו , בבית שומר (בעלים מקום

אם מתוך ידו ,  וטלטלה ונשתברה)השאילני

 לצורכה, חייב )להשתמש בה (לצורכו, נשברה

 )שהיתה במקום התורפה וקרובה להשתבר(

הושיבה , שכילה תשמישו (אם משהניחה. פטור

 )בין שטלטלה (בין,  נשברה)במקום משתמר

יחדו . פטור  לצורכה)בין שטלטלה (לצורכו בין

 ונשברה בין מתוך .וטלטלה, לה הבעלים מקום

  .פטור לצורכה, חייב לצורכו, ידו ובין משהניחה
  

הא דקתני רישא דאם  ( הא מני)גמרא(

אף על פי שלצורכו נטלה , משהניחה נשברה

דאמר משהחזירה הרי היא , מתחלה פטור

ברשות הבעלים כבתחלה ואינו עליה אלא 

ופטור על אונסיה ואף על פי שלא , כשומר חנם

 הויא דיע לבעלים לומר נטלתיה והחזרתיההו

דאמר לא בעינן , עאל היארבי ישמ )...השבה

טלה מן העדר וסלע  הגונב דתניא. דעת בעלים

דברי רבי , למקום שגנב יחזיר מן הכיס

 צריך ]א"דף מא ע[רבי עקיבא אומר . ישמעאל

ואם לא הודיעם חייב באחריותם  (דעת בעלים

, דמדשקליה קם ליה ברשותיה, אם מת או נגנב

   .)והשבה בלא ידיעה לאו השבה היא

 . מא- : מ    :           מ
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 אפילו ,מאי איריא לא יחדו,  ישמעאלאי רבי

 מדנקט טלה ל"יל "ת מנ"וא 'כתבו התוס( יחדו נמי

 דסתם טלה לא יחד לו מקום אלא הולך ממרעה ,וסלע

 וגם כיס יחדו לו , וסתם סלע יחדו לו מקום בכיס,למרעה

ע אפילו לא יחדו " ולכך פריך נמי בסמוך לר,מקום בתיבה

 א יחדולא מיבעי, לא מיבעיא קאמר ?)נמי

 וכיון דבאותו מקום החזירה (דמקומה הוא

דלאו ,  אלא אפילו לא יחדו)חזרה גמורה היא

  . לא בעינן דעת בעלים מקומה הוא
  

 .וטלטלה, יחדו לה הבעלים מקום'אימא סיפא 

 לצרכו,  בין מתוך ידו בין משהניחהונשברה

דאמר , אתאן לרבי עקיבא. 'פטור לצרכה, חייב

רבי עקיבא מאי איריא אי  .בעינן דעת בעלים

, לא מיבעיא קאמר ? אפילו לא יחדו נמי,יחדו

אלא , לא מיבעיא לא יחדו דלאו מקומה הוא

בעינן דעת  דמקומה הוא, אפילו יחדו נמי

   .בעלים
  

, אין ?רישא רבי ישמעאל וסיפא רבי עקיבא

דאמר רבי יוחנן מאן דמתרגם לי חבית אליבא 

. ותאדחד תנא מובלנא מאניה בתריה לבי מס

דתיקו  (תרגמה רבי יעקב בר אבא קמיה דרב

רישא שהחזירה , כולה כחד תנא ובתרי טעמי

, דכל מקום שהחזירה מקומה היא, למקומה

 שהחזירה למקום וסיפא, דהא לא יחדו לה מקום

דהא , כדמסיים במסקנא, שאינה מקומה

 וסיפא שהניחה במקום שאינה דמסקינן בסיומא

יעקב ' אדר,  אתרצתא דכולהו קאימקומה

ומשום דהניחה חוץ , נתן ואדרב ששת' ואדר

 שנטלה על )...וכגון, למקומה לא הויא חזרה

דאילו , והיינו לצרכו דמתניתין (מנת לגוזלה

כיון דלאו גזילה , לשאלה בעלמא ולתשמיש

וכל מקום ,  סגי לה בהשבה כל דהוהוא

אבל משום דגזולה , שהניחה פטור באונסין

 שהניחה וזה, והשיבובגזילה כתיב , הואי

   לא הויא השבהלמקום שלא יחדו לה בעלים

ו והיינו חסרון שהכל גוזל ונטל לצורך עצמ 'כתבו התוס

מ לגוזלה "בנטלה והגביהה עד כוונתם לומר א"הסביר המהרש(
כולה אף שעדיין הכל בעין מקרי חסרון כיון שהכל גוזל ונוטל 

מ לשלוח "כ בנטלה ע" משא,לעצמו הרי חסרה כולה מבעליו
כיון שלא הגביה אלא ד , אם הכל הוא בעין ליכא חסרון,בה יד

ליטול מקצת צריך לחסר ההוא מקצת ממנו כמו שכתבו לקמן 
  .)]מ לגוזלה"ד ע"למ

  

דרב שנטלה  קמיה תרגמה רבי נתן בר אבא

דאפילו לא נטלה על  (על מנת לשלוח בה יד

 אלא על מנת לשלוח בה יד ...מנת לגוזלה

 אפילו הכי קמה ליה ,ולא נטל ,צתהוליטול מק

, ובעיא השבה, והויא לה גזילה, ברשותיה כולה

ורב , ובמקום שאינו מקומה לאו השבה היא

ואתקיף , ששת לא שביק דליסיימו לתירוצייהו

סיומא דמילתא ,  ומיהו...מידי נטלה קתני

  וסיפא שהניחה במקום שאינו מקומהדמסקנא

' פי' לשלוח בה יד' 'כתבו התוסכ ה"וכ  אכולהו קאי

שלא נטל אותה מקצת חייב בכולה פ "עליטול מקצת א

לא נטל נטל ממש אלא כיון שהגביה ליטול .) מד(כדאמר 

 אם ,מ לגוזלה דבעי חסרון"ד ע" אבל למ,שלא נטלפ "עא

הגביה ליטול קצת אינו חייב עד שיטול המקצת כיון דבעי 

חסרון ד בעי "למ'  דבשלהי פרקין קאמר אפיוקשה .חסרון

שלא נטל חייב דניחא פ "עמודה בחבית אם הגביהה א

שיין ( שרצה ליטול ליה דתיהוי כולה בסיס להאי רביעית
, והוי כאילו נטל אותו מקצת, לאהבחבית מאינו משתמר אלא 

בחבית איירי '  ומתני)והניחו שוב בתוך החבית כדי שישתמר

איירי אפילו בשמן דלא מנטר פורתא '  דמתניויש לומר

   .)גב האחרא
  

שחייבו הכתוב  (בשליחות יד? במאי קמיפלגי

ומת או נשבר או 'כדכתיב , עליו אפילו נאנסה

תהיה בין שניהם אם לא ' שבועת ה' ...נשבה

 נתחייב שוב דמשמע הא שלח ...שלח ידו

לא הוי  ( צריכה חסרון)במיתתה ובשבייתה

שליחות יד להעמידה ברשותו אלא אם כן 

קסבר שליחות יד  וזלהמאן דאמר לג. )חסרה

קסבר ,  ומאן דאמר לשלוח בה יד,צריכה חסרון

  .שליחות יד אינה צריכה חסרון
  

דמשמע  (מתקיף לה רב ששת מידי נטלה קתני

לתשמיש  ( טלטלה קתני)שנטלה לעצמו

   ?)משמע לצרכו דמתניתין, בעלמא
  

כגון   הכא במאי עסקינןאלא אמר רב ששת

לעלות  (לות להביא עליה גוז)לחבית (שטלטלה

, עליה כדרך סולם ליטול גוזלות מקן גבוה

ואפילו הכי הויא גזילה למיקם ברשותיה עד 

 וקא סבר שואל שלא מדעת )...דעביד השבה

 .     מא      
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אשינוייא  (וכולה רבי ישמעאל היא, גזלן הוי

נתן ואדרב ' יעקב ואדר' אדר, דכולהו קאי

  וסיפא שהניחה במקום שאינה מקומה)ששת

 .)ום שהניחה מקומה היאכל מק, אבל רישא(

 )...דאמר לעיל מאן דמתרגם לי (ורבי יוחנן

הלכך לא מיתוקמא  (במקומה משמע הניחה

  .)כרבי ישמעאל
  

שחייבו  (חד אמר שליחות יד,  רב ולויאיתמר

כדכתיב או נשבר , הכתוב עליו ואפילו נאנסה

, תהיה אם לא שלח'  שבועת ה...או נשבה

מיתתה  נתחייב שוב בדמשמע הא אם שלח

וכל זמן שלא חסרה  ( צריכה חסרון)ובשבייתה

וחד , )לא קמה ברשותיה להתחייב באונסיה

   .אמר שליחות יד אינה צריכה חסרון
  

ת יד אינה תסתיים דרב הוא דאמר שליחו

 רועה שהיה רועה עדרו דתניא צריכה חסרון

נושא , טורף (ובא זאב, והניח עדרו ובא לעיר

רבי זוהי שיטת  'התוסהסבירו [  וטרף)הטרף לחורו

 אונס  בשעת משלחת זאבים הויזאב אחדד דאמר ,יהודה

אינו טורפה אלא דורסה  ( ובא ארי]:)צג(

, דאונסין נינהו [פטור  ודרס)במקומה ואוכלה

 מוקמינן ופשיעה היא, ואי משום דהניח עדרו

) :צג(כדאמרינן , לה דעל בעידנא דעיילי אינשי

ניח מקלו ה. ] דשמע קול אריה ועליאי נמ

  . חייב ותרמילו עליה
  

והוינן בה משום דהניח מקלו ותרמילו עליה 

, ואי נמי שליחות יד חשיבא ( הא שקלינהו,חייב

ואנן מוקמינן , הא הדר אהדרה כשנטלו הימנו

דאין צריך , לעיל סתם מתניתין כרבי ישמעאל

אמר רב נחמן אמר רבה בר  ?)דעת בעלים

ודן עליה מאי וכי ע .אבוה אמר רב בעודן עליה

, בשליחות יד כדי לקנותה [ הא לא משכה,הוי

לא במקח , ומטלטלין אינן נקנין אלא במשיכה

כדתנן , ולא לענין גזל ולא לענין שליחות יד

ה את החבית ונטל  הט):מגמ "ב(במתניתין 

,  אין משלם אלא רביעיתממנה רביעית יין

ואמר רב שמואל בר  ?]...אלמא בעינן דליקנייה

כשנתנו  (ק אמר רב שהכישה במקלרב יצח

שהניח מקלו ותרמילו ' מגשכוונת ה ' הסבירו התוסעליה

זו היא  (תה לפניו רצ)...עליה כל כך בחוזק עד ש

והא לא  .)משעקרה יד ורגל על ידו, משיכה

אלא מסקנא וסיומא , לאו פירכא היא (חסרה

דאמר תסתיים דרב הוא דאמר , הוא למילתיה

דשני רב למתניתין משום מ, אין צריכה חסרון

ואי קשיא דלמא הא , דהכישה ורצתה לפניו

דהניח מקלו ותרמילו חיוביה לאו משום 

אלא משום , שליחות יד הוא דליבעי חסרון

 ,ית כי ההוא דלעיל דחב,שואל שלא מדעת הוא

כי אמרינן בשומרין שאלה שלא ד, לא היא

 בדבר שאינו כיחש וחיסר מחמת מדעת

יים המכחישים מחמת ל בעלי חאב, מלאכה

 אלא לאו שמע ) תחלתו שליחות יד היאמלאכה

  .מינה קסבר שליחות יד אינה צריכה חסרון
  

דהיינו , בהכאתו (אימא שהכחישה במקל

 דקתני )דהכחישה קאמר רב (דיקא נמי )חסרון

  שמע מינה)דמכה חזקה היא (שהכישה במקל
תניא או שהכישה :) כב(ת בקדושין "וא 'כתבו התוס[

 ל"ויל ורצתה לפניו דאקרי משיכה ולא הויא הכחשה במק
דהתם דאדם נכרי לקחה ואינה מכירתו בדבורו שייך 

 אבל הכא דאיירי ברועה שהבהמה ,למיתני הכישה

   .)מכירתו ואזלה מחמת דבורו לא שייך למיתני שהכישה
  

דהא  (ומדרב סבר שליחות יד צריכה חסרון

סבר  )בר פלוגתיה ( לוי)דייקינן מדנקט מקל

אי טעמא מ .שליחות יד אינה צריכה חסרון

אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן נהוראי  ?דלוי

משונה שליחות יד האמורה בשומר שכר 

אין דומות  זו  (משליחות יד האמורה בשומר חנם

ולא משתמע , נאמרה לצורך ...של שומר חינם, לזו

אבל של שומר שכר נאמרה , אלא בחסרון

, אלא לדרשה, שבהשלא לצורך משמעות 

 ]ב"דף מא ע[. )וללמד שאינה צריכה חסרון
יוחנן פליג אדרבי יוסי בן ' ר (ואני אומר

אף היא  [ אינה משונה)...ואמר, נהוראי רביה

ולוי סבירא ליה כרבי יוסי בן , לצורך נאמרה

דאי , למידרש מיניה דאין צריכה חסרון, נהוראי

 לא תיסק אדעתין לחיוביה עד מקרא קמא

ונקרב בעל 'בשומר חנם נאמר , סר ליהדמח

 ...תהיה'  בשומר שכר כתיב שבועת ה'...הבית

 פרשה ראשונה נאמרה בשומר ):צד(ואמרינן 

 : מא-. מא
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וכתיב בתרוייהו אם , שניה בשומר שכר, חנם

 נתחייב בדברים שהוא הא אם שלח, לא שלח

כגון שומר חנם בין בגנבה בין , פטור עליהם

,  וקמה ברשותו, קנאהדמדשלח בה יד, באונסין

ושומר שכר פטור במת או נשבר או נשבה 

   .]דהיינו אונסין
  

 לא תאמר שליחות יד בשומר ,ומאי משונה

ותיתי משומר חנם ומה שומר חנם , שכר

כדכתיב אם לא ימצא  (שפטור בגנבה ואבדה

הגנב ונקרב בעל הבית דנשבע שלא שלח בה 

כדאמרינן לקמן , ופטור, ולא פשע בשמירתו, יד

שלח בה  )דהאי ונקרב שבועה הוא, עתיןבשמ

 שומר שכר שחייב בגנבה ואבידה, יד חייב

וכתיב בה אם גנב , דפרשה שניה בו נאמרה(

שאם שלח בה יד חייב  (לא כל שכן )...יגנב

לומר  למאי הלכתא כתבינהו רחמנא .)באונסין

 'כתבו התוס( לך שליחות יד אינה צריכה חסרון

ר קרא להכי אלא בשומר ת התינח שומר שכר דאיית"וא

ל אי משומר שכר מה לשומר שכר שכן חייב "חנם מנ

 כיון דשליחות יד חייב בתרוייהו אין ל" ויבגנבה ואבדה

   .)זה אלא גילוי מילתא למילף דין של זה בזה
  

דאמר ,  כרבי אלעזר'ואני אומר אינה משונה'

כמשמעה של זו כך  (דא ודא אחת היא

ואין כאן , וצרכולפי ששתיהן ה, משמעה של זו

למה שתיהן  (מאי דא ודא אחת .)מקרא יתר

משום דאיכא ? )הלא לא הוצרכה השניה, שוות

שכן משלם תשלומי  למפרך מה לשומר חנם

, כלומר גנב גנבה ממני [כפל בטוען טענת גנב

,  משלם תשלומי כפלובאו עדים שהיא אצלו

ק " ודרשינן בב...דכתיב אם לא ימצא הגנב

אלא שהוא , מצא כמה שאמר אם לא י):סג(

מה כתיב אחריו אשר ירשיעון , עצמו גנבו

אבל שומר שכר אינו , אלהים ישלם שנים

שהרי ,  משלם קרןשאם טען נגנבה, משלם כפל

וטענה אחרת אינה מביאה , הוא חייב בגניבה

   .]אותו לידי כפל
  

מה לשומר חנם שכן משלם תשלומי כפל  (ומאן דלא פריך

בר קרנא בלא שבועה עדיפא  ס)בטוען טענת גנב

חמור שומר שכר שחייב  (מכפילא בשבועה

במקום ששומר , בקרן עד שלא נשבע לשקר

משומר חנם ,  דהיינו גניבה ואבידהחנם פטור

ינה אלא לאחר ומדה זו א, שמשלם כפל

ובאו עדים שהוא , שנשבע לשקר שנגנבה

 לאחר דכי אתרבי כפל בטוען טענת גנב, גנבה

 ' כתבו התוסדלקמן בשמעתיןכ, שבועה אתרבי

קרנא ד אלעזר דלית להו הך סברא' ת ורבי יוחנן ור"וא

ראשונה ' ל דפ" מנבלא שבועה עדיפא מכפילא בשבועה

 לא קים לן:) צד( דלקמן ,בשומר חנם ושניה בשומר שכר

בלא שבועה עדיפא מכפילא   דקרנא אלא מהך סבראכן

 ב כתרבינו שמואל. תירוצים א' תירצו בו בשבועה
 דבפרשה ראשונה כתיב כסף או כלים , כןדמסברא ידעינן

 ובפרשה ,ורגילות הוא לשמרם בחנם דליכא בהו טרחא

 .שניה כתיב בהמה דאיכא טרחא ורגילות לשמרה בשכר

ע אית להו דקרנא עדיפא מכפילא " דלכאי נמי. ב

יוחנן ולרבי אלעזר דאין ' מ סבירא להו לר"בשבועה ומ

חנם הקל כיון שיש בו חומרא ללמוד שומר שכר משומר 

דשומר ג "ע וא,שמשלם כפל מה שאין כן בשומר שכר

 ומאן דלא פריך .שכר ודאי חמור שחייב בגנבה ואבדה

סבר דמכפל אפילו פירכא לא עבדינן משום דמה דמשלם 

כפל הוא מחמת קולא שהוא פוטר עצמו בגנבה כדמפרש 

יוחנן ' ר לת"וא             .גבי תורת הזמה לא פריך.) ד(

שומר חינם משלם  (דסבר הכא דמכפל עבדינן פירכא
כ שומר שכר אינו משלם "תשלומי כפל בטוען טענת גנב משאי

גבי שומר אבדה .) נז(ק " וגם סבר רב יוסף בב)אלא קרן

'  לרל"מנ קשה  אם כן,לסטים מזויין גנב הואיוחנן ' לרד

ת לומד.) צה(שהרי לקמן  גנבה ואבדה בשואל יוחנן לחייב

, ו משומר שכר"ששואל חייב בגניבה ואבידה בק' הגמ

 בטוען מה לשומר שכר שמשלם תשלומי כפל' ודוחה הגמ

ליסטים מזויין גזלן '  ומיישבת הגמטענת ליסטים מזויין

קרנא בלא שבועה עדיפה ' ועוד מיישבת הגמ, הוא

 לומד ששואל חייב יוחנן' רש ל"וי מכפילא בשבועה

 ו מוסיף על ענין ראשון"ל וי מוכי ישאבגניבה ואבידה

שהיא , באה להקיש פרשת שואל לפרשה הקודמת' ו'האות (
ה "מה שומר שכר חייב בגניבה ואבידה ה, פרשת שומר שכר

כשם ששואל  (ג יליף התם לעניין פטור בבעלים" וכה)שואל
 דרבי יוסי ג"ע וא)ה שומר שכר"ה, פטור אם בעליו עמו

 עדיפא וכן ברייתא ברבי נהוראי הוא תנא וסבר דקרנא

סבר דקרנא עדיפא או לסטים מזויין גזלן .) צה(דהשואל 

יוחנן '  דר, הא לא קשיא,יוחנן פליג בתרוייהו' הוא ור

דקאמר לא אם אמרת :) ק נז"ב(ל "סתנא דהסבר כ

וזה  שכן משלם כפל לכך שלח בה יד חייבבשומר חנם 

   .)נהוראי' רבי יוסי ברעל התנא 
  

 אפילו  רבא דסברי"פרש ,'סכתבו התו[ רבא אמר

מכל , 'דא ודא אחת היא'אמר א ש"גם לרש ל"ר(כרבי אלעזר 
ואין  )מקום יש ללמוד ששליחות יד אינה צריכה חסרון

איך אמר , א"דאם סובר רבא כר,  על כךלהקשות

, נאמרה ללמד שאינה צריכה חסרון ששליחות יד אחת

 :אמ         
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 הרי שתיהם, ושליחות יד שניה נאמרה שלא תאמר דיו

כיון שלא ילפינן שומר , נצרכו ללמד שאינה צריכה חסרון

דכיון ירשנו לעיל  משום כדפוהיינו .שכר משומר חינם

דשליחות יד חייב בתרוייהו גלוי מלתא בעלמא למילף דין 

 דרבא בא לפרש דהא דאמר עוד יש לומר .של זה בזה

א דא ודא אחת היא לא ששניהם צריכי לגופייהו "ר

ניהם מיותרין דגמר להו משואל וסבר  אלא שש,כדאמרינן

רבא קרנא עדיפא ושפיר גמר שומר שכר משומר חנם 

סברה דלא ק "בב מיהו ברייתא ד,לכולי עלמא זה מזה

לא  )...ילפינן זה מזה דקתני לא אם אמרת בשומר חנם

תאמר שליחות יד לא בשומר חנם ולא בשומר 

שחייבו הכתוב באונסין  (ותיתי משואל, שכר

ושולח יד נמי כל , ל הנאה שלובשביל שכ

  ומה שואל דלדעת בעלים קא עביד)הנאה שלו

 )באונסין ( חייב)לעשות מלאכתו (שלח בה יד

השולחין יד שעושין  (שומר חנם ושומר שכר

דחייב  (לא כל שכן )מלאכתן שלא לדעת בעלים

חדא  )בשתיהן (למה נאמר. )שוב באונסיה

כתבו [ לומר לך שליחות יד אין צריכה חסרון

ת ונילף משואל דאינה צריכה חסרון דמשעת "וא 'התוס

  לקמןדלא נשתמש כדאמרג "עמשיכה חייב באונסיה א

ש שומרין שמושכין " כ,גבי שואל קורדום מחבירו.) צט(

 בשואל דין ל"וילהשתמש שלא מדעת בעלים שחייבים 

הוא כיון דמושך לדעת בעלים חשיב כאילו נשתמש בה 

 אבל שלא לדעת ,לאוקמה בכילתאדלדעת כן שאלה ולאו 

אינו חשיב כאילו כבר נשתמש בשביל משיכה לבדה לכך 

 ואידך )לא ילפינן משואל אלא משיכה שיש בה חסרון

אם לא  ( שלא תאמר)האמורה בשומר שכר(

הייתי , ולמדה משואל, נאמרה בשאר שומרין

דיו לשליחות יד  ( דיו לבא מן הדין)...אומר

מה  , להיות כנידון)דשומרין שבא מדין שואל

לא ישלם (  פטור)אם בעליו עמו (שואל בבעלים

 אף שומר חנם ושומר שכר בבעלים )אונסין

כתב קרא יתירא לחייבו  ( פטור)אם בעליו עמו(

והוא הדין , וגלי רחמנא בחדא, אפילו בבעלים

   .)בכולהו
  

הני , ולמאן דאמר שליחות יד צריכה חסרון

שלא תאמר חדא  ?תרתי שליחות יד למה לי

 לכדתניא ואידך, דיו לבא מן הדין להיות כנדון
ד נמי אינה צריכה חסרון דצריכי "ולמ 'כתבו התוס(

הרבה  לפי שיש ,ש לכדתניא" יליף שפיר ג,תרוייהו

אם לא שלח ידו במלאכת 'הפסוקים ' תיבות דומות בב

ְּוִנְקַרב ַבעל ַהַבִית ֶאל )'רעהו  לשבועה  ָהֱאלִֹהיםַּ

ימצא כמה שאמר אם לא  ,והכי קאמר(

והוא כבר נקרב אל , אלא הוא גנבה, שנגנבה

ואחר כך באו , הדיינין לשבועה ונשבע לשקר

אתה . )ישלם כפל, אשר ירשיעון הדיינין, עדים

 )קריבה (או אינו אלא,  לשבועה)קריבה (אומר

פ "עא, שמשעה שטען בבית דין נגנבה (לדין

  נאמרה)שלא נשבע ישלם כפל אם באו עדים

' אצל שומר שכר שבועת ה (שליחות יד למטה

 ונאמרה )תהיה בין שניהם אם לא שלח

ונקרב בעל הבית אל  (שליחות יד למעלה

אף   מה להלן לשבועה)האלהים אם לא שלח

למדנו שאין משלמין כפל על ידי  (כאן לשבועה

וגם למדנו , טענת גנב אלא לאחר שבועה

פסק      .)שנפטר מגנבה ואבדה בשבועה
בין , המפקיד חבית אצל חבירו. א ע"הש

שייחדו לה הבעלים מקום בין שלא ייחדו לה 

בין קודם , וטלטלה לצורכו ונשברה, מקום

שהחזירה למקומה בין אחר שהחזירה למקום 

, ואם טלטלה לצורכה. חייב לשלם, שיחדו לה

בין שנשברה מתוך ידו בין שנשברה 

 כתב ).ו,רצב(מ "חו ...פטור, משהניחה במקום אחר

הגונב חפץ מבית  .ב .ע מחבירו" כרהלכהי "הב

ולא ידעו הבעלים , חבירו והחזירו למקומו

אף , אם ידעו הבעלים שנגנב מהם, שהחזירו

לא נפטר והוא , על פי שהחזירו הגנב

כגון שימנה , באחריותו עד שידעו הבעלים

ומיהו כשמנאם נפטר . חפציו וימצאם שלמים

.  שהחזירוי שלא ידעו הבעלים בשעה"אעפ

לפיכך גנב לו מעות והבליע לו בחשבון ונתנם 

, יצא, אם יודע מנין המעות שלו, לתוך כיסו

שאדם עשוי למשמש בו בכל שעה והרי מצא 

אבל אם זרקן לכיסו . שהחזיר לו בכלל מעותיו

וחייב באחריות הגזלה , לא יצא, שאין בו כלום

ואם לא ידעו . עד שיודיענו שהחזיר לכיס פלוני

מיד כשהחזירם למקומם , לים שנגנב מהםהבע

מ "חו יצא אף על פי שלא מנאום הבעלים

. אין הנפקד רשאי לשלוח יד בפקדון .ג ).א,שנה(

אלא , אפילו אינו מכוין לגוזלו, ואם שלח בו יד

קם ליה ברשותיה וחייב באונסים , להשתמש בו

דשליחות יד , אף על פי שעדיין לא נשתמש בו

 :מא           
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רק שיגביהה כדי , אינה צריכה חסרון

אז חייב , להשתמש בה בתשמיש שמחסרו

אבל אם הגביהו לעשות בו . כאילו חסרו

אינו חייב משעת , תשמיש שאינו מחסרו

ולא משום , הגבהה אלא משעת תשמיש

שהרי אינו שולח בו יד כיון שאינו , שליחות יד

אלא מפני שהוא שואל שלא מדעת , מחסרו

ום שנטלה  ואם החזירה למקהגה(דהוי כגזלן 

הואיל ולא הוי , חזר להיות דינו כשומר, משם

מעות בכי וב עליו מתחלה רק שואל בעלמא

 כתב ).א,רצב(מ "חו )...האי גוונא חייב באונסין

אינה צריכה  שליחות יד עמודי ההוראה' י פסקו ג"הב

  .חסרון דרבא דהוא בתרא סבירא ליה הכי
  

,  המפקיד מעות אצל חברומשנה ]א"דף מב ע[

 והפשילן לאחוריו או שמסרם )בסודרו (רןצר

 ,לבנו ולבתו הקטנים ונעל בפניהם שלא כראוי

ואם שימר . שלא שימר כדרך השומרים, חייב

  .פטור כדרך השומרים
  

שלא שימר כדרך   בשלמא כולהו)גמרא(

מאי , אלא צררן והפשילן לאחוריו, השומרים

אמר רבא אמר  ?)הרי צררן (הוה ליה למיעבד

ְָוַצְרָת ַהֶכֶסף ְבָיְדך אמר קרא רבי יצחק  ּ ּ אף על ּ

  . יהיו בידך פי שצרורין
  

ואמר רבי יצחק לעולם יהא כספו של אדם 

, לא יפקידנו לאחרים במקום אחר (מצוי בידו

 )שאם תזדמן לו סחורה לשכר יהא מזומן לו

  . שנאמר וצרת הכסף בידך
  

ואמר רבי יצחק לעולם ישליש אדם את 

 ושליש בפרקמטיא שליש בקרקע, מעותיו

להיות מזומן לו לצורך ריוח  (ושליש תחת ידו

שליש 'יש לפרש  א"ביאר המהרש הבא פתאום

 דהיינו שיניח השליש בקרקע כדלקמן כספים אין 'בקרקע

 הממוןשליש מל "דר ל עוד"וי להם שמירה אלא בקרקע

כל אחד מהשלשה חלקים דוביאר  .שיש לו יקנה לו קרקע

 דהיינו שליש , לא ראי זה כראי זה,יועל חביריתרון יש לו 

כי שאר נכסים , בקרקע שהן לו נכסים שיש להם אחריות

אבל , אפשר שיאבדו ברגע אחד על ידי לסטים וגייסות

 ושליש פרקמטיא יש לו מעלה שיש .הארץ לעולם עומדת

 ושליש תחת ידו יש לו מעלה להיות ,יותר ריוח בפקמטיא

   .)ם פתאוםמזומן לו כל שעה לצורך הבא לאד

שמתברך ורבה  (ואמר רבי יצחק אין הברכה

כתב [  מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין)מאליו

 שלא יהא יד אי נמי משום עין הרע של אדם א"המהרש

 שאין הטעם  כתב'תורת חיים'אמנם ה .השד שולט בו

שאפילו , שהרי מהמשך הענין נראה, משום עין הרע

רכה שרויה אלא אין הב, כשהולך למוד את גורנו שלו

משום שאין , אלא הטעם הוא בדבר הסמוי מן העין

וכמו שמצינו אצל , לו רואיםמתברך ומתרבה רק כשאין 

וסגרת הדלת בעדך ובעד ' שאמר אלישע לאשה אלישע

כדי שתשרה הברכה על השמן להתרבות , 'בניך

ִּאְתך ֶאת ַהְבָרָכה  'ְיַצו ה שנאמר ]ולהתמלא ָ ּ

ַָבֲאָסֶמיך   . )ה לשון דבר הסמוי מן העיןדריש לי (ּ
  

תנא דבי רבי ישמעאל אין הברכה מצויה אלא 

' שנאמר יצו ה, בדבר שאין העין שולטת בו

שנאמר באסמיך  (אתך את הברכה באסמיך

' ישמעאל ור'  רלא נחלקו א"לדעת המהרש לשון גנזים

 אמנם יש איכא בינייהו' ןמשמעות דורשי' אלא יצחק
, עיקר תלוי אם סמוי מן העיןרבי יצחק ה דלדעת שביארו

שהדבר בכללותו פ "עא, דהיינו שאינו יודע מידתו ומניינו

הדבר , ואילו לתנא דבי רבי ישמעאל ,נגלה לעין רואים

 שיודע מידתו שורה פ"אע, תלוי אם מכוסה מעין רואים

,  שאינו יודע מידתופ"אע,  ואם הוא נגלה,עליו הברכה

  . )אין הברכה מצויה בו
  

אומר יהי ,  ההולך למוד את גורנותנו רבנן

אלהינו שתשלח ברכה ' רצון מלפניך ה

י "רש [אומר ברוך, התחיל למוד. במעשה ידינו

 השולח ] שמברך בשם ומלכותכתב:) ח(בתענית 

,  הנה נתחדש כתב'אילת השחר'ב (ברכה בכרי הזה

ולא עוד , שיכולים להתפלל על נס כזה שאינו ניכר לעין

 מדד ואחר כך בירך. )היה נסאלא שמברך בודאי דנ

לפי שאין הברכה מצויה , הרי זה תפילת שוא

ולא בדבר , לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד

שנאמר יצו , אלא בדבר הסמוי מן העין, המנוי

  .אתך את הברכה באסמיך' ה
  

אמר שמואל כספים אין להם שמירה אלא 

   פשיעה היאדאם לא שמרן ונגנבו[ בקרקע

שמרם בקרקע  ששומר שכר מה הדין ע"צ 'הקשו התוס

 או פטור דהוי  כדין הפשוט של גניבהאם חייבהונגנבו 

 דפריך אביי לרב יוסף ,משמע דחייב.) נז(ק " ובב.אונס

יוחנן הטוען טענת גנב באבידה משלם ' והאמר ר

 קרנא , ואי שומר אבידה שומר שכר הוי,תשלומי כפל

בה באונס  ומאי פריך דלוקמא בטוען שנגנ,בעי לשלומי

אמות או שתקפתו שינה או חולי ' כגון שהעמיק בקרקע ק

 . מב-: מא
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 וכן ,אלמא כל גניבה לא הויא אונס אלא לסטים מזויין

לא אי אמרת בשומר חנם שכן משלם 'בתר הכי דמייתי 

 ואי לסטים מזויין גנב הוא שומר שכר נמי משלם .כפל

 משמע דמשום גניבה לא מפטר שומר שכר אם לא 'כפל

 , יש לדחות ראיות אלומיהו .ת ליסטים מזוייןבטענת גניב

שבלאו , לעולם שומר שכר שנגנבה הימנו באונס פטורו

ל ליסטים "את' שאפי', הכי אפשר לדחות את ראיות הגמ

מצינו שומר שכר משלם תשלומי כפל , מזויין גזלן הוא

ויש להביא  .     בטוען שנגנבה הימנו שהיו עמו הבעלים
דהנה אף באופן שטמנם בקרקע ששומר שכר חייב  ראיה

גניבה ואבידה בשואל משומר ' שלמדה הגמ.) צה (בדף

שכר פריך מה לשומר שכר שכן משלם כפל בטענת 

 משמע ,ליסטין מזויין ומשני אי בעית אימא גזלן הוא

אך  .         שאין שום גניבה שיפטר בה שומר שכר
'  למה לא יהא אונס אם העמיק בקרקע קתמהון גדול הוא

ל תו למיעבד או אם תקפתו שינה או חולי "אמות דמאי ה

 ואיך יתכן ששום גניבה לא נמצא שתהא אונס ,גדול

דאי על :) צג(דף ב ולרבה אית ליה .גמור כליסטין מזויין

מצא גניבת אונס נכ " א,בעידנא דעיילי אינשי פטור

 דרבה יסבור כאידך שינויא ומיהו יש לדחות ,בשומר שכר

 מ"ומ               .:)נז(ק "בב יוסף בדקרנא עדיף כרב
 שלא נמצא גניבת אונס שיפטר בה שומר אין סברא כלל

 ואין לתרץ דהואיל וחייב רחמנא שומר שכר ,שכר

 ,:)צד(שהיא קרובה לאונס כדאמר לקמן פ "עבגניבה א

 דהא בליסטין מזויין זה אינוד. חייב אף בכל גניבת אונס

אלא ודאי ששומר  ,סףדגנב הוא לרב יוג "עהוא פטור א

כ חוזרת הקושיא מה "וא, שכר פטור בגניבת אונס

אכתי  ,יסטים מזויין גזלן הואל .)צה (לקמן' מיישבת הגמ

איכא למיפרך מה לשומר שכר שכן משלם כפל בטענת 

גניבת אונס תאמר בשואל דכי נילף שחייב בגניבה 

ואבידה לא ישלם כפל אפילו בטענת גניבת אונס 

שעיקר  דכיון ונראה  .ייב קרן בכל אונסיןדמסתמא הוא ח

שומר שכר אין מ ו"חיוב שואל בגניבה ואבידה נלמד בק

 ודיו לבא מן הדין להיות כנדון ,לחייבו בגניבת אונס בקרן

.          דשומר שכר פטור מגניבת אונס אף שואל כן

ל דלא "גניבת אונס מנ חייב בלפי האמת שואל ת"וא

 דמשומר ,מתה מחמת מלאכהמצינו ששואל פטור אלא ב

ו " וי,כי ישאל אישו דנפקא לן מל"וי' שכר לא אתי כדפי

מוסיף על עניין ראשון והוי כאילו כתיב גניבה ואבידה 

להדיא בשואל וכיון דכתיב ביה גניבה ואבידה ואונסין 

 והא דיליף בברייתא ,ליכא למפטריה בגניבת אונס

, ומר שכרו מש"שלומדים חיוב גניבה ואבידה בשואל בק

 ',וכי ישאל' המקרא של  היינו אילו לא נאמרהכונה לומר

   .)ו"הייתי אומר ק
  

אמר רבא ומודי שמואל בערב שבת בין 

ואי שהא . דלא אטרחוהו רבנן, השמשות

 למוצאי שבת שיעור למקברינהו ולא קברינהו

שהוא , המפקיד (ואי צורבא מרבנן הוא. מחייב

 )השומר (סבר )חרד על מצות הבדלה על הכוס

  זוזי לאבדלתא)המפקיד (דלמא מיבעי ליה

והאידנא דשכיחי  .)להכי לא קברינהו ופטור(

מגששין בקרקע בשפודין של ברזל  (גשושאי

אין להן שמירה  )להכיר מקום שתחתיו חלל

והאידנא  .)בגג מתחתיו (אלא בשמי קורה

אין להם  )שוברי התקרה (דשכיחי פרומאי

ין שורות הבנין ב (שמירה אלא ביני אורבי

שהכספים יש  (אמר רבא ומודה שמואל .)בכותל

 והאידנא דשכיחי טפוחאי.  בכותל)להם שמירה

 אין להן )מטפחים בכותל לידע אם יש שם חלל(

או בטפח , שמירה אלא בטפח הסמוך לקרקע

   .)וכולן בכותל (הסמוך לשמי קורה
  

אמר ליה רב אחא בריה דרב יוסף לרב אשי 

פלה עליו מפולת הרי הוא התם תנן חמץ שנ

ואין צריך לבערו דאין כאן עוד בל  (כמבוער

 רבן שמעון בן גמליאל אומר כל שאין )יראה

ואם תאמר  'כתבו התוס( הכלב יכול לחפש אחריו

 דהכא יכול ל"ויוהלא פטור לבדוק חור מפני סכנת עקרב 

 הכא שיש שם חמץ בודאי אינו פטור נ"אלפנות המפולת 

ככר :) י( דהא מבעיא לן בפסחים ,משום חששת עקרב

ותנא כמה . )ר להוציאו או לאוַּבבפי נחש צריך ַח

לענין  (הכא מאי .שלשה טפחים חפישת הכלב

או ,  מי בעינן שלשה טפחים)שמירת כספים

שהכלב מריח  (אמר ליה התם משום ריחא ?לא

בעינן  )ונראה, והרי הוא מוציאו, וחופש אחריו

לא  כסויי מעינאהכא משום אי, שלשה טפחים

אמר רפרם  ?וכמה .בעינן שלשה טפחים

. א ע"פסק הש     . טפח)שם מקום (מסיכרא
המפקיד כספים אצל חבירו בדרך להוליכם 

, או ששלח עמו מעות ממקום למקום, לביתו

צריכים שיהיו צרורים ומונחים בידו או קשורים 

עד שיגיע לביתו , כראוי על בטנו מכנגד פניו

,  ואם לא קשרם בדרך הזאת.ויקברם כראוי

חייב לשלם שהרי תחלתו , אפילו נאנס

, הנכנס למוד את גרנו .ב ).כ,רצא(מ "חובפשיעה 

ברכה אלהי שתשלח ' אומר יהי רצון מלפניך ה

 ברוך השולח אומר,  התחיל למוד.בכרי הזה

ר דיאמר בלא "וכתב הא ב"מ (ברכה בכרי הזה

שהבטיח  דדוקא במודד כדי לעשר מצינו ,הזכרת השם

 .מב          
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ברכה עד בלי די כמה דכתיב הביאו את כל ה "בהק

 והריקותי לכם ברכה עד ... ובחנוני נא בזאת...המעשר

, כ בירך הרי זה תפלת שוא" מדד ואח)בלי די

' יפ(שאין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי 

הכספים  .ג ).ב,רל(ח "או  מן העין)דנעלם ואינו נראה

 ואבנים והדינרים ולשונות של זהב ושל כסף

ויתן , אין להם שמירה אלא בקרקע, טובות

או יטמינם בכותל בטפח , עליהם טפח עפר

התחתון הסמוך לקרקע או בטפח הסמוך 

, אפילו לא יתנם באמצע עובי הכותל. לקורה

אבל לא באמצע , רק שיכנס טפח בתוכו

אפילו נעל . שמא יחפרו הגנבים ויגנבו, הכותל

אותם במקום או החביא , עליהם כראוי בתיבה

הרי זה פושע , שאין אדם מכירו ולא מרגיש בו

המפקיד אצל  .ד ).טו,רצא(מ "חו וחייב לשלם

, חבירו כספים ערב שבת סמוך לבין השמשות

אינו חייב לטרוח ולקבור אותם עד מוצאי 

, ואם נתאחר למוצאי שבת כדי לקברם, שבת

 ואם תלמיד .חייב, ונגנבו או נאנסו, ולא קברם

אינו חייב עד שישהא אחר , מפקידחכם הוא ה

ה אם הנפקד "א דה"ויהגה [. שיבדיל כדי לקברן

 . ])ע"וצ' ל בגמ"אחרת ה' ל דגי"וצ א"כתב הגר (ח"ת
   ).טז,רצא(מ "חו
  

אותבינהו , ההוא גברא דאפקיד זוזי גבי חבריה

בית קטן עגול כמין כובע  (בצריפא דאורבני

 של 'אורבני, 'שעושין ציידי עופות לארוב

ג "ע אאמר רב יוסף.  איגנוב)ערבה היה

, אפילו בלא קבורה (דלענין גנבי נטירותא היא

שאין גנבים הולכין שם לגנוב שאין ממון מצוי 

הוה תחילתו , פשיעותא היא  לענין נורא)שם

ונמצא פשע , שמא תפול שם דליקה (בפשיעה

 וגניבה שהרי נגנבו ( וסופו באונס)שלא קברן

 ואיכא דאמרי. חייב )לשומר חנם אונס הוא

לענין גנבי ,  דלענין נורא פשיעותא היאג"עא

 ותחלתו בפשיעה וסופו באונס, נטירותא היא

  . פטור
  

 חייב  תחילתו בפשיעה וסופו באונסוהילכתא
דהלכתא דחייב דפריך :) צג(וכן מוכח לקמן  'כתבו התוס[

 וכן ,אביי אי הכי תחלתו בפשיעה וסופו באונס הוא וחייב

 ודוקא היכא שיכול להיות שהאונס לא ,.)נו(ק "בבמוכח 

 אבל פשע בה ויצאת ,היה נארע אם לא פשע בתחלה

 מכא מה לי  דמלאך המות מה לי,לאגם ומתה פטור

 וצריך לומר דצריפא דאורבני הוי שמירה מעליא ,התם

 להכי קרי ליה לענין גנבי ,לזוזי לענין גנבי כמו קרקע

ולא שמרו אם פשע בו  ע"פסק הש     .)אונס

אף על פי שלבסוף נאבד , כראוי לענין אחד

. חשיב פושע וחייב לשלם, באונס בענין אחר

מעשה באחד שהפקיד מעות אצל חבירו 

והיו טמונות בעובי , והניחם במחיצה של קנים

ואמרו חכמים אף על פי , המחיצה ונגנבו משם

אינה שמירה , שזו שמירה מעולה לענין גניבה

 ומאחר שלא טמנו בקרקע ,כראוי לענין האש

וכל שתחלתו , פושע הוא, או בכותל בנין

 .  וכן כל כיוצא בזה,בפשיעה וסופו באונס חייב
    ).ו,רצא(מ "חו
  

אמר ליה , ההוא גברא דאפקיד זוזי גבי חבריה

אמר ליה לא ידענא היכא  ,הב לי זוזאי

אמר ליה כל לא , אתא לקמיה דרבא. אותבינהו

 ע"פסק הש     .ל שליםזי, פשיעותא היא ידענא
ואמר , ל חבירו בין כלים בין מעותהמפקיד אצ

 איני יודע אנה ואמר לו השומר, תן לי פקדוני

או באיזה מקום קברתי , הנחתי פקדון זה

הכספים המתן לי עד שאבקש ואמצא ואחזיר 

מ "חו  )ם"מהר(הרי זה פושע וחייב לשלם מיד , לך

   ).ז,רצא(
  

, בי חבריהההוא גברא דאפקיד זוזי ג

ואותבינהו ,  לאימיה)מסרן (אשלמינהו

אמר רבא היכי  . ואיגנוב)ארגז (בקרטליתא

 נימא ליה לדידיה זיל ,נדיינו דייני להאי דינא

דף [ אמר )דשומר שמסר לשומר חייב (שלים
על דעת אשתו ובניו הוא   כל המפקיד]ב"מב ע

על דעת שלא יהא שומר נמנע  (מפקיד

דולים ונאמנים לו הוא מלמוסרן לאנשי ביתו הג

 שדין זה נאמר ללמד ת"אומר ר ' כתבו התוס דמפקיד

 לי בשבועה ולא נאמן ה את המפקידשאינו יכול לומר

אין '  אפי, בני ביתופשעוש באופן אבל ,אשתך ובניך

 כל מה שהופקד , דאם לא כן,להם מה לשלם ישלם הנפקד

 ולכך נמי הכא .ב תבא אשתו ותאכל ותפטר"אצל בעה

בעא אמיה דהנהו זוזי אותבינהו בקרטליתא שלא משת

 דלישלמא לאו ה והא דקאמר נימא לה לאימי.פשעה

משום דאם לא היה לה מה לשלם שיפטר הנפקד אלא 

 : מב-. מב
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  נימא לה לאימיה.)תשלם לבנה כשיהיה לה

, זילי שלימי )שתשלם בשביל שלא קברתו(

, אמרה לא אמר לי דלאו דידיה נינהו

 ,אי לא אמרת להנימא ליה אמ. רינהודאקב

טפי , דכי אמינא לה דדידי נינהו, אמר כל שכן

אלא אמר רבא משתבע איהו  .מזדהרא בהו

ומשתבעא , דהנהו זוזי אשלמינהו לאימיה

אימיה דהנהו זוזי אותבינהו בקרטליתא 

מעשה באחד  ע"פסק הש     .ופטור, ואיגנוב

ונתנם השומר , שהפקיד מעות אצל חבירו

,  ונגנבו,לא טמנה אותםלאמו והחביאה אותם ו

ואמרו חכמים אין השומר חייב לשלם מפני 

שכל המפקיד על דעת בניו ובני , שנתנם לאמו

 פקדון שלא אמר להםפ "עוא, ביתו הוא מפקיד

 כל שכן שהיתה נזהרת בהם יש לו לטעון, הם

וכן אין אמו , אם היתה סבורה שהם שלו

, שהרי לא אמר לה שהם פקדון, חייבת לשלם

 חכמים ישבע השומר שאותם המעות ואמרו

חביאה ותשבע אמו שה, עצמם הם שנתן לאמו

   ).כג,רצא(מ "חו ...ויפטרו שניהם, אותם ונגנבו
  

, ההוא אפוטרופא דיתמי דזבן להו תורא ליתמי

 לא הוו ליה ככי ושיני )רועה (ומסריה לבקרא

אמר רמי בר חמא היכי נדיינו  .ומית, למיכל

 ליה לאפוטרופא זיל  נימא,דייני להאי דינא

היה לו [ אמר אנא לבקרא מסרתיה, שלים

משמע דאם לא  ' כתבו התוסלהודיעני שאינו אוכל

.) לט (ק" וקשה דבב.היתה זאת הטענה הוי פושע וחייב

 דאי אמרת מעליית , מעליית יתומים,אמרינן מעליית מאן

 , אלמא פטורים מן הפשיעה,אפוטרופוס ממנעי ולא עבדי

ד לא ישבע מינהו "דקתני מינהו ב.) נב(ין גיטד' וממתני

אבי יתומים ישבע אבא שאול אומר חילוף הדברים אין 

ל דהשבועה לא הויא שלא "להוכיח דחייב בפשיעה די

כב כלום משלהם משום דמורי היתירא יפשע אלא שלא ע

 דודאי אפוטרופוס חייב בפשיעה ל" וי.דטרח קמייהו

 אבל ,ו בנאמןכדמשמע הכא ולא ממנע כיון שהחזיקוה

 שלא מנוהו לצורך היתומים אלא מיירי.) ק לט"בב (התם

 התם דוקא חיישינן ,לתקנת העולם שלא יזוקו משורם

 נימא ליה .)] והכי איתא בירושלמי.דלמא ממנעי

אמר אנא בהדי תורי , לבקרא זיל שלים

לא הוה ידעינן , אוכלא שדאי ליה, אוקימתיה

, מי הואמכדי בקרא שומר שכר דית .דלא אכל

תירוצא ( ?)אם אוכל אם לאו (איבעי ליה לעיוני

והכא , י נמיהכ ,אי איכא פסידא דיתמי )הוא

דאשכחוהו , דליכא פסידא דיתמי במאי עסקינן

  ושקול יתמי זוזי מיניה)המוכר (למריה דתורא

אלא מאן קא  .) מקח טעות הואדאמרי ליה(

מי תובע כלום דקאמר רמי בר חמא  (טעין

ושואל  (מריה דתורא קטעין )ינוהיכי נידי

 )ותובע את האפוטרופוס, שמתה בהמתו אצלך

על שלא הודיעוהו שאין לשור שמכר  (איבעי ליה לאודוען

מידע ידע דמקח , ינן ליהמאי מודע )להם שיניים

הרי יודע הוא בעצמו שמכר להם שור ללא  (טעות הוי

 )קונה ומוכר בהמות בשוק (בספסירא ?)שיניים

 ביום שקנה מוכרו(  ומזבין להכאדזבן מהכא

יוסי ' ומספקא ליה בהא דינא אליבא דר 'כתבו התוס

דאמר תחזור פרה לבעלים הראשונים אלמא משכיר 

 והכא נמי ,במקום שוכר קאי ואית ליה דינא בהדי שואל

ספסירא במקום יתמי קאי ואית ליה דינא בהדי בקרא 

 קאי כאילו הוי שומר שלו או דלמא לא דמי דהתם ודאי

משכיר במקום שוכר דשוכר שייך בגוף הפרה שהרי 

שכרה אבל גבי יתמי כיון דמקח טעות הוא אין להם בגוף 

 אי ומיהו .השור מאומה איך יעמוד הספסירא במקומם

לאו דטעין בקרא אנא בהדי תוראי אוקימתיה הוה 

דמקח טעות הוא ולית ג "עפשיטא ליה דמיחייב בקרא א

יון דפשע חייב דספסירא תובע ליה דינא בהדי ספסירא כ

 ,ליתמי שורו שמת בפשיעה והם שומרים חנם עליו

והיתומים יחזרו על הבקרא שיפטרם מן הספסירא כי 

 דלא )ספסירא (מישתבע איהו,  הלכך.)פושע הוא

פירש [ ומשלם בקרא דמי בשר בזול, הוה ידע

מה לו , ותמיה אני מנין לרמי בר חמא דין זהי "רש

ונראה לי , לא שומר שלו הוא, עהלספסירא עם הרו

דהשוכר הפרה לחבירו והשאילה  ):להמ "ב(דממתניתין 

, יוסי יחזיר פרה לבעלים' לאחר ומתה כדרכה דקאמר ר

אלמא אף על פי שאין הבעלים , יוסי' ואוקימנא הלכה כר

והשוכר שהוא לו בעל דברים אינו , בעלי דברים של שואל

הואיל ויש לו , ילו הכיאפ, שהרי פטור באונסין, חסר כלום

,  יעמדו הבעלים הראשונים במקומןדין על השואל לגבות

הואיל ויש ליתומים לגבות מן , הכי נמי, וגובין מן השואל

 יעמדו בעלים במקום שהוא שומר שכר שלהם, הרועה

 לא היה אי הוה מפסדי יתומים, ומיהו, היתומים וגובין

י לאו בני דיתמ, עושה פשרה בממון יתומים לשלם בזול

וכאן אין , שהוא מגבה לבעלים, אבל עכשיו, מחילה נינהו

הטיל ', פשיעה כל כך דאמר בהדי תוראי אוקימתיה כו

, ולא ישלם כל דמי השור כמות שהוא חי, פשרה ביניהם

אלא העור יחזיר לבעלים והבשר שמין וישלם שני 

דהיכא דאמרינן בגמרא משלם בזול כל זוזא , שלישים

 ):קמו( ב"בב,  כסף חשבינן בארבעה דנקישהוא שש מעה

ורבינו תם  .י הטיל פשרה ביניהם" פרש'כתבו התוס

 :         מב
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 דדין גמור הוא דאם היה מודיעו היה הספסירא פירש

שוחטו מיד ומוכרו בזול ולא היה יכול להשהותו עד יום 

המוכר דבר  ע"פסק הש     .]השוק שהיה מת קודם

מת ואבד המקח מח, שיש בו מום שאינו נראה

, כיצד. הרי זה מחזיר את הדמים, אותו המום

 )שיניים' פי(המוכר לחבירו שור שאין לו טוחנות 

והניחו הלוקח עם הבקר שלו והיה מניח 

ולא היה יודע שזה , המאכל לפני כולם ואוכלים

הרי זה מחזיר לו , אינו אוכל עד שמת ברעב

 וכן כל כיוצא ,את הנבילה ויחזיר את הדמים

קונה ומוכר בהמות ' פי( המוכר ספסר ואם היה. בזה

 שלוקח מזה ומוכר לזה )ביום שקונה מוכר, בשוק

, ולא ידע במום זה, ואינו משהה המקח עמו

הרי הספסר נשבע שבועת היסת שלא ידע 

מפני שהיה על הלוקח לבדוק , ויפטר, במום זה

, השור בפני עצמו ולהחזירו לו קודם שימות

,  הראשוןויהיה הספסר מחזירו על הלוקח

. והואיל ולא עשה כן הוא הפסיד על עצמו

 ויש חולקין וסבירא להו דאפילו הסרסור הגה(

צריך לשלם דאף על גב דהוא נתאנה אין לו 

טור (והוא הדין בכל כיוצא בזה . להונות אחרים

וכל שכן בדבר שלא .  וכן נראה לי עיקר)ש"והרא

כגון שמכר לו טבעת בחזקת , פשע הקונה כלל

, חר כך שברו הלוקח ונמצא בו בדילזהב וא

שחייב להחזיר מעותיו אף על גב שגם המוכר 

, ואם אינו מאמינו שנמצא בו בדיל. נתאנה בו

   ).יח,רלב(מ "חו ...ונפטר, נשבע שאינו יודע מזה
  

כשות שמטילין  (ההוא גברא דאפקיד כשותא

הוה ליה לדידיה נמי ,  גבי חבריה)לתוך השכר

 )בעל הבית (אמר ליה.  דכשותא)כרי (כריא

 )העושה שכר שלו, לאשר על ביתו (לסרסיה

 מזה ואמר לו, הראהו הכרי שלו (מהאי רמי

 .)של פקדון (אזל רמא מאידך. )תטיל לשכר

 ,מרם היכי נדיינו דייני להאי דינאאמר רב ע

אמר אנא אמרי  נימא ליה לדידיה זיל שלים

, נימא ליה לסרסיה זיל שלים. ליה מהאי רמי

 א אמר לי מהאי רמי ומהאי לא תרמיאמר ל
תני חדא ערב לי ) :סה(ואם תאמר דבגיטין  'כתבו התוס[

בתמרים ועירב לו בגרוגרות עירובו עירוב ותניא אידך 

 כאן בשלו כאן בשל ',ותירצה הגמ, אין עירובו עירוב

 הוי שאם עירב בפירות המשלח וקמפרש )המשלח (חבירו

 ויש לומר . תערבדלא אמר ליה מהא לאג "עקפידא וא

 ,ל מהאי לא תערב"דלא אג "עדבשני מינין הוי קפידא א

.) מעילה כא(וגבי הבא לי מן החלון והביא מן הדלוסקמא 

 התם מיירי שלא היו ,דמין אחד הואג "עדשליח מעל א

 והכא מיירי שהיו בבית אחד ולא היה לו ,במקום אחד

אי דשהא שיעור ו .)לידע שאמר דוקא מהאי רמי

אם היה כרי שלו  (ויי ליה ולא אייתי ליהלאית

ושהא השליח שיעור , ושל פקדון רחוק, קרוב

 גלי אדעתיה )ולא אייתי, מהלך דרך הקרוב

שהרי ידע שמשל  ( דניחא ליה)בעל הבית(

סוף  .בדלא שהא ?)ולא מיחה בידו, פקדון הוי

 והא קא משתרשי ליה, מאי פסידא איכא, סוף

קדון שהטילו והלא הוא נשכר הכשות של פ(

אמר רב  ?)וישלם משלו, ושלו עומד, בשכר
. )החמיץ ( דהוה שיכרא חלאסמא בריה דרבא

שהיתה כישות י "פירש רש(  בכיסירב אשי אמר

דלא השביח השכר כרצונו , וקוצים מעורבין בה, גרועה

 י" פרש הביאו את' התוסוקשה בעיניו שהטילוהו בתוכו
 כמו ששוה  פשיטא שלא יתן יותר אלאת"וא וכתבו

פ שהיו שוים יותר למאכל בהמה " דאעל"וילהטיל בשכר 

 דראוין הם לבהמה ,לא ישלם אלא מה ששוה לשכר

 דגמלא זוטרא גנובתיה משום דאכלה:) עז(כדאמר בשבת 

ולכן זנבו , גמל אוכל כיסי ( כיסיכי היכי דלא לישתרבו בה
 כיסי הוא שם ח פירש"ור) שלא ידבקו בו הקוצים, קצר

צריך ריכוך ובלא ריכוך אין שוה להטיל בשכר כשות ש

ל שלא ישלם אלא כמו ששוה "ולכך לא היה שכר טוב וקמ

שהיו שוים הרבה יותר שבדבר מועט היה פ "עהשכר א

 )הנפקד ( ומשלם ליה]א"דף מג ע[ )נעשה הריכוך

לפי מה , דמי כשות של קוצים (דמי כיסי

מעשה באחד  ע"פסק הש     .)שהשביח

והיה לשומר כשות ,  אצל אחרשהפקיד כשות

 מזה הכשות תשליך משוואמר לש, אחרים

והלך השמש והשליך מכשות של , לתוך השכר

מרו חכמים השמש פטור שהרי לא א, פקדון

ודימה ,  מזה תשליך ומזה אל תשליךאמר

הוא מראה מקום ואינו מקפיד על זה וכן בעל ש

ואינו ,  מזה השלךשהרי אמר לו, הבית פטור

לפיכך אם .  דמי מה שנהנה בלבדמשלם אלא

בין כך ובין . פטור מלשלם, נעשה השכר חומץ

וכן כל , כך חייב השומר בשבועה שכך אירע

ואם היה כשות הפקדון רחוק . כיוצא בזה

ושהה השליח , ושלו קרוב, ממקום הטלת השכר

, והיה שם בעל הבית ולא אמר ליה דבר, לבא

 . מג-:  מב
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לפי שכשראה אותו שוהה הוה ליה , חייב

להעלות על דעתו קודם שישליכנו לתוך השכר 

יש , ואם היה שומר שכר. שממקום רחוק הביאו

שהוה ליה , ין כך חייבמי שאומר שבין כך וב

  ).כה,רצא(מ "חו . לא תשליך מזהלפרש ולומר
  

 אם צרורין,  המפקיד מעות אצל שולחנימשנה

לפיכך אם אבדו אינו חייב , לא ישתמש בהן

לפיכך אם , ןתמש בהיש מותרין. באחריותן

, אצל בעל הבית )הפקיד( .אבדו חייב באחריותן

לפיכך , לא ישתמש בהן בין צרורין ובין מותרין

חנוני כבעל . אם אבדו אינו חייב באחריותן

רבי יהודה אומר חנוני , הבית דברי רבי מאיר

  .כשולחני
  

, בתמיה ( משום דצרורין לא ישתמש בהן)גמרא(

אין חפץ שישתמש ומה גילוי דעת יש כאן ש

מאחר שאם הן מותרין קאמרת ישתמש , בהם

 אצלו יודע שהוא צריך תדיר דהמפקיד, בהן

דדרך כל אדם ,  צרורין נמי ישתמשלמעות

 אמר רב אסי אמר רב יהודה ?)לצור מעותיו

 בקשר רב מרי אמר. בצרורין וחתומין שנו

 בעי רב מרי קשר משונה איכא דאמרי. משונה

  .תיקו ?מאי
  

 ואפילו אמר רב הונא '...ין ישתמש בהןמותר'

, קאמר מתניתין דחייב באחריותן (נאנסו

דמהשתא הוי שואל , ואפילו לא נשתמש בהן

דאמר רבה , כדרבה ?והא אבדו קתני .)עלייהו

שטבעה ספינתו  אבדו, בלסטין מזויין נגנבו

כל זמן שלא  ( נאנסו לאורב נחמן אמר. בים

, וקא חייבאלא אבדו ד, נשתמש לא הוי שואל

   .)כשומר שכר
  

אמר ליה רבא לרב נחמן לדידך דאמרת נאנסו 

אי שואל לא . אלמא לא הוי שואל עלייהו, לא

מה שכר נטל על  (שומר שכר נמי לא הוי הוי

אלא על שסמך עליהם להחליפן , שמירתם

ושאלה , ולהשתכר אם יבא לידו אתה מחייבו

אמר ליה בהא  ?)שהרי כל הנאה שלו, היא זו

אף על גב דאמינא לא הוי שואל  (ינא לךמוד

מודינא דשומר שכר , מהשתא עד שישתמש

בההוא , )עליםלב ( דהואיל ונהנה מהנה)הוי

הנאה דאי מיתרמי ליה זבינא דאית בה רווחא 

   .הוי עלייהו שומר שכר, זבן בהו
  

המפקיד  )גזבר (איתיביה רב נחמן לרב הונא

 )לוכסבור שהן ש ( אצל שולחני)הקדש (מעות

לפיכך אם הוציא , לא ישתמש בהן אם צרורין

, שהרי לא ברשות הוציאן (לא מעל הגזבר

דהוה ליה כנותן  (ואם מותרין. )ואינו שלוחו

לפיכך , ישתמש בהן )והוה ליה שלוחו, רשות

ואי אמרת .  מעל הגזבר)שולחני (אם הוציא

תנא מתניתין דחייב שולחני  (אפילו נאנסו

הפקידו אצלו יצאו נמצא משעה ש, באחריותן

ונעשה , מרשות הקדש ובאו לרשות שולחני

 מאי ...)ואין הוצאה גדולה מזו, כמו שלוה לו

 ' התוסכתבו[  אפילו לא הוציא נמי,איריא הוציא

נתן לו מעות ולא .) מח: מז. מד(ת הא דתנן לקמן "וא

 לרב הונא דאית ליה ,משך ממנו פירות יכול לחזור בו

 ל"צ.) כט(נסין וכן לרב יוסף דהיתר תשמיש מחייב באו
 להשתמש במעות שקבל שאם היה מותר  למוכראסורש

להשתמש תקשה להו הך ברייתא דמייתי אפלוגתא דרבי 

ל נתן לבלן מעל דוקא בלן דלא מחסרא משיכה "יוחנן ור

 אבל ספר ,כדקתני סיפא הרי מרחץ לפניך הכנס ורחוץ

מעול  ולדידהו כי נתנה לספר נמי ל,לא מעל עד דמשיך

אף על גב דלא משיך כיון דספר מותר להשתמש בהן בין 

 וכמו ,ל"יוחנן בין בספר ישראל כר' מיירי בספר נכרי כר

ל "נ לר"שאסור להשתמש בהם לרב הונא ולרב יוסף ה

 ולא הוה המוכר על אותם , דבהא לא פליגי,יוחנן' ולר

ז יש "ולפי                  . ע"מעות כי אם שומר חנם לכ
 לרבי יוחנן מה הועילו במה שתקנו דאין מעות שותלהק

 , דאי מעות קונות יאמר מוכר נשרפו חטיך בעליה,קונות

 דאינו אלא שומר חינם על המעות דלא קני השתא

 ועוד דרב , נשרפו מעותיך בעליה לו יאמרשברשותו

דבר תורה מעות קונות כרבי :) מו(בדף הונא גופיה סבר 

ג " דאעל"וי .לי באלו קנהיוחנן דאמר רב הונא מכור 

ל "דלא הוי על המעות כי אם שומר חנם לא מצי א

נשרפו מעותיך בעליה דכספים אין להם שמירה אלא 

נמצא שאם לא שמרם בקרקע הוי פושע ואף , בקרקע

 כיון ת"וא             .שדינו כשומר חינם צריך לשלם

כ הא דאמר "דהיכא שלא משך אסור להשתמש במעות א

 על הגדיש או על שער שבשוק מה מרויח פוסק עמו

מ להשתמש בהם " כגון שפירש על"ויבהקדמת מעות 

 כיון שהוא פוסק ומקדים לו מעות חצי א אפילו בסתמנ"א

שנה מן הגדיש עד ימות הקיץ אדעתא דהכי נותן 

 דלרבי יוחנן ולרב הונא דאית ל"ועוד ישישתמש בהן 

ש לו להו דבר תורה מעות קונות לא הפקיעו כח שי

 .         מג
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למוכר במעות שיכול להשתמש בהם כיון דקונות מן 

ל נשרפו מעותיך "התורה והוי שואל עלייהו ולא מצי א

בעליה ולא תקנו משיכה אלא כדי שלא יאמר לו נשרפו 

ל ודאי כיון דמעות אינם קונות " אבל לר,חטיך בעליה

אסור להשתמש במעות ולא הוי שואל עלייהו ולכך נתנה 

ימשוך וכן לרבי יוחנן ולרב הונא לספר לא מעל עד ש

בספר נכרי לא מעל עד שימשוך דמעות בנכרי אינם 

, דלא הוציאג "עאמר ליה הוא הדין א ?]קונות

, לאשמועינן רבותא (ואיידי דתנא רישא הוציא

     . תנא סיפא נמי הוציא)דאפילו הוציא לא מעל

היה הנפקד שולחני או חנוני  ע"פסק הש

ם אינם חתומים ולא א, והופקד אצלו מעות

, י שהם צרורים"אעפ, קשורים קשר משונה

 לפיכך נעשה עליהם .מותר לו להשתמש בהם

שומר שכר וחייב בגניבה ואבידה אפילו קודם 

חייב ,  ואם כבר נשתמש בהם,שנשתמש בהם

עד , גם באונסים אפילו אחר שהחזירם למקומם

ואם היו המעות צרורים , שיחזירם לבעליהם

לא ישתמש ,  קשורים קשר משונהאו, וחתומים

לפיכך אבדו או נגנבו אינו חייב , בהם

אפילו , ואם הופקדו אצל בעל הבית. באחריותן

 לפיכך אבדו או ,לא ישתמש בהם, הם מותרים

והוא שיטמנה , נגנבו אינו חייב באחריותן

ובעל . )ו"א סט"רצ' בסי(בקרקע כמו שנתבאר 

לפי , הבית שרוב עסקיו בריבית דינו כשולחני

 י"כתב הב ).ז,רצב(מ "חו ...שצריך תמיד למעות

והני מילי  ף"וכתב הרי. ידוע דהלכה כרב נחמן בדיני

היכא דאבדו ועדיין לא אשתמש בהו אבל אם אשתמש 

בהו הוה ליה הלואה גביה וקמו ליה ברשותיה ואי 

     .איתניסו איתניסו ליה ובהא אפילו רב נחמן מודה
 

בית שמאי אומרים ,  השולח יד בפקדוןמשנה

 שהוזלה בשוק, אם חסרו דמיה [ילקה בחסר

ישלם דמיה כמו שהיתה שוה בשעה ששלח בה 

וכן כל הגזלנין משלמין , שהיא שעת הגזילה, יד

, וכגון שהוציאה שאינה בעין, כשעת הגזילה

אומר לו הרי , אבל אם ישנה בעין כמות שגזלה

, כדאמרינן גבי מטבע ונפסל, שלך לפניך

אם שהתה  [ וביתר]):צוק "בב( ,נטמאתתרומה ו

ואחר כך , בידו מששלח בה יד ונתייקרה

לשלם כשעת ,  לוקה ביתר דמיההוציאה

  ובית הלל אומרים כשעת הוצאה]הוצאה

בא אומר  רבי עקי)בגמרא מפרש מאי קאמר(

  .)כשעת שיתבעו לדין (כשעת התביעה
  

 האי מאן דגזל חביתא דחמרא אמר רבה )גמרא(

  השתא, שויא זוזא)כשגזלה (עיקראמ, מחבריה

 תברה,  שויא ארבעה)כשיצתה מן העולם(

משלם  )אחר שהוקרה ( או שתייה)בידים(

  .משלם זוזא איתבר ממילא, ארבעה
  

כיון דאי  )תברה או שתייה משלם ארבעה (מאי טעמא

הדרא למרה  )בשעת התביעה, כאן (איתה

 היכא דכי אמרינן משלם כשעת הגזילה (בעינא

בין שהוקרה בין , אבל ישנה בעין,  בעיןדליתה

הואיל ואם , הלכך,  חוזרת כמות שהיאשהוזלה

תבעה בעודה קיימת לאחר שהוקרה היתה 

 ההיא שעתא דקא )...אשתכח ד, חוזרת בעין

ותנן , שתי ליה או דקא תבר לה קא גזל מיניה

 'כתבו התוס[ כל הגזלנין משלמין כשעת הגזילה

 זה הכלל כל הגזלנים משלמין נןאמרי:) צו(ק "בדבג "עוא

כשעת הגזלה לאתויי דרבי אלעאי דאמר גנב טלה 

 . נעשה שינוי בידו וקנאה, עגל ונעשה שור,ונעשה איל

 ביוקרא וזולא אלא בשינוי  שכלל זה לא מדבר,משמע

הגוזל עצים ועשה כלים צמר ' כדמיירי ברישא דמתני

א  ל'זה הכלל' היינו דוקא יתורא דל" וי.ועשה בגדים

 אבל פשטא דמתניתין דמשלמין ,מדבר ביוקרא וזולא

נמי .) קג (ק"בבוהתם  .כשעת הגזלה מיירי ביוקרא וזולא

 ,מייתי לענין יוקרא וזולא גבי אייקר כתנא דרב כהנא

 רב ת"וא        .גבי לפי דמים משלם.) לב(ובפסחים 

 תשלומי כפל וארבעה קרן כעין שגנב.) סה(ק "דאמר בב

 ואוקמה כגון דמעיקרא שויא עמדה בדיןוחמישה כשעת ה

  היאתין מתני רבל" מאי קמוקשה, ולבסוף שויא זוזא' ד

 ועוד מאי בעי התם כל הגזלנין משלמים כשעת הגזלה

 דרב ל"וימאי טעמא דרב ליבעי מאי טעמא דמתניתין 

ג דקרן כעין שגנב כפל לא הוי כמו קרן אלא "ל דאע"קמ

א דרב דמחלק כפל כשעת העמדה בדין ובעינן מאי טעמ

אחייה לקרן ' םגנבה וחיי'  כיון שנאמרמדין קרן ומשני

  איתבר ממילא.)כעין שגנב דוקא קרן ולא כפל

השתא לא עביד לה  מאי טעמא. משלם זוזא

אההיא  אמאי קא מחייבת ליה, ולא מידי

  . ההיא שעתא זוזא הוא דשויא, שעתא דגזלה
  

מאי  .'בית הלל אומרים כשעת הוצאה'תנן 

אילימא כשעת הוצאה מן  ,שעת הוצאהכ

אי  )אהייא פליגי בית הלל (ובמאי .העולם

דקאמרי בית שמאי ילקה , כשהוזלה (בחסר

 .מג           
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וקאמרי , לשלם כדמים שהיתה בשעת הגזילה

 מי איכא למאן דאמר )בית הלל כשעת הוצאה

 והא תנן כל הגזלנין )היכא דליתיה בעין(

ת היינו בי ואי ביתר. משלמין כשעת הגזילה

 אלא פשיטא כשעת ]ב"דף מג ע[ ?שמאי

וביתר , כשעת הגזילה (הוצאה מבית בעלים

 ילקה אם הוקרהדקאמרי בית שמאי , פליגי

ובית הלל , לשלם כשעת הוצאה מן העולם

לימא . )אמרי כשעת הוצאה מבית הבעלים

ת לוקי "א 'כתבו התוס( רבה דאמר כבית שמאי

כ לא הוו "דא ל"ויה " ורבה כב,פלוגתייהו באתבר ממילא

   ?)פליגי בית שמאי
  

כי , כולי עלמא לא פליגי אמר לך רבה ביתר

וקאמרי בית הלל כשעת הוצאה  (בחסר פליגי

ודקא קשיא לך כל הגזלנין משלמים , מן העולם

 אי בגזילה ממש דגזלה מעיקרא, כשעת הגזילה

, דבהיתרא אתא לידיה, אבל הכא, הכי נמי

. )הא פליגי בומשום שליחות יד קמחייבת ליה

בית שמאי סברי שליחות יד אינה צריכה 

 אף על פי שלא חסרה, ומששלח בה יד (חסרון

 וכשהוזלה, וקמה ברשותיה, הויא גזילה

 הרי  אומר לוואם היתה בעין, ברשותו הוזלה

 משלם כשעת עכשיו שהוציאה, שלך לפניך

כ תרי בבי הך "ת א"וא ' כתבו התוס שליחות יד

 בית  דהחושב לשלוח יד)הבאההמשנה  ( וסיפא,דהכא

ש " דלבנן דסיפא אשמועיל"וי למה לי ,שמאי מחייבים

 והך דהכא אשמועינן ,אפילו דבור בלא משיכה חייב

ברשותא דידיה   וכי חסר)ה צריכה חסרון"דלב

, ובית הלל סברי שליחות יד צריכה חסרון. חסר

אלא הא דאמר  .ברשותא דמריה חסר וכי חסר

ליחות יד אינה צריכה  ש]:)מא( לעיל [רבא

   ?לימא רבא דאמר כבית שמאי. חסרון
  

אלא הכא במאי עסקינן כגון שטלטלה להביא 

. ובשואל שלא מדעת קא מיפלגי, עליה גוזלות

, בית שמאי סברי שואל שלא מדעת גזלן הוי

ובית הלל סברי . ברשותא דידיה חסר וכי חסר

ברשותא  וכי חסר, שואל הוי שואל שלא מדעת

 ).ב פח"ב( אלא הא דאמר רבא .רדמרה חס

גבי שולח [ שואל שלא מדעת לרבנן גזלן הוי

, יהודה' בנן ורדפליגי ר, את בנו אצל חנוני

, ואוקי רבא פלוגתייהו בשואל שלא מדעת

ומדאוקי רבא לרבנן , ואמר דלרבנן גזלן הוי

ואהדר ,  סבירא ליה לדידיה גזלן הויבהכי

 כתבו  םדהלכתא כרבי, לאוקמי מילתיה כרבנן

 דהך רבא  מימרותת דגרסינן בכל הני"אומר ר 'התוס

ב "בכ רבא הוי דקאמר בתר רבה ורב יוסף ב"דשואל ע

 דאי לאו הכי לא פריך , ומדהאי רבא כולהו נמי רבא).פח(

  דלעילהלאוקומה פלוגתיה כחד מהנך פלוגתימידי דמצי 

היא מדברי ' האי מאן דגזל חביתא'כגון אם נאמר שהמימרא (
, שלשיטת רבה עאפשר להעמיד כבית הלל, לא קשה כלום, הרב

לימא רבא דאמר כבית  )] כבית שמאיהואאף שלרבא 

   ?שמאי
  

והאי  (הכא בשבח של גזילה קמיפלגי, אלא

אלא ,  לאו ביוקרא וזולאחסר ויתר דמתניתין

ובמאי שהותירה , דהיינו גיזות, במאי דחסרה

כל דבית שמאי סברי ה, כגון אם נתעברה אצלו

ובית הלל כרבי , מאיר דברייתא' כר, ישלם

בית . )יהודה כשעת הוצאה מבית הבעלים

ובית הלל , שמאי סברי שבח גזילה דנגזל הוי

   .סברי שבח גזילה דגזלן הוי
  

,  הגוזל את הרחלדתניא, ובפלוגתא דהני תנאי

משלם אותה ואת גיזותיה ואת  גזזה וילדה

אומר רבי יהודה . דברי רבי מאיר, ולדותיה

ת הא דתנן "וא 'כתבו התוס( גזילה חוזרת בעיניה

הנותן צמר לצבע לצבוע לו אדום וצבעו שחור :) ק(ק "בב

אם השבח יתר על הוצאה נותן לו היציאה ואם הוצאה 

מ " ר,יתירה על השבח נותן לו השבח דברי רבי יהודה

אומר אין נותן לו אלא דמי צמרו בלבד אלמא סברתם 

מ שינוי אינו "הכא גבי גזילה סבר ר דת"ותירץ רהפוכות 

 אבל בלצבוע לו אדום ,קונה משום דקנסא קניס במזיד

יהודה דסבר הכא '  ור,דשוגג לא קניס והכי איתא בהגוזל

דשינוי קונה היינו משום דמתכוין לקנות בשינוי אבל 

 דיקא נמי .)צבעו שחור אין מתכוין לקנותו בכך

מאי  דקתני בית ש)דבגיזות וולדות פליגי(

ולא קתני לשון זול  (אומרים ילקה בחסר וביתר

שמע ,  ובית הלל אומרים כשעת הוצאה)ויוקר

  .מינה
  

 'ו התוסהקש( 'רבי עקיבא אומר כשעת התביעה'

תימה מאי קסבר אי קסבר שינוי קונה למה ישלם השבח 

כשעת התביעה הלא בשעת גזיזה קנאה ואם הגדילה 

א כמו ששוה רחל רחל או הגזיזה ונתייקרה לא ישלם אל

כ כשגזזה " ואי קסבר שינוי אינו קונה א,בשעת גזיזה

 : מג-.  מג   
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אחר התביעה נמי יהא הכל לנגזל דבמאי קנה ועוד 

ע במקום שיש עדים בשעת שליחות יד "דקאמר ומודה ר

שישלם כאותה שעה במאי קנה והלא אכתי אפילו שינוי 

ליכא וגם כי יגזזנה שינוי לא יקנה ועוד למאן מודה הלא 

ה לא קנאה בשעת שליחות יד עד שעת "ש בין לב"לבבין 

 ,ע בשמעתין"יוחנן פסקו כר' שינוי ועוד דשמואל ור

ש " לבלכך נראהאית להו דשינוי קונה :) צד(ק "ובב

דאמרי ילקה בחסר ויתר מיירי אף ביוקרא וזולא דאם 

הוקרה משלם כשעת הוצאה מן העולם ואם הוזלה משלם 

 אלא ,מי בהא והיינו כרבהה לא פליגי נ"כשעת הגזלה וב

ש מיירי נמי בשינוי כדקאמר דיקא נמי מדלא קתני "ב

ע פליג אזול " ור,ה דשינוי קונה"בזול וביוקר ובהא פליגי ב

 ') כשעת התביעה בין הוזל ובין הוקרויוקר דאמר משלם
 הלכה כרבי אמר רב יהודה אמר שמואל

 ומודה רבי עקיבא במקום שיש עדים. עקיבא

וראו שגזלה , שוה ביום שגזלהכמה היתה (

 מאי טעמא .)דמשלם כשעת הגזילה, הימנו

דאמר ? ) דאמר כשעת התביעהדרבי עקיבא(

ָמתֹוקרא  ר הוא לֹו ִיְתֶננו ְביֹום ַאׁשְ ַּלֲאׁשֶ ּּ ּ בדמים  (ּ

והיכא דתבעו , של אותו יום שהוא מתחייב לו

 העמדתו בדין דעל פיו הוא מתחייב, והודה

 אבל אם יש עדים, תווהודאתו הוא יום אשמ

 וכיון )משעה שראוהו שגזלה הוא אשם לו

מההוא שעתא הוא דאיחייב ליה  דאיכא עדים

   .אשמה
  

אתה , אמר ליה רבי אושעיא לרב יהודה רבי

הכי אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן  ,אומר כן

, חלוק היה רבי עקיבא אפילו במקום שיש עדים

דאמר קרא לאשר הוא לו יתננו  מאי טעמא

ובי דינא הוא דקא מחייבי ליה , יום אשמתוב

אמר ליה רבי זירא לרבי אבא בר פפא  .אשמה

הרבה  ( אקיף)לארץ ישראל (כי אזלת להתם

וסבב דרך ארוכה על דבר זה , את הדרך

דרך מעלת של הר  ( אסולמא דצור)...ללכת

דרך מעלת של הר , יעקב שם' צור מקום שר

דרבי  ועול לגביה )יעקב שם' צור מקום שר

ובעי מיניה אי שמיעא ליה , יעקב בר אידי

 הלכה כרבי עקיבא או אין )רבו (לרבי יוחנן

הכי אמר רבי , אמר ליה .הלכה כרבי עקיבא

 ?מאי לעולם .יוחנן הלכה כרבי עקיבא לעולם

היכא  אמר רב אשי שלא תאמר הני מילי

ואי  .לא כא עדיםאבל היכא דאי, דליכא עדים

להכי  (איתבראדאהדרה לדוכתה ו, נמי

לומר שאם החזירה למקומה , אשמועינן לעולם

 אף בזו ונשברה באונס, לאחר ששלח בה יד

דאמר לעיל גבי גנב טלה מן , עקיבא' הלכה כר

 לאפוקי מדרבי ) צריך דעת בעליםהעדר

קא , ישמעאל דאמר לא בעינן דעת בעלים

 ורבא אמר. משמע לן דבעינן דעת בעלים

ילה ואנן כרבא כשעת גז (הלכה כבית הלל

. א ע"פסק הש     .)דהוה ליה בתראה, עבדינן
ז "ה, השולח יד בפקדון על ידו או על ידי שלוחו

ונעשית הגזילה , גזלן ונתחייב באונסים

ומשלם אותה כדין הגזלנים שיתבאר , ברשותו

גזילה שלא  .ב ).ה,רצב(מ "חו בהלכות גזילה

אף על פי שנתייאשו הבעלים , נשתנית והוקרה

הרי זו חוזרת לבעלים ואין לגזלן בה , נהממ

שלא תקנו לגזלן את השבח אחר יאוש , כלום

, אבל שבח היוקר, אלא כגון שבח גיזות וולדות

. אם היתה הגזילה חוזרת בעיניה אינו זוכה בה

הגוזל חבית של יין מחבירו והרי היא שוה דינר 

, והוקרה אצלו ועמדה מארבעה, בשעת הגזילה

שתה אותה או מכרה או שיבר החבית או 

משלם ארבעה , נתנה במתנה אחר שהוקרה

שאילו הניחה היתה , כשעת הוצאה מן העולם

, נשברה מעצמה או אבדה. חוזרת בעצמה

כתב  ).י,שסב(מ "חו משלם דינר כשעת הגזילה

פסקו הפוסקים כרבא דבתראה הוא ולכן הלכה י "הב

ולכן משלם , כבית הלל בשבח גזילה ששייכת לגזלן

שלא , אפילו הלוקח בשאלה .ג עת הגזילהכש

כבר  .ד ).ה,שנט(מ "חו נקרא גזלן, מדעת הבעלים

נתבאר שהגזילה שהשביחה אחר יאוש או 

השבח לגזלן אף על פי , אחר שנשתנית

גזל פרה ונתעברה , כיצד. שהשביחה מאיליה

בין שילדה קודם שתבעו בדין בין , אצלו

בין , גזל רחל ונטענה אצלו, שעדיין לא ילדה

, בין שעדיין לא גזזה, שגזזה קודם שתבעה בדין

. הואיל ונתייאשו הבעלים משלם כשעת הגזילה

ואם . הגזות והולדות של גזלן, ואם ילדה וגזזה

ונוטל השבח , שמין לו, עדיין לא ילדה ולא גזזה

  ).ז,שסב(מ "חו מהנגזל ומחזיר הבהמה עצמה
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אמר בפני  ( החושב לשלוח יד בפקדוןמשנה

 ' כתבו התוס  אטול פקדונו של פלוני לעצמיעדים

 וכן מחשבת 'על כל דבר'הך מחשבה הוי דבור כדיליף מ

.) ל(פגול נמי הוי בדבור ולא בלב כדמוכח בזבחים 

ובמקומות :) נד(ובגיטין .) סג(ובפסחים :) ג(ובמנחות 

 בית שמאי אומרים חייב )אחרים פירשתי

 חייב אם נאנס, באונסים מהיום והלאה(

 ובית הלל אומרים אינו חייב עד )חריותבא

ַלח ָידֹו שנאמר , שישלח בו יד ִאם לֹא ׁשָ

ִּבְמֶלאֶכת ֵרעהו ֵ הטה את  )מלתא באנפי נפשה היא ( .ּ

לאחר  (החבית ונטל הימנה רביעית ונשברה

דשליחות יד  (אינו משלם אלא רביעית )זמן

, אינו מתחייב באונסין עד שימשוך או יגביה

 גביהה ונטל הימנה רביעיתה. )דהוי קנייה

וחסרון מנטילת , דהוי קנייה בהגבהתה(

משלם דמי   ונשברה)חייב באונסיה, רביעית

  .כולה
  

 דתנו רבנן ? מנהני מילי)גמרא( ]א"דף מד ע[

ע ּעל ָכל ְדַבר ֶפׁשַ ּ ּ מרים מלמד בית שמאי או, ַ

 ובית הלל .שחייב על המחשבה כמעשה

שנאמר , אומרים אינו חייב עד שישלח בו יד

ַלח ָידֹו ִבְמֶלאֶכת ֵרעהו ִּאם לֹא ׁשָ ֵ אמרו להן  .ּ

בית שמאי לבית הלל והלא כבר נאמר על כל 

אמרו להן בית הלל לבית שמאי  ,דבר פשע

והלא כבר נאמר אם לא שלח ידו במלאכת 

אם כן מה תלמוד לומר על כל דבר . רעהו

 אמר לעבדו, שיכול אין לי אלא הוא פשע

שהוא  ( ולשלוחו מנין)וכן עשה, שישלח יד(

  .תלמוד לומר על כל דבר פשע? )חייב
  

דהיכא  ( אמר רבה לא שנו'...הטה את החבית'

 אלא ) פטורדנטל ולא הגביה כל החבית

והרי לא קנאה שיתחייב , דאונס הוא (נשברה

ומזיק , פשיעה היא ( אבל החמיצה)באונסין

שכן , דבשביל שחיסרה החמיצה, בידים הוא

. משלם את כולה )ץ בכלי חסרדרך יין להחמי

חצים  (גירי דידיה הוא דאהנו לה מאי טעמא

  . )שלו גרמו לה להחמיץ
  

 מואל לא נטל אמר ש'...הגביהה ונטל הימנה'

 פ"עאלא כיון שהגביהה ליטול א, נטל ממש

לימא קא סבר שמואל שליחות יד  .שלא נטל

שאני הכא , אמרי לא ?אינה צריכה חסרון

הא חבית כולה בסיס להא דניחא ליה דתיהוי 

, שתשמר אותה רביעית ולא תחמיץ (רביעית

, ולעולם שליחות יד בדבר אחר צריכה חסרון

, והנוטל פקדון ומגביהו על מנת לשלוח בו יד

,  אינו מתחייב בהגבהתוכל זמן שלא חסרו

אלא , הואיל ולא נטלו על מנת לגזול את כולו

, ושליחות יד בלא חסרון ליתיה, לשלוח בו יד

 הוה בל יין שאינו משתמר אלא בכלי מלאא

, ליה כמי שנטל והניחו עם השאר להשתמר

   .)ונעשה שואל על כל שאר החבית
  

 בעי רב אשי הגביה ארנקי ליטול הימנה דינר

 חמרא הוא דלא , מהו)...לשמואל, ולא נטל(

 מינטר אבל זוזא, מינטר אלא אגב חמרא

, להאיולא ניחא ליה דלהוי אינך בסיס , לבדו(

 או דלמא שאני נטירותא )ולא הוי כנוטל ומניח

כיס מלא נראה (מנטירותא דדינר  דארנקי

 ?)ואין נוח להיות נאבד כדינר יחידי, ומשתמר

אמר שרוצה לשלוח יד . א ע"פסק הש     .תיקו

אף על פי שאומר כן בפני , אינו חייב, בפקדון

הטה את החבית ונטל  .ב ).ד,רצב(מ "חו עדים

אינו חייב אלא , ונשברה, יעיתממנה רב

אבל אם הגביהה . כיון שלא הגביהה, ברביעית

. אפילו לא נטל, חייב, כדי ליטול ממנה רביעית

, אבל אם הגביה את הכיס ליטול ממנה דינר

הרי זה , וכיוצא בכיס מדברים שאינם גוף אחד

ספק אם נתחייב בכל הכיס או לא נתחייב אלא 

וכן אם הטה ונטל  .ג ).ב,רצב(מ "חו .בדינר בלבד

שמחמת , חייב בכולה, ממנה רביעית והחמיצה

בחבית של יין שדרכו , א"בד. שחסרה החמיצה

אבל שאר פירות ששלח . להחמיץ כשהוא חסר

אינו מתחייב אלא , יד במקצתם ולא הגביהן

  )ג,רצב(מ "חו כפי מה שנטל
  

   הזהב הזהבפרקפרק

הלוקח דינרי זהב [ הזהב קונה את הכסף משנה

ל "ר ( בדינרי כסף) מטבע זהב שלוקחל"ר (טבועים

 משיכת הזהב ונתן לו דינרי זהב )מטבע כסף

ונתחייב לו זה , קונה את הכסף לבעל הזהב

 . מד-: מג
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ואינו , ת לו דינרי הכסףמשקיבל דינרי זהב לת

, אבל הכסף אינו קונה את הזהב, יכול לחזור בו

,  לא קנהשאם נתן לו דינרי הכסף תחילה

מטבע כסף הוי מעות ד, ויכולין שניהם לחזור

ודינר זהב אינו , משום דחריפי לינתן בהוצאה

ומעות אינן , אלא כשאר מטלטלין ופירות

אבל משיכת , קונות עד שימשוך המטלטלין

, ואין אחד מהם יכול לחזור בו,  קונההמטלטלין

איכא דיליף משיכה מן , ובגמרא מפרש טעמא

 ]ואיכא דמוקי לה בתקנתא דרבנן, התורה

פרוטות  (הנחשת. נו קונה את הזהבוהכסף אי

דינרי של כסף או  ( קונה את הכסף)של נחושת

מי כולן טעם אחד להם , כל מטבע של כסף

ומי ,  הוי מעות ואינו קונהשטבעו חשוב לטבוע

ומשיכתן ,  הוי כפירותשאין טבעו חשוב וחריף

המשנה נצרכה  ' התוסהסבירו הוא קיום דבר

שהפרוטות נסחרות הם להשמיענו דין זה כיון שבמקום 

כ יש להם דין פירות לגבי "אעפ, חריפים יותר מכסף

כסף ה שפרוטות מותשיש מקומשום הכסף והטעם לכך 

 אמאי אך תימה.       לקמןכדאמר  , כללינם נסחרותא

י המלכות " עאיצטריך למיתני דמעות הרעות שנפסלו

הרי זה , פירות וקונים במשכיתם שנקראים )י"י רש"עפ(

 כל , השתא נחשת דסגי טובא הוי פירי,מכל שכןנלמד 

 ותו דכל המטלטלים קונין זה את זה ,שכן מעות שנפסלו

, במעות חד פסלתו מלכות וחד פסלתו מדינה' מוקי בגמ

לכך  . כל שכן דמעות שנפסלו דמקרו פירי לגבי כסףכ"וא
 ואסימון       . דמעות הרעות היינו שיוצאות קצתנראה

נצרכה המשנה להשמיענו  הנשהובא בהמשך המש

י דמפרש אסימון הוי שעשוי "לפרש ,שקונה את המטבע

כתקון המטבע היוצאת בעיר ואין חסר רק צורה 

א "דאינו חסר כג "עאשמועינן דאפילו הכי הוי פירי א

 ולרבינו תם .מעט דבדבר מועט יטביעו הרבה מהם

דמפרש אסימון שיש עליו צורה ואינה יוצאה בהוצאה 

 בדוחק אך לא כל כך בדוחק כמו מעות ל שיוצאת"צ

כ הוא חשוב "ולכן נצרכו לחדש שאעפ, הרעות

מה ו         .וקונה במשיכתו את המעות, כמטלטלין
 ' מטבעם קונימטלטלין'שמובא בהמשך המשנה ש

אשמועינן דקונין אפילו מטבע כמו מעות הרעות ואסימון 

 ) ולגבי מטלטלין מקרי טבעא,דמקרי פירי לגבי כספא
 מעות הרעות. והכסף אינו קונה את הנחשת

והיפות אינן קונות ,  קונות את היפות)שנפסלו(

, שאין עליו צורהי "פירש רש( אסימון. את הרעות

  'התוס עגול מתכת שעדיין לא נטבע עליו דבר י"י רש"לעז
אמרו .) סה(שבת ת על פירושו שהרי ב"שקשה לרהביאו 

ם צורתא ליעביד יוצאין בסלע שעל גבי הצינית אי משו

מפרש ' ליה פולסא משמע דפולסא יש עליו צורה ובגמ

י דכל דבר שאינו " לפרשל"וילקמן מאי אסימון פולסא 

כתקונו קרי אסימון או שאין בו צורה או שיש בו צורה 

 מה בין אסימון שאין עליו צורה ת"וא .שאינה חשובה

) שם(' בגמ' למעות הניתנין לסימן בבית המרחץ דאמרי

ין רבי דוסא דאמר מחללין על אסימון מודה שאין ושו

 ויש לומר לסימן בבית המרחץ מחללין על מעות הניתנין

דאסימון הם מעות שנעשו ברוחב ובעובי ובמשקל 

המטבע היוצא בעיר ובדבר מועט יטביעו הרבה מהם 

 דאסימון ת מפרש"ור           .ולכך מחללין על אסימון

 קאמר ' בגמת"וא .צאהיש בה צורה ואינה יוצאה בהו

 ורבי ישמעאל אמרו ,רבי דוסא דאמר מחללין על אסימון

דבר אחד דתניא וצרת הכסף לרבות כל דבר הנצרר ביד 

ע אומר לרבות דבר שיש בו צורה " ר,דברי רבי ישמעאל

 ואסימון יש בו צורה ,משמע דרבי ישמעאל לא בעי צורה

ר  לרבות כל דבויש לומרכ היאך אמרו דבר אחד "וא

הנצרר ביד אף על פי שאינו יוצא בהוצאה אך שיהיה בו 

ע בעי צורה חשובה שתצא בהוצאה אך "צורה כל דהו ור

 י"רש 'ולפי ,יוצאה לגמרי לא בעי מדאיצטריך לרבויי
דוסא '  מטבע שאין בו צורה עולים יפה דברי רשאסימון

והמטבע אינו ,  קונה את המטבע)ישמעאל' ור

, ן קונין את המטבעמטלטלי. קונה את אסימון

כל . מטבע אינו קונה את המטלטלין

בין בתורת  (המטלטלים קונין זה את זה

 כיון שמשך האחד, שהחליף אלו באלו, חליפין

בין בתורת דמים בכמה , קנה חבירו את שלו

וזה חוזר ואומר לו , בכך וכך ,תתן לי את שלך

ומשך , בכך וכך ונתרצו, בכמה תתן לי שלך

 לאתויי אפילו והאי כל, דברים נתקיימו ההאחד

כדריש לקיש , כיס מלא מעות בכיס מלא מעות

משך הימנו פירות ולא נתן לו ? כיצד. )בגמרא

נתן לו מעות ולא , אינו יכול לחזור בו מעות

אבל אמרו . יכול לחזור בו משך הימנו פירות

מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה 

. דבורוהוא עתיד להפרע ממי שאינו עומד ב

ידו על  רבי שמעון אומר כל שהכסף בידו

פליג אדרבנן דאמרי נתן לו מעות  (העליונה

שמעון ' ואתא ר, יכול לחזור בו אפילו לוקח

,  הוא דיכול לחזור בומוכר שהכל בידולמימר 

ובגמרא מפרש ,  אין יכול לחזור בואבל לוקח

  .)טעמא
  

 מתני ליה רבי לרבי שמעון בריה הזהב )גמרא(

שנית לנו , אמר לו רבי . את הכסףקונה

 .        מד
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בילדותיך הכסף קונה את הזהב ותחזור ותשנה 

 .)בתמיה (לנו בזקנותיך הזהב קונה את הכסף

? בילדותיה מאי סבר ובזקנותיה מאי סבר

כספא , הוי טבעא תיה סבר דהבא דחשיבבילדו

. וקני ליה פירא לטבעא, הוי פירא דלא חשיב

  דחריף]ב"דף מד ע[בזקנותיה סבר כספא 

דהבא , הוי טבעא )יוצא בהוצאה ועובר לסוחר(

  .וקני ליה פירא לטבעא, הוי פירא דלא חריף
  

דודאי כן  (אמר רב אשי כילדותיה מסתברא

 )שסתם משנה שלו, מאיר' בלה מרבו רקי

אי אמרת . מדקתני הנחשת קונה את הכסף

היינו דקא  בשלמא כספא לגבי דהבא פירא הוי

דלגבי פ "עדא, סףתני הנחשת קונה את הכ

 )דלא חשיב (לגבי נחשת דהבא פירא הויא

אלא אי אמרת כספא לגבי דהבא . טבעא הוי

, והזהב קונה את הכסף אתנייה (טבעא הוי

 )למה לי לאתנויי תו הנחשת קונה את הכסף

השתא לגבי דהבא דחשיב מיניה אמרת טבעא 

 לגבי נחשת דאיהו חשיב ואיהו חריף, הוי

קא דעתך אמינא הני סל, איצטריך ?מבעיא

אינהו חריפי טפי  באתרא דסגיי, פריטי

קא משמע לן כיון , אימא טבעא הוי, מכספא

  .פירא הוי דאיכא דוכתא דלא סגי ביה
  

דרב . ואף רבי חייא סבר דהבא טבעא הוי

,  מברתיה דרבי חייא)לוה זהובים (אוזיף דינרי

 אתא לקמיה דרבי חייא. לסוף אייקור דינרי

 אמר ליה זיל שלים )ום רביתחושש היה מש(

אי אמרת בשלמא דהבא . לה טבין ותקילין

אלא , ואין היוקר והזול תלוי בהן (טבעא הוי

 הם שהוזל דמעות הכסף, הזול תלוי במעות

ומטבע ,  מטבע הלוהוזה, להנתן הרבה בדינר

הוה ליה , אלא אי אמרת פירא הוי. שפיר )יקבל

, )שהיוקר והזול תלוי בפירות (סאה בסאה

לא יאמר אדם לחבירו ) .עה(דתנן לקמן  [ואסור

 שמא יוקרו יני כור חטין ואני נותן לך בגורןהלו

כשלוה  (רב דינרי הוו ליה ?]ויבא לידי רבית

וגבי סאה בסאה תנן אבל אומר לו , את אלו

הלויני עד שיבא בני או עד שאמצא המפתח 

, וברשותו הוקרו, שאלו שבידו נקנין למלוה

ובכי האי גונא לא , אה דרבנןדרבית סאה בס

נעשה כאומר לה   וכיון דהוו ליה דינרי)גזור

 הלויני עד שיבא בני או עד שאמצא מפתח

היא ' חייא אף על גב דמתני' ורב דבעי מר 'כתבו התוס[

 דפליגי התם אי הלכתא ,משום דשמא הלכה כהלל.) עה(

   .]כהלל
  

, אמר רבא האי תנא סבר דהבא טבעא הוי

אחד משמונה באיסר   שאמרו פרוטהדתניא

ת דהכא משמע דאיסר הוי "וא 'כתבו התוס[ האיטלקי

, באיסר'  מדמצריך פרוטה להיות ח,טבעא טפי מפרוטה

 קשהו            .ואינה חוששת שמא ישתנה ערך האיסר

קאמר הא דאייקור איסרי הא דזול הא .) יב(בקדושין ד

, ב בזוזא"באיסר דזול איסרי וקם ל' דתניא פרוטה אחד מו

 ועוד היכי פריך בסמוך ,הרי שערך האיסר אינו קבוע

 הא משער הכא תנא ,משער תנא במידי דאוקיר וזול

המשך  וגם מ,באיסר דאוקיר וזול כדאמר בקדושין

שהרי הברייתא משערת את ערך האיסר , הברייתא קשה

 ל"וי    . כ ערכו של האיסר ניתן לשינוי"א, לפי דינר כסף
 פרוטה אחד משמונה באיסר ,יתא הברי פירוששכך

ה דינר " ושיש כ,ד איסר"ובאיזה איסר שיש בדינר כסף כ

 והשתא כולהו משער בדינר של זהב לכך ,בדינר של זהב

 והוה , אבל באיסר ודינר כסף לא משער מידי,פריך מיניה

שהרי שיעור , מ לקדושי אשה"מצי למימר בכולהו נ

 נפקותא בכל  אלא דמזכיר,הפרוטה תלוי בשיעור כולם

אלא , מ למקח וממכר"נ הוי מצי למימר בכולהו נ" דה,חד

נ נפרדת לכל "העדיפה לנקוט נפק' על כרחך שהגמ

 לקדושי אשה  למאי נפקא מינה.)שיעור ושיעור

הודיעך כמה היא , שאמרו חכמים בפרוטה[

מ לחמש "הוה מצי למימר דנ ' כתבו התוספרוטה

 .]א מינייהו נקטאלא חד.) נה(פרוטות דמתניתין לקמן 
. אחד מעשרים וארבעה בדינר של כסף איסר

מכר י "פירש רש[ למקח וממכר למאי נפקא מינה

כל מה שהעלה , לו דינר ביותר מעשרים וארבע איסרין

ואם יש אונאה שתות יחזיר , יתר על כן נתאנה לוקח

דהא זימנין דזול איסרי על פירושו ' הקשו התוס .אונאה

 לפרש שאם מכר לו לכן נראה .)םש( בקדושין נןכדאמרי

ב "כ זול והיה ל"ד בדינר ואח"ד איסרין כשהיו כ"חפץ בכ

ד איסרין ולומר הדינר "בדינר אינו יכול לפטור עצמו בכ

הוא דאייקר ואיסרין עמדו במקומן אלא יתן לו דינר כסף 

אחד מעשרים   דינר של כסף.]ב איסרין"או ל

ת "לרקשה  'כתבו התוס[ וחמשה בדינר של זהב

איך היה בימיהם שהיה זהב יקר כל כך שדינר זהב היה 

ה דינר של כסף ועתה בזמן הזה זקוק זהב שוה "שוה כ

 דדינר זהב היה שוקל ת"ואור .ב זקוקין כסף"לכל היותר י

 וגם דינר זהב היה ,דינרי כסף לפי שהזהב כבד מכסף' ב

 : מד-. מד
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נשתייר הימנו כעובי :) נה(עב משל כסף דאמר בחולין 

מה מזבח .) כז(חגיגה בו.) יט(עירובין ב וכן ,הבדינר ז

 משמע דדינר זהב לא היה ,שאין בעוביו אלא דינר זהב

ה דינר "עוביו שוה לשל כסף והיה בעוביו ובמשקלו שוה כ

 למאי נפקא ]של כסף ואין להאריך כאן יותר בזה

ושקל , שהוא חמשה שקלים (לפדיון הבן מינה

דינרי כסף והסלע ארבעה , דאורייתא הוא סלע

ואם נתן לו אבי הבן דינר , שהם עשרים דינר

אי . ) מחזיר לו הכהן חמשה דינרי כסףזהב

ואין היוקר והזול  (אמרת בשלמא טבעא הוי

שיער תנא  (משער תנא במידי דקיץ )תלוי בו

אינו שאפילו בזמן ש, פדיון הבן במטבע הקצוב

 יחזיר לו הכהן נמכר יותר מעשרים דינרי כסף

שהזהב תמיד דמיו קצובין , יםחמשה דינר

והכסף , שהוא המטבע, עשרים וחמשה דינרים

ואם , והמעות הן שהוקרו, הוי פירא לגביה

 לא יחזיר לו הכהן אלא נמכר בשלשים

, שדמיו לעולם קצובין, חמישית שבדמיו

אלא אי . )וארבעה חומשי דמיו הן פדיון הבן

משער תנא במידי דאוקיר , הויאמרת פירא 

מנין דמהדר ליה כהנא וזימנין דמוסיף  זי,וזיל

בדבר , ולא מסתבר לומר שהתנא שיער (ליה איהו לכהנא

שמע ,  אלא שמע מינה טבעא הוי.)שאינו קצוב

, במה דברים אמורים. א  ע"פסק הש     .מינה

בזמן שמכר שאר מטלטלים באחד ממיני 

, אבל המוכר מטבע במטבע. מתכות אלו

 של כסף הרי הדינרים של זהב לגבי מטבעות

 וכן המעות של נחושת כמו ...הם כפירות

נתן לו , כיצד. פירות לגבי מטבעות של כסף

כיון שמשך הדינר , ה דינרי כסף"דינר זהב בכ

ה דינרי כסף כמו "זהב נתחייב ליתן לו הכ

ואם ישנים , אם חדשים חדשים, שפסק עמו

ה דינרי כסף בדינר "אבל אם נתן לו כ. ישנים

מ "חו .ד שיקח הדינר של זהבלא קנה ע, זהב

ל כזקנותו " דקייש פסקו"ף והרא"הריי "כתב הב ).ד,רג(

יוחנן הכי ' וכן ר, דהא הדר ביה ממאי דאמר בילדותו

הילכך נקטינן כסתם מתניתין דהזהב קונה את  ...ל"ס

נתן לו שלשים איסר . ב .ם"הכסף וכן דעת הרמב

חייב ליתן לו דינר כסף , של נחושת בדינר כסף

. ואם ישן ישן, אם חדש חדש, מו שפסק עמוכ

אבל אם נתן לו דינר כסף בשלשים איסרות 

ת של לא קנה עד שיקח האיסרו, נחושת

מעות הרעות שפסלתן  . ג).ה,רג(מ "חו ...נחושת

או דינרים שאין יוצאים , מלכות או מדינה

באותה מדינה ואין נושאין ונותנין בהם עד 

הם כפירות הרי , שמשנים אותם למטבע אחר

ומתחייבין על ידי , ונקנין בקנין, לכל דבר

ואם נטלו כנגדן , משיכתן לתת מעות שפסקו

א דאלו מעות הרעות " ויהגה. לא נקנו, מעות

רק שאינן יוצאין בהוצאה , שלא נפסלו לגמרי

 ,ס וחסר כאן"ט א"גר (נקראו מטלטלין, להדיא

פ מפרשים מעות הרעות שלא נפסלו "ש וש"ראהו' תוסהד

באסימון שאינו ' לגמרי אלא שאין יוצאין להדיא וכן פי

יוצא להדיא והם פירא לגבי מעות היפות אבל הם מטבע 

   ).ח,רג(מ "חו .וכן נראה עיקר )לגבי מטלטלין
  

 בית שמאי )במסכת מעשר שני (תנן התם

מי  (אומרים לא יעשה אדם סלעין דינרי זהב

שיש לו סלעין כסף מעשר שני לא יחליפם 

 ובית הלל ) זהב להקל המשוי מעליובדינר

  . מתירין
  

 מחלוקת חד אמר רבי יוחנן וריש לקיש

דבית שמאי סברי כספא , בסלעים על דינרין

וטבעא אפירא לא , טבעא ודהבא פירא

 ' כתבו התוסדרחמנא אמר וצרת הכסף[ מחללינן

 של בבל והם  מעשרגבי מעות:) צז(ק "בבמובא ג ש"עא

ולא יוכל לקנות בהם , ושלים שצריך להעלותם לירבבבל

כיון שהמלכויות מקפידות שלא , מעות היוצאות בירושלים

יכול לקנות בהם , יעבירו מטבעות מדינה זו לחברתה

כ מוכח שמותר לחלל "א. בבל בהמה ולהעלותה לירושלים

 שאני שהפירות הם כבדים התם על בהמה שהיא כפירות

ת ולא להוליך ולקנות מעות ירושלים מלכיות מקפידו

 ובית הלל סברי כספא ]אפשר אלא לקנות בהמה

. ופירא אטבעא מחללינן, ודהבא טבעא, פירא

 על )ראשונים של מעשר שני (אבל פירות

, על דינרי זהב (דברי הכל מחללינן דינרין

ת שמאי דאמרי פירא הוא לגבי דאפילו לבי

מאי . ) מודו דלגבי פירא טבעא הוא,כספא

זהב לבית  (ת הללמידי דהוה אכסף לבי טעמא

כסף לבית . )שמאי אנו למדין מכסף לבית הלל

לגבי ,  דכספא לגבי דהבא פירא הויג"עא, הלל

 תחילת אלמא, עיןכדקתני סל (טבעא הוי פירא

 זהב נמי לבית )הפירות נתחללו על הכסף

 :         מד
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, דדהבא לגבי כספא פירא הויג "עא, שמאי

 אף בפירות וחד אמר. לגבי פירא טבעא הוי

דלבית שמאי , שמאי והלל (ן מחלוקתעל דינרי

ולמאן דאמר אף . )ואין מחללין, פירא הוא

אדמיפלגי בסלעין , בפירות על דינרין מחלוקת

ולימרו  (לפלוג בפירות על דינרין על דינרין

ואנא ידענא דכל שכן , בית שמאי אין מחללין

 דכיון דדהבא לגבי פירא ...סלעין על דינרין

אי איפלוג  ?) לגבי כספאש"כ ,פירא הוא

דלא  (הני מילי הוה אמינא בפירות על דינרין

בפירות על  )...איפלוג בית הלל עלייהו אלא

מודו להן בית  אבל בסלעין על דינרין, דינרין

, הלל לבית שמאי דדהבא לגבי כספא פירא הוי

   . קא משמע לן)על דינרים (ולא מחללינן
  

 )לבית שמאי ( הוא דאמרתסתיים דרבי יוחנן

דשמעינן , אפילו פירות על דינרין (ן מחלליןאי

לרבי יוחנן דאיכא למאן דאמר דהבא פירא 

דף [ דאמר רבי יוחנן )ואפילו לגבי נפשיה, הוי
שמא יוקירו  ( אסור ללוות דינר בדינר]א"מה ע

 אילימא דינר של , דינר דמאי)ויבא לידי רבית

לגבי נפשיה מי איכא , כסף בדינר של כסף

ת "וא 'כתבו התוס[ טבעא הוילמאן דאמר לאו 

דרבי חייא סבר דהבא הוי :) מד(לעיל כ היכי מוכח "א

 דלמא היינו דוקא לגבי נפשיה ולא לגבי כספא ,טבעא

דאי לענין מקח ,  דסוגייתנו דלעיל סבר כמסקנאל"וי

 אלא ] לגבי הלואה נמי פירא הוי,וממכר פירא הוי

 ,ולמאן. דינר של זהב בדינר של זהב פשיטא

 אלא לאו, הא אמרי טבעא הוי בית הללאי ל

ולא שיסבור כמותו אלא  'כתבו התוס( לבית שמאי

 תיןיוחנן סבר לה כמתני'  אי נמי ר,אליבייהו קאמר

ושמע מינה רבי יוחנן הוא . )דהזהב קונה את הכסף

   .)פירות על דינרי זהב (דאמר אין מחללינן
  

 לעולם אימא לך רבי יוחנן הוא דאמר, לא

דלגבי  פירות על דינרי זהב[  מחללינן)דברי הכל(

 ושאני הלואה כיון ] טבעא הוי)דינרי זהב (פירא

 דלענין מקח וממכר שויוהו רבנן כי פירא

 ] הזהב קונה את הכסף).מדמ "ב(כדתנן [

לגבי הלואה , דאמרינן איהו ניהו דאוקיר וזיל

ז ניתן לבאר את " לפי'כתבו התוס[ נמי פירא הוי

,  בהלואת דינר כסף תמורת דינר כסףגם, יוחנן' דברי ר

 שכסף נחשב כפרי כלפי זהב לגבי מקח ולשיטת בית הלל

 היכי מוכח ת"וא    . ולכך נאסר גם לגבי הלואה, רוממכ

'  מדאמר ר,יוחנן דאמר מחללין' נ מסתברא דר"בסמוך ה

שאמרו אסור ללוות דינר בדינר אבל מחללין פ "עיוחנן א

 בדינר זהב וכבית שמאי ל דאיירי"מעשר שני עליו מנ

 דעל כרחך בדינר זהב איירי ל"ויה "דלמא בדינר כסף וכב

דאי בשל כסף ולבית הלל פשיטא דמחללין דמתניתין היא 

כ אותן סלעין "לא יעשה סלעין דינרי זהב א) ז,ש ב"מע(

ש דוקא אסור ללוות דסברי דהבא " ולב,חילל פירות עליהן

בא טבעא הוי דהא ה מותר ללוות דדה" אבל לב,פירא הוי

ש נמי הוי טבעא לחלל פירות " ולב,מחללין סלעין עליו

ש אומר אין דינר זהב קונה טלית "ר.) מח(עליו וכן לקמן 

אלמא לגבי פירא טבעא הוי ואפילו לגבי כספא מקרי 

ח פירש דהכי "ומיהו ר .טבעא דשמא כילדותו מסתברא
 ושמא דדהבא פירא הוי לכל מילי אמר רב האי גאון

מי האמוראים היה זהב יוצא בהוצאה והוה טבעא בי

 .]ובימי הגאון לא היה יוצא כלל ולכך אמר דהבא פירא
דרבי יוחנן הוא דאמר  (הכי נמי מסתברא

 דכי אתא רבין אמר רבי יוחנן אף על )מחללינן

אבל , פי שאמרו אסור ללוות דינר בדינר

  . שמע מינה, מחללין מעשר שני עליו
  

מי  (ממעות מעשר שניתא שמע הפורט סלע 

ובא , שיש לו מעות נחשת של מעשר שני

לפורטן בסלע כסף להעלות לירושלים מפני 

 בית שמאי אומרים בכל הסלע )משאוי הדרך

ויתן מעות , אם בא לפורטן יפרוט כולן[ מעות

טעם בדברי ' י פי"רש ' התוסהקשו בשביל כל הסלע

שות ש יכול לע" משמע לב,ש לא נתן טעם"ה ובדברי ב"ב

י פירש " רש וכן לקמן בהפורט סלע בירושלים,מה שירצה

) ט,א( דבמסכת עדיות וקשה .רק את טעמם של בית הלל

ש לחומרא והוי ליה למתנינהו "תני להו בהדי דברים דב

ש דוקא בכל הסלע קאמרי " דבלכך נראהש "בהדי קולי ב

פעמים שבכל פעם משתכר החנוני ' וג' ולא יחליף ב

 דהכא דוקא יתן בכל ל"ועישר שני ונמצא מפסיד מע

 ובית ]הסלע מעות שלא יתעפשו בדרך קודם שיגיע שם

 בשקל )לא יפרוט אלא חציין (הלל אומרים

שהפרוטות יוצאות  (בשקל מעות, כסף

וכשיבא שם יהא צריך לפרוטות , בירושלים

ואם ירוצו הכל אצל , מיד לקנות צרכי סעודה

א מעשר ונמצ,  יוקירו הפרוטותשולחני לפרוט

לפיכך ישאו פרוטות עמהן להוציא , שני נפסד

לכשיכלו יפרוט הכסף שבידו מעט , במקצת

דמדקתני ממעות  (השתא לבית שמאי. )מעט

 שמע מינה חילל פירות על מעשר שני

 . מה-: מד
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לגבי דהבא ,  לגבי פריטי מחללינן)הפרוטות

ותיובתא דמאן , דמחללין פירות (מיבעיא

שאני  ?)תדאמר אף בפירות על דינרין מחלוק

  .חריפי באתרא דסגיין, פריטי
  

,  אמרי לה רבי יוחנן וריש לקישלישנא אחרינא

דבית , חד אמר מחלוקת בסלעין על דינרים

כסף  )וצרת הכסף והלכת (שמאי סברי הכסף

שחללת הפירות עליהם אתה צריך  (ראשון

ולא שתחלל  ( ולא כסף שני)לצור בידך ולהוליך

 הלל סברי הכסף ובית. )אותו כסף על כסף אחר

 ואפילו )כסף יתירא כתיב בפרשה (כסף ריבה

דברי הכל  אבל פירות על דינרין. כסף שני

וחד אמר אף . דאכתי כסף ראשון הוא, מחללינן

וטעמא דבית  (בפירות על דינרין נמי מחלוקת

ולא מתחלל , שמאי משום דדהבא פירא הוא

   .)עליה מעשר
  

וטעמא  (ולמאן דאמר סלעין על דינרין מחלוקת

ולא משום , דבית שמאי משום כסף שני הוי

  אדמיפלגי בסלעין על דינרין)דדהבא פירא הוא

שיש לטעות ולומר טעמא משום דדהבא חשיב (

  לפלגי בסלעין על סלעין)ליה פירא הוא

ג ליה דאמאי "ן ל"ריב ' כתבו התוסששניהם של כסף[

 מיהו הא לא קשיא שהראשונים ,יחלל על סלעין אחרים

נם חריפים להוציאם בירושלים כמו השניים שהם אי

התקינו שיהו כל :) צז(ק " והא דאמר בב,מטבע אחר

אך      .מ אלו חריפין מאלו" מ,המעות יוצאות בירושלים

 ותנן לה במסכת מעשר שני נןאמרי:) נה( דלקמן קשה

סלע של חולין ושל מעשר שני שנתערבו מביא ) ו,ב(

 ומחלל עליהם מפני  נחושת בשיעור השוה לסלעמעות

י אבל לא " ופרש,שאמרו מחללין כסף על נחשת מדוחק

יקח אחד מהסלעין ויאמר אם מעשר הוא מוטב ואם לאו 

 משום דאין מחללין כסף על כסף ,חבירו יהא מחולל עליו

 דהתם הסלעים שוין זה כזה ולכך אין ל"ויאפילו מדוחק 

י א אבל מטבע שאינו חריף על החריף מחללין ,מחללין

בתר בבא דהפורט ) ח"שם מ(מאיר דתנן '  אתיא כרנמי

מאיר וחכמים ' סלע אין מחללין כסף על כסף דברי ר

ש " וע,מעשר שני לא נמצא כך' לפנינו שם במס(מתירין 

אי אפלגי  ?)]ט שכתב דנוסחא אחרת היתה לפניהם"בתוי

בסלעין  הוה אמינא הני מילי בסלעין על סלעין

דלית , ת הלל עלייהוהוא דפליג בי (על סלעין

 אבל בסלעין על )להו כסף ראשון ולא כסף שני

 דדהבא מודו להו בית הלל לבית שמאי דינרין

  . ל"מק, ולא מחללינן, לגבי כספא פירא הוי
  

תא שמע הפורט סלע של מעשר שני 

שהיה מחליף סלעים שבידו ונוטל  (בירושלים

 בית )פרוטות להוציאם לצרכי סעודות מעשר

בא אם  (רים בכל הסלע מעותשמאי אומ

 ובית ) יחליףלהחליף כל הסלעין שבידו במעות

לא  (בשקל מעות, הלל אומרים בשקל כסף

 שמא לא ישהה בעיר עד יחליף אלא חציין

, ויפקיד בעיר עד רגל אחר, שיוציא את כולן

ואם יחזור ויחליפם , והפרוטות מתעפשות

 נמצא שולחני משתכר שתי פעמים בסלעין

השתא כספא לגבי פריטי . )י נפסדומעשר שנ

הא פשיטא ליה שיש חלוק בין  'כתבו התוס( מחללינן

 דחוץ לירושלים עיקר חלול הוא ,ירושלים לחוץ לירושלים

 ,פירות על פריטי או על סלעים כדי להקל משאו

ובירושלים עיקר החלול הוא כסף על פירות כדי לאכלם 

לכך לא פריך  ו,או על פריטי כדי לקנות בהם צורך אכילה

ד אף בפירות על דינרין "מינה ללישנא קמא ולא למ

 ולא פריך ,מחלוקת ופליגי אי דהבא פירא הוי אי לאו

ש משום כסף ראשון ולא כסף "ד דטעמייהו דב"אלא למ

 דלענין ראשון ושני סבור שאין לחלק בין תוך ,שני

 ולא אמרינן כסף ראשון ולא )ירושלים לחוצה לה

מי אמרינן , בא דחשיב מיניהלגבי דה, כסף שני

אמר רבא ירושלים  ?כסף ראשון ולא כסף שני

ְּוָנַתָתה דכתיב ביה ,  שאני ירושלים,קמותבת

ך ַבָבָקר וַבצֹאן ר ְתַאֶוה ַנְפׁשְ ַּהֶכֶסף ְבֹכל ֲאׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ אם  (ָּ

אף על פי שאין מחללים , יכול הוא לקנות מאכל ומשקה, כן
 יכול הוא לחלל בירושלים וכן, טיבעא אפירא חוץ לירושלים

 כדי לקנות בכסף השני מאכל ומשקה, כסף ראשון על כסף שני
ואם תאמר והא בעינן פרי מפרי וגדולי  'כתבו התוס

 דלא ממעטין אלא מים ומלח אבל לא פרוטה ל"ויקרקע 

   .)דבפרוטה קונה בקר וצאן דהוו פרי מפרי
  

דלא מיירי , מההיא קמייתא (תא שמע

מחליף פרוטות ונוטל  (ט סלע הפור)בירושלים

בית שמאי אומרים ,  ממעות מעשר שני)סלע

ובית הלל אומרים בשקל , בכל הסלע מעות

שבין לדעת בית שמאי ובין לדעת הרי  (בשקל מעות, כסף

שעליו חיללו פירות , מותר להחליף מטבע נחשת, בית הלל
ואין אומרים כסף ראשון ולא כסף , במטבע כסף, מעשר שני

ואפילו , לא דכולי עלמא הכסף כסף ריבה א?)שני

אלא אי איתמר דרבי יוחנן ורבי . כסף שני

 .         מה
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 מחלוקת חד אמר, הכי איתמר שמעון בן לקיש

דבית שמאי סברי גזרינן , בסלעין על דינרין

עד שיספיק  ( שמא ישהה עליותיו]ב"דף מה ע[

להיות לו סלעים מעשר עד שיגיעו לדמי דינר 

עשרות שנה שימכור מ, זהב בשנה שניה

  דזימנין דלא מלו זוזי בדינרא ולא מסיק)הבאה

אמנם המצפה  ונמצא מתעכב מלעלות לרגל ח"הסביר ר[
 שהוא משום ):מ(י בסוכה " הביא דברי רשאיתן

משמע ' שנה שנה ואכלת'שהתורה אמרה גבי מעשר 

 .]שיש לעלות ולאכול מעשר של כל שנה באותה שנה
 הה עליותיוובית הלל סברי לא גזרינן שמא יש

עד שיספיק להיות לו סלעים מעשר עד שיגיעו (

שימכור מעשרות , לדמי דינר זהב בשנה שניה

 דכי לא מלו נמי בדינרא אסוקי )שנה הבאה

אבל . )שמעט הן, שאין משאו כבד (מסיק להו

דכיון , דברי הכל מחללינן בפירות על דינרין

 אפילו וחד אמר. דמרקבי לא משהי להו

דפירי נמי  (רין נמי מחלוקתבפירות על דינ

   .)אתי לשהויי
  

 דאמרת )אחרונה (בשלמא להך לישנא

 )לחלל סלעים על דינרים (דמדאורייתא משרא שרי

היינו  )שמא ישהה עליותיו (ורבנן הוא דגזרו ביה

, ולא קתני לשון חלול (דקתני יעשה ולא יעשה

. )אבל חכמים החמירו עליו, דקסבר יש חלול

, מרת דמדאורייתא פליגיאלא להך לישנא דא

 הכי איבעי (מחללינן ולא מחללינן מבעי ליה

 בית שמאי אומרים אין סלעים ליה למיתני

אי משום , מעשר שני מתחללין על דינרי זהב

דהוי , כסף שני אי משום דדהבא פירא הוא

ולא מיתפשי בקדושת , איסור דאורייתא

מעות . א ם"פסק הרמב     .קשיא )מעשר

לצרפם בדינרי זהב כדי להקל ש אם רצה "מע

 .ב  פסק כבית הלל).יג,ה(ש "מע משאן מצרפן
הפורט סלע ממעות מעשר שני בין בירושלים 

בין חוץ לירושלים לא יצרפנה כולה במעות 

נחשת אלא בשקל מעות כסף ובשקל מעות 

אין מחללין  .ג  פסק כבית הלל).יד,ה(ש "מע נחשת

יו בין שה, מעות מעשר שני על מעות אחרות

ל "ומאי דקי ורקוסקי "הסביר הר (אלו ואלו כסף

דמחללין כסף על כסף כדמוכח פרק הזהב דדרשינן כסף 

כסף ריבה היינו מן התורה אבל מדרבנן אין דרך חלול 

בכך ולכך אין מחללין ואם עבר וחלל מחולל וכדמוכח 

או הראשונות ,  או אלו ואלו נחושת )...בירושלמי

ראשונות נחושת או ה, כסף והשניות נחשת

ע למה אין "צ כתב הדרך אמונה (והשניות כסף

מחללין הא הוי כמו פירות דהא מטבע נחשת לגבי כסף 

ג "ס ול"הוי כפירות על מטבע וקרוב לומר שיש כאן ט

הראשונות נחשת והשניות כסף רק הראשונות כסף 

ז חוץ לירושלים אבל בירושלים יכול "והשניות נחשת וכ

 )ת כדי שיהא לו קל לקנות בזה מאכללחלל כסף על פרוטו
  ).ה,ד(ש "מע ואם עבר וחילל הרי אלו מחוללין

  

  מטבע נעשה חליפיןחד אמר,  רב ולויאיתמר

שלא בתורת , הבא להחליף מטבע בדבר אחר[

כדרך שקונין , מקח וממכר אלא בתורת קנין

שהקונה נותן סודר למקנה והוא מקנה , בסודר

ה שהוא מושך לו הקרקע או המטלטלין במשיכ

 'שלף איש נעלו ונתן לרעהו'הסודר כדכתיב 

 ששנינו נתן לו מעות ולא פ"עשא, אף מטבע

 הני מילי יכול לחזור בומשך הימנו פירות 

אבל , כדרך מקח וממכר, כשנתנו בתורת דמים

כיון שמשך זה את , אם נתן בתורת חליפין

 ) נקנה לו החפץ שלו בכל מקום שהואהמעות

כדמפרש  (בע נעשה חליפין אין מטוחד אמר

 ,אפילו לרב ששת דלא בעי כלי ' כתבו התוסרב פפא

י משום דדעתיה אצורתא "פסל הכא מטבע כפרש

דכלי .) מז( ולרב נחמן דאמר לקמן ת"וא .דעבידא דבטלה

 דמטבע מיקרי שפיר ל"וי וכי פליג ארב ולוי ,דוקא בעי

 כלי שראוי לשקול בו משקולת ועוד דראוי לתלותו בצואר

ל דמקרי כלי דאי לא מקרי כלי אם כן " ובלאו הכי צ,בתו

אמאי נעשה חליפין הלא אפילו לרב ששת דלא בעי כלי 

מ פירא מיהא בעי ומטבע לא מקרי פירי כדאמר "מ

 מידי דהוה אפירא לרב ...ד אין מטבע"למ' בסמוך אפי

ד מטבע מאי "נמי אמרינן ולמאי דס:) מו( ולקמן ,נחמן

.) מז(לקמן '  ועוד אמרי,י עבדי חליפיןק ופירי נמ"כיצד ה

 למעוטי מטבע אלמא לא 'ביה' למעוטי פירות 'במנא'

 ואי גם כלי לא הוי אמאי נעשה חליפין אלא ,מקרי פירי

 שחשוב כלי לפי שיוצא בהוצאה א"וי .ודאי כלי מקרי

משני .) מו( דלקמן ואין נראהוקונין בו כל דבר 

דכל ' תניבפרוטטות דליכא עלייהו טבעא וכן מ

אניקא :) מו(המטלטלין קונין זה את זה מוקי לקמן 

ואניגרא אלמא אפילו היכא שאין יוצאין בהוצאה נעשה 

   .]ונקנה בחליפין
  

אמר רב פפא מאי טעמא דמאן דאמר אין 

הא ליכא למימר דאית [ מטבע נעשה חליפין

 אין קונין אלא ).מז(דאמר לקמן , ליה דרב נחמן

 : מה-. מה
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,  אדמפלגי במטבעם כןדא, דנעלו כתיב, בכלי

אלא על כרחך , ליפלגו בכל דבר שאינו כלי

סבירא ליה דכל המטלטלים נעשין חליפין 

 )ובמטבע לחודיה פליגי, לקנות את שכנגדו

דעתו של מקנה את  [משום דדעתיה אצורתא

החפץ ונוטל המטבע בחליפין אינו סומך אלא 

שאין המטבע חשוב אלא על , על הצורה שבו

שהמלך  [ וצורתא עבידא דבטלא]ידי צורה שבו

הלכך הוה ליה , פוסלה וגוזר לצור צורה אחרת

 ממעטים ).מז(ולקמן , כדבר שאינו מסוים ושלם

  .]דבר שאינו מסוים מדכתיב נעל

  

 קונה )דהוי ליה מטבע, דינרי זהב (תנן הזהב

משמע מעכשיו הכסף קנוי לו בכל  (את הכסף

א ואין לשון הזהב נופל אל, מקום שהוא שם

ואי בתורת , והחליף זה בזה, בדבר שהוא בעין

 דינר זהב בעשרים שמושך הימנו, דמים

אלא ,  אין כאן כסף קנויוחמשה דינר כסף

, המושך הזהב נתחייב לו מעות במשיכה זו

והכי איבעי ליה למיתני הזהב מחייב את 

 מאי לאו )וגורם למושך לחייבו כסף, הכסף

א ידע סיפא דהכסף  וכי לת"וא ,'כתבו התוס( בחליפין

 , ועוד מאי מייתי בתר הכי ועוד תניא,אין קונה את הזהב

שזאת הפרכא גופה כבר הביא ' מי אלימא ממתני

פ מאי לאו אף בחליפין דהזהב " דהויש לומרממתניתין 

קונה את הכסף בכל ענין בין בחליפין בין בדמים והכסף 

 אינו  וקתני)אבל בחליפין קונה (אינו קונה את הזהב בדמים

קונה ולא אינו מחייב משום דתנא רישא הזהב קונה 

דמיירי גם בחליפין ומשני דאף רישא לא מיירי אלא 

בדמים ומשני תני מחייב אינו מגיה המשנה אלא קונה 

 ומייתי ועוד תניא לא קנה עד שימשוך משמע ,מחייב' פי

מצי ' דאי אפשר לקנות אלא במשיכת הזהב אבל מתני

ושמע מינה מטבע  )בדמיםלמימר דאינו קונה 

אי הכי הזהב קונה . בדמים, לא ?נעשה חליפין

. תני הזהב מחייב ? מחייב מבעי ליה,את הכסף

דבתורת דמים ולא בתורת  (הכי נמי מסתברא

 מדקתני סיפא הכסף אינו קונה את )חליפין

היינו דאמרינן  אי אמרת בשלמא בדמים. הזהב

וטבעא פירא לא , דהבא פירא וכספא טבעא

אי משום דמשיכת ממכר מפורשת מן  [קני

,  אי משום דתיקנוה רבנן):מז(התורה כדלקמן 

אלא אי . ]שמא יאמר לו נשרפו חטיך בעלייה

דכיון  (תרוייהו לקנו אהדדי אמרת בחליפין

מה לי של כסף מה לי , דמטבע נעשה חליפין

דשמעינן מינה דלאו  ( תניאועוד. )של זהב

.  קונה את הזהב הכסף אינו)בחליפין עסקינן

 מכר לו עשרים וחמשה דינר של כסף ,כיצד

לא   שמשך את הכסףפ"עא, בדינר של זהב

אי אמרת בשלמא . קנה עד שימשוך את הזהב

 אלא אי אמרת. משום הכי לא קני בדמים

 נקני )קאמר ( בחליפין)קונה ואינו קונה דקאמר(

, דהא תנא רישא הזהב קונה את הכסף(

 אלא מאי .)שה חליפיןדאשמועינן בה מטבע נע

 אי הכי אימא רישא הזהב קונה את ,בדמים

 מכר לו דינר של זהב בעשרים ,כיצד, הכסף

 כיון שמשך את הזהב, וחמשה דינר של כסף

אי אמרת בשלמא . נקנה כסף בכל מקום שהוא

היינו דקתני נקנה כסף בכל מקום  בחליפין

האי נקנה כסף  אלא אי אמרת בדמים. שהוא

 ? נתחייב גברא מיבעי ליה,ואבכל מקום שה

ומאי בכל מקום , אמר רב אשי לעולם בדמים

 כדאמר )כמו שהתנה עמו (כמות שהוא שהוא

, של מטבע ( אי אמר ליה מארנקי חדשה,ליה

לא מצי יהיב ליה  , יהבינא לך)סלעין חדשים

מאי . מארנקי ישנה אף על גב דעדיפי מינייהו

צריך  ( דאמר ליה לישנן קא בעינא להו,טעמא

וחדשים נוחים לי שלא , אני להניחן זמן מרובה

  . )ישחירו יותר מדאי
  

אמר רב פפא אפילו למאן דאמר אין מטבע 

 מיעבד הוא )לקנות את שכנגדו (נעשה חליפין

קנין  (מיקנו בחליפין אקנויי, דלא עביד חליפין

, שכנגדו קונה אותו בחליפין, סודר או מטלטלין

 פין משכנגדו שמשך בעל המטבע החלימכיון

 מידי דהוה אפירא )נקנה המטבע לבעל הסודר

לרב נחמן כל דבר שאינו כלי קרוי [ לרב נחמן

ופליגי רב ששת ורב נחמן , פירא לגבי חליפין

, נעל דוקא כתיב, דאמר רב נחמן) .מז(לקמן 

שיהא כלי ולא שום דבר שאינו כלי עושה 

ומודה הוא שכל דבר שכנגד הכלי , חליפין

 'לקיים כל דבר'דכתיב , י הכלינקנה בחליפ

ירי לא עבדי חליפין לקנות אלמא אף על גב דפ

מכיון ,  נקנה הוא בחליפין של כלישכנגדו

 :מה          
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נקנו פירות , שמשך בעל הפירות את הכלי

לאו אף על גב , פירא לרב נחמן. ]לבעל הכלי

, דאינהו לא עבדי חליפין אקנויי מקנו בחליפין

   .טבעא נמי לא שנא
  

  עומד בגורן ואין בידו מעותמיתיבי היה

ורוצה לחלל מעשר שלו והערים בפדיונו לחלל (

כדי , על ידי מקח וממכר שמוכרו לאיש אחר

 אם גאל יגאל איש דכתיב, שלא יתחייב חומש

ממעשרו חמישיתו יוסף ממעשרו ולא הלוקח 

שהוא  ( אומר לחבירו)מעשר שני של אחרים

מן וידע בו שאינו עושה אלא להיפטר , אוהבו

 )של מעשר שני ( הרי פירות הללו)החומש

, ומכיון שקנאן זה במתנה (נתונים לך במתנה

ויוכל לפדותם בלא , נעשה הראשון נכרי אצלם

פירות של  ( וחוזר ואומר]א"דף מו ע[ )חומש

 הרי הן מחוללין על מעות )מעשר שני שלך

, ויקנה המעשר הזה את המעות (שיש לי בבית

דמדקתני  (ין בידו מעותטעמא דא. )ויצא לחולין

 אם יש בידו )...שמע מינה ד, ואין בידו מעות

 לא היה אומר לו התנא שם בגורן (מעות

 )המעות הללו (ליקני להו )...אלא, לעשות כן

וחבירו זה  (ופריק,  במשיכה)לחבירו (לאידך

שאינה נראית  (דהכי עדיף. )פודה את המעשר

 דהוה ליה )ערמה כל כך להיפטר מן החומש

וקרינן ביה , חבירו נוכראה לגבי מעשר (נכרי

ואי אמרת מטבע . )ממעשרו פרט של אחרים

ניקנו ליה מעות להיאך אגב  נקנה בחליפין

ונקנינהו נהליה . דלית ליה סודר ?ולפרוק, סודר

יתן לו זה בעל מעשר קרקע [ אגב קרקע

 ומשיחזיק זה בקרקע, ועמהן המעות, בחזקה

דתנן , מקום שהןיהיו המעות קנויות לו בכל 

 נכסים שאין להן אחריות נקנין עם ).קדושין כו(

, נכסים שיש להן אחריות בכסף בשטר ובחזקה

וחבירו זה יאמר הרי פירות הללו מחוללין על 

דהוה ליה , דהכי עדיף, מעות שיש לי בביתך

, והך קושיא לרב פפא לא מקשינן, נוכראה

 ' כתבו התוסאלא אתמוהי קא מתמה אמתניתין

 אי , דאדרב פפא פריךל"וי ,י" רששרייתא פריך כדפיראב

אמרת בשלמא דאין מטבע נקנה בחליפין מיירי שיש לו 

 אלא אי ,סודר ואין לו קרקע דהשתא לא הוי ערטילאי

ל דמיירי "מטבע נקנה בחליפין ומיירי שאין לו סודר וגם צ

 והדאמר והא ,בגורן שאינו שלו אכפל תנא כולי האי

 לאו פרכא היא אלא מסיק למילתיה עומד בגורן קתני

 דלקני ליה המעות בהודאה וקשה .דמיירי דלית ליה קרקע

כמו שקנה רב מרי מרבא על ידי הודאתו של איסור 

 שהיינו יודעין שלא היו שלו תחלה פ"אע.) קמט(ב "בב

 דלא הוי בר ירושהג "עה בבריא מדקננהו רב מרי א"וה

אודיתא מהני רק בפני  ביאר שקיין א' מ או'  סיקצות החושן(

 ?והא עומד בגורן קתני .דלית ליה קרקע ?)]עדים

ואיכפל תנא לאשמועינן  .בגורן שאינו שלו

נתעסק  (דלית ליה ולא כלום, גברא ערטילאי

 הלכה בדבר שאינו התנא וטרח להורות לנו

אלא לאו , שיהיה אדם עומד בגורן ערום, מצוי

, ש לואבל סודר י, שמע מינה בגורן שאינו שלו

,  הפירות צריך ליתן לו במתנהואפילו הכי

אלא לאו שמע  )שאין המעות נקנין בחליפין

 שמע מינה, מינה אין מטבע נקנה בחליפין
ד נעשה חליפין נמי איתותב דמדאינו "ומ 'כתבו התוס(

ש שלא נעשה ונטר עד הכא כדי להקשות "נקנה כ

 לתרוייהו ולכך המתין נמי עד הכא לומר וכן אמר עולא

אמי אמר רבי יוחנן משום דהך ברייתא ' וכן אמר ר

   .)מסייע להו
  

ממאי דאמר מטבע  (ואף רב פפא הדר ביה

 כי הא דרב פפא הוו ליה )נקנית בחליפין

אקנינהו לרב , תריסר אלפי דינרי בי חוזאי

כדי , שהיה הולך לשם (שמואל בר אחא

 לא היה נותנם שאילו לא הקנה לו, שיביאם לו

 יחזור שאם יאבדו בדרך, ון אצלולו מי שהפקד

  אגב אסיפא דביתיה)רב פפא ויתבעם לו

מדאצטריך ליה לקנויינהו אלמא , מפתן ביתו(

 שמע מינה אין מטבע נקנה אגב קרקע

שם  (נפק לאפיה עד תווך כי אתא. )בחליפין

  . )מקום
  

 )לעיל קאי אפלוגתא דרב ולוי ( וכן אמר עולא

 בר חנה וכן אמר רב אסי וכן אמר רבה בר

  . אין מטבע נעשה חליפיןאמר רבי יוחנן
  

איתיביה רבי אבא לעולא הרי שהיו חמריו 

 )מעות שכרם ומזונותיהם (ופועליו תובעין אותו

תן (ואמר לשולחני תן לי בדינר מעות , בשוק

) והדינר אין עתה בידי, לי פרוטות בשוה דינר

כלומר אסלקם , אעשה צרכיהם(ואפרנסם 

 . מו-: מה   
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ואני אעלה  )יפוק קרי פרנסהכל צורך ס, מעלי

קא סלקא  ( יפה דינר וטריסית)עד יום פלוני (לך

, דעתך דינר יפה היוצא בהוצאה קאמר

.  ממעות שיש לי בביתי)וטריסית מעה קטנה

אותן מעות שהוא  ( מעות)בביתו (אם יש לו

קא סלקא דעתך דכיון דיש לו הוו  (מותר )אומר

יתו להו חליפין דהחליף אלו באלו אותן שבב

ומחמת דוחקו אוזיל גביה לתת לו , באלו

שהרי אין , ואין כאן משום רבית, טריסית יותר

, שהרי אין ממתין לו כלום, כאן שכר המתנה

דמשמשך את מעות , שהרי הוא פורעו מיד

השולחני נקנה לו הדינר שבביתו בכל מקום 

דכיון דאין לו הדינר  (אסור  ואם לאו)שהוא

אלא כשאר מכר ,  אין כאן חליפיןבביתו

, בעלמא שהוא מתחייב לו הדינר לאותו זמן

ואי . )וטריסית מוסיף לו בשכר מעותיו שהמתין

אפילו  (סלקא דעתך אין מטבע נעשה חליפין

 )... דיש לו נמי אין קנוין לו במקום שהם שם

ואף על גב דדרך מקח  (ואסור, הויא ליה הלואה

כל ,  קיימא לן לקמן כללא דרביתאוממכר הוא

אלא לאו שמע מינה ,  אסורגר נטר ליהא

דהא הכא , ונקנה בחליפין, מטבע נעשה חליפין

של שולחני נעשה , תרוייהו מטבע נינהו

 ?)ושל בעל הבית נקנה בחליפין, חליפין

  דלמא)רבי אבא לעולא (אמר ליה .אשתיק

בין דשולחני  (אידי ואידיש )מצית לתרוצינהו(

 מעות של ( בפרוטטות)בין דבעל הבית

כעין אסימון של  שהם עדיין בלא צורה, נחושת

פירוש שולחני נתן לו  'כתבו התוס[  שנו)כסף

פרוטטות ובעל הבית משלם לו פרוטטות דליכא עלייהו 

 ולימא ת"ואצורתא ולכך נעשה ונקנה בחליפין 

שהשולחני נתן לו מעות ולא פרוטטות וכן נראה שהרי 

נין סודר צריך ליתן לפועלים ובעל הבית הקנה לו בק

 דתן לי מעות משמע דבנתינה ל"ויהפרוטטות שבביתו 

י קניין סודר שיעשה "ולא ע (זאת אתחייב לך דינר וטריסית

ואידי ואידי פירא ,  דליכא עלייהו טבעא])בנפרד

 )עולא (אמר ליה .ומשום הכי נקנו בחליפין, הוו

דקתני יפה , דיקא נמי. )שפיר תרצת לה (אין

אעלה לך מפרוטטות דמשמע  (דינר וטריסית

ולא קתני דינר . )שבבית שוה דינר וטריסית

 כתבו דלישתמע דינר של כסף טוב וטבוע (יפה

איך בקושיא סבר רבי  ת"וא .דמשמע דינר טוב 'התוס

הרי הבטיח לו , אבא שמדובר בדינר היוצא בהוצאה

אלא מעה , ומעות אינם דינר, להביא לו מעות שבביתו

ות לאו היינו שמו של המטבע  דמעל"וי היא שישית דינר

 דלא ואית ספרים .אלא כלומר ממטבעות שיש לי בבית

   .מ"ש,  וטריסית)גרסי בברייתא ממעות שיש לי בביתי
   

, היא (ובפרוטטותרב אשי אמר לעולם בדמים 

טעמא , ומיהו, מדקתני יפה דינר, כדקאמרת

שאפילו התנה עמו , לאו משום דנקנה בחליפין

, אן רבית דאגר נטר ליה אין כבתורת דמים

שאפילו הלואה אם יש לו בביתו מותר לתת לו 

נעשה כאומר הלויני עד   כיון דאית ליה)עודף

 'כתבו התוס( שיבא בני או עד שאמצא מפתח

 סאה , נהי דשרי סאה בסאה בעד שיבא בנית"וא

בסאתים כי הכא שנותן לו טריסית יותר אסור והוי רבית 

 לו אותו מטבע עצמו שלקח  דהכא אינו נותןל"ויגמור 

ק כמו " וה, דדמי למקח וממכר, אחר מטבעאלא מין

שמותר סאה בסאה דרך הלואה באומר עד שיבא בני 

נ דרך מקח וממכר "משום דסאה בסאה רבית דרבנן ה

   .)אפילו סאה בסאתים מותר באומר עד שיבא בני
  

משנה היא  [תא שמע כל הנעשה דמים באחר

א דעתך דהכי קאמר כל  וקא סלק).כח(בקדושין 

 ]דהיינו מטבע, הרגיל להיות ניתן דמים באחר

אם נתנה  (נתחייב זה בחליפין כיון שזכה זה

כיון , בחליפי שור ופרה, בעלים בתורת חליפין

 נתחייב בעל שמשך בעל הפרה את המטבע

, המטבע בכל אונסין שיולדו בחליפין מעתה

 ... מת לו אף על פי שלא משךאם מת השור
כיון שזכה זה  'ביאור סיום דברי המשנה ' התוסכתבו

 לרב , משתנה בין דעת רב לדעת לוי'נתחייב זה בחליפיו

 בעל החפץ 'כיון שזכה זה'פ "דאמר בכליו של קונה ה

במטבע נתחייב זה הלוקח באונסי חליפין דכל היכא 

שני הכי פירושו כיון ה 'זה'ג " ואי ל,דאיתיה דיליה הוא

 נתחייב איהו לשלם ללוקח שזכה זה המוכר במטבע

 דאמר בכליו של מקנה וללוי .החפץ שהוא חליפי המטבע

שני הכי קאמר כיון ה 'זה'הוי פירושו אפכא דאי גרסינן 

 ,שזכה זה הלוקח במטבע נתחייב המוכר ליתן לו חליפין

שני הכי קאמר כיון שזכה הלוקח ה 'זה'ואי לא גרסינן 

אין הבדל  ( ללויאי נמיבמטבע נתחייב הוא באונסי החפץ 
 וכיון שזכה , כמו לרב'זה''  הוי פי)השני' זה'אם גורסים את 

 והדתנן .המוכר בהנאה שקבל ממנו הלוקח מטבע'  פי'זה'

המחליף פרה ללוי הוי פירושו המחליף פרה בהנאת .) ק(

 כל .)קבלת חמור וכן החליף שור בפרה דבסמוך

ושמע , מטבע הנעשה דמים באחר מאי ניהו

 .          מו
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 ג"עוא 'כתבו התוס( בע נעשה חליפיןמינה מט

מ סתמא אבל אי מפרש בתורת "דמעות אינם קונות ה

בסתמא כיון דמחזיר לו המטבע '  אפינ"א .חליפין קני

 והלא יאמר ת"וא .כדרך להחזיר הסודר קנו החליפין

 דלא שכיח מילתא שיקנה ל"ינשרפו חטיך בעלייה 

המעות דרך חליפין דלא שכיח שיתן המוכר חפצו 

בחליפין מעות שאינם שוות המקח דדרך חליפין שאינם 

שוים מעות המקח ולא גזור רבנן כדאמר בסמוך גבי 

 ובקנין סודר דשכיחא ליכא למיחש ,החליף דמי שור בפרה

שמא יאמר לו נשרפו חטיך בעלייה דכיון דלא קיבל 

המוכר המעות טרח ומציל פן יסרב הלוקח ליתן לו 

   ?)המעות
  

 כל ]ב"דף מו ע[הכי קאמר ,  יהודהאמר רב

כל שרגילים לשום אותו  (הנישום דמים באחר

דהיינו כל , כשנותנין אותן דמים באחר

אם בא אדם לתתם דמים בחפץ , המטלטלים

 כיון שזכה )אחר דרכן לשומן בכמה ינתנו לו

אם נתנם בתורת  [נתחייב זה בחליפין זה

 ואשמועינן דמטלטלי ...כיון שמשכן זה, חליפין

דשלף איש ', ולא בעינן כלי,  נעשין חליפיןופרי

דלקיים כל דבר דרשינן לקיים ,  לאו דוקא'נעלו

  הכי נמי מסתברא.)].מז(כדלקמן , בכל דבר

 מדקתני סיפא כיצד )דלאו במטבע עסקינן(

 . שמע מינה. או חמור בשור, החליף שור בפרה

 

מאי , ולמאי דסליק אדעתיה מעיקרא מטבע

פ "עא, כל מטלטלין (יהכי קאמר ופיר ?כיצד

, חליפין (כיצד,  נמי עבדי חליפין)שאינו כלי

 החליף שור בפרה או חמור ) כגוןיפיןדומהו חל

ואשמועינן אגב אורחיה בסיפא דפירי  (בשור

ולא ,  החליף שור בפרה גרסינן.עושים חליפים

ל "ס ד,ג בשר"י ל"רש ' כתבו התוסגרסינן בשר שור

ז "לפי ו. מיקרו נמי פירי)שורולא רק בשר  (שור ופרה חייםד

' על רב נחמן היא בין לפי מה שסברה הגמ' קושיית הגמ

ובין לפי המסקנה , בתחילה שמדובר בחליפי מטבע

לפי שמבואר בהמשך המשנה , שמדובר בחליפי מטלטלין

 י ניקנין בחליפין" לדעת רשששור ופרה שהם פירות
 כ הכי נמי מסתברא" דא.אקושיות '  די" על רשוקשה

 לא קאי ,שממנה משמע שאפשר לעשות חליפין בפירות

 , שסובר שפירי לא עבדי חליפיןלפי המסקנא לרב נחמן

 יש דמים שהם שהביאור  רב נחמן לפרשרךטציש

 ל"כר )ש"רש (:)ג(י שפסק בבכורות "לרש .בכחליפין 

דקיימא לן '  לא מתוקמא כלל מתנית"שמשיכה קונה מה

 וליכא לשנויי ופירי נמי ,ןדפירי לא עבדי חליפין כרב נחמ

 ח"רה. ג . ולא יש דמים שהם כחליפין,עבדי חליפין

 וספרים קדמונים גרסי ופירי נמי עבדי חליפין ף"והרי

 'כל הנישום' 'תרוץ הגמ וב.כיצד החליף בשר שור בפרה

ועוד דתניא לקמן פרתך בכמה  .ד .לא קאמר בשר שור

חליפין בכך וכך תקשה לרב נחמן דאמר פירי לא עבדי 

ת דחליפין שוה בשוה " ומיהו לפר,דלא מצי מיירי בדמים

 דשור ונראה        .ע אפילו פירי אתי שפיר"קני לכ

 כלי חשוב לפי שמשתמש  לא הוו פירות אלאופרה חיים

 אתי 'כל הנישום' ולמאי דשני ,בהם לטעון משוי ולחרוש

נ אלא לפי מאי " ולא פריך לר,שפיר אפילו לרב נחמן

 דאמר ופירי נמי עבדי  בחליפי מטבעיקראד מע"דס

 נ יתרץ" דרלא מתרצת'  מדוע הגמת"וא          .חליפין

 כמו 'כל הנישום'ב  שמשנתנו עוסקת'את מסקנת הגמ

שהיא אוקימתא ' כל הנעשה'ולא , שהוא לפי האמת

נ על רב ולוי " דמסתמא לא יחלוק רויש לומר שנדחתה

ין צריך לשנות ד מטבע נעשה חליפ" דמ,שהיו קדמונים

 דכל הנישום משמע למעוטי מטבע וצריך ',כל הנעשה'

ד אינו נעשה " ומ,לומר לדידיה ופירי נמי עבדי חליפין

   .)אינו חולק כי אם במטבע אבל בפירי יסבור זה כזה
  

בין למאי דסליק אדעתין מעיקרא בין למאי [

סיפא דמתניתין אשמעינן , דשני רב יהודה

הניחא לרב  ]א בעינן כליול, דפירי עבדי חליפין

אלא לרב , ששת דאמר פירי עבדי חליפין

לא עבדי  אבל פירי, אין דאמר כלי, נחמן

 ת" ולפרת"וא ,'כתבו התוס( מאי כיצד, חליפין

' מדוע הגמ,  מועיל גם פירותהסובר שחליפין שוה בשוה

 גם , בחליפין שוה בשוהלא מתרצת שרב נחמן יעמיד

שעל כרחך שיטתו כשיטת מעמידה ' למה הגמ יש לקישר

 דומיא דרישא ל"וישיעמיד בפירות שוה בשוה , רב ששת

דכל הנישום דמיירי בחליפין כלי בכלי או כל הנעשה 

ה " ה,למאן דאמר נעשה חליפין דמיירי באינן שוה בשוה

             .סיפא דהחליף שור בפרה מיירי באינן שוה
צי  למאן דאמר אין מטבע נעשה חליפין לא מומיהו

כ מאי פריך מכל הנעשה " דא,למימר דבשוה בשוה יועיל

דמטלטלין קונים זה את זה דמייתי ' דמים באחר וממתני

 ,בסמוך דמטבע נעשה חליפין דלמא איירי שוה בשוה

ולעיל נמי אמאי הוצרך לשנויי בפרוטטות הא שוה בשוה 

ר לא מקרי אינו שוה בשוה אלא ֵתַיהוא דמשום טריסית ַה

 ,שוה כפלים מן המעות דאז דומה לחליפיןהיכא שהמקח 

אלא ודאי קרא דמייתר לשוה בשוה לפירי אתי ולא 

ד בין פירי בין מטבע עושה " למת"וא        .למטבע

שהרי אין בו ,  למאי אתא'לקיים כל דבר 'חליפין קרא

הרי אף באינו שוה מועילים , צורך לחליפי שוה בשוה

גרעיני תמרה (  דאתא לרבות מרוקאל"י החליפין בהם
 )כגון חצי אגוז ( או דבר שאינו מסוים)שאינם דבר חשוב

היכא דהוי שוה בשוה דממעטינן להו לקמן מתורת 

 ללוי דאמר לקמן בכליו של מקנה אתי קרא נ"אחליפין 
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 ?)בכליו של קונה מועיל' למימר דאם הוא שוה בשוה אפי
רישא וסיפא [ הכי קאמר יש דמים שהן כחליפין

, אשמעינן דיש תורת דמיםו, חדא היא

 שהמעות קונות בלא משיכה כחליפין של סודר

דאמר ג "ע א,ומקני להו במחילת הדמים 'כתבו התוס

המקדש במלוה אינה מקודשת ובמכר לא :) ו(בקדושין 

קנה היינו כי קדשה או קנה החפץ במעות שחייב לו אבל 

קדשה או קנה בהנאת מחילת מלוה מועיל כמו ארוח לה 

 החליף דמי שור , כיצד)דבר עליך לשלטוןזמנא וא

ומשך את , מכר לו שור בכך וכך מעות (בפרה

אמר לו הלוקח פרה , ונתחייב לו המעות, השור

, וניאותו יחד, יש לי שאני נותן לך בדמי השור

 נתחייב בעל הפרה לתת לו את וקבל עליו

והכי קאמר , ואין אחד מהם יכול לחזור, הפרה

 כל המטלטלין שאדם ,כל הנישום דמים באחר

שם לחבירו ונותן לו שומת דמיהן בשביל חפץ 

 לוקח כיון שזכה זה, אחר שהיה לו ללוקח

ואפילו , ראשון במטלטלין הראשונים שמשכן

על מנת להקנות לו חפץ שלו , בתורת דמים

 בכל אונסי לוקח שני נתחייב זה, בדמים

לפי שקנו לו מעותיו כל אונסי , החליפין

  . דמי חמור בשור או )החליפין
  

דאמר דמים כי האי  (מאי טעמיה דרב נחמן

סבר  ?)ואנן תנן מעות אינן קונות, גוונא קנו

 דבר תורה ]):מז(לקמן  [לה כרבי יוחנן דאמר

, כדאשכחן גבי קונה מן ההקדש (מעות קונות

 ומפני מה )שאמרה תורה ונתן הכסף וקם לו

גזירה שמא  )ולא מעות (אמרו משיכה קונה

יניחם לוקח  (לו נשרפו חטיך בעלייהיאמר 

ותפול דליקה בשכונת , בבית מוכר זמן מרובה

לפיכך , ולא יחוש לטרוח ולהציל, המוכר

דכיון , העמידום ברשותו לחזור בו אם ירצה

ויחזור בו מן ,  ברשותו יתייקרושאם יתייקרו

,  כי דידיה חשיב להוהמכר ויהא השכר שלו

ן בעלמא וכיון דתקנתא דרבנ, וטרח ומציל

גזרו ביה  )מכר דשכיח ( ומלתא דשכיחא)...הוא

  מלתא דלא שכיחא)עבוד רבנן תקנתא (רבנן

שיהיו שמין דמי כגון האי , במכר דלא שכיח(

לא  (לא גזרו ביה רבנן )מטלטלין במטלטלין

   .)עבוד רבנן תקנתא במשיכה

 מפורשת  משיכה:)מ מז"ב (ולריש לקיש דאמר

 לא יתא מעות לא קנווכיון דמדאורי (מן התורה

, שנא מכר דשכיח ולא שנא מכר דלא שכיח

ה כרב ששת הניחא אי סבר ל, מעות לא קנו

 מתרץ לה למתניתין דאמר פירי עבדי חליפין

וכדשני רב יהודה כל הנישום דמים , כרב ששת

כגון מטלטלין ופירי שאדם רגיל לשומן , באחר

 היכא דעשאם חליפין, כשנותנן דמים באחר

  הניחא אי סבר לה כרב ששת)כה זהכיון שז

אלא אי סבר לה כרב , מתרץ לה כרב ששת

כלי  אלא( דאמר פירי לא עבדי חליפין, נחמן

 )בתורת דמים נמי לריש לקיש ( ומטבע)בעינן

דנישני כרב נחמן דאמר יש דמים  (לא קני

דהא לריש לקיש מדאורייתא , שהם כחליפין

לא ואפילו דמכר ד, יליף דמעות אינן קונות

החליף שור בפרה  ( היכי מתרץ לה)שכיח נמי

על כרחך  ?)לא בחליפין ולא בדמים, דמתניתין

  . כרב ששת מתרץ לה
  

ואמר ריש  .תנן כל המטלטלין קונין זה את זה

 לקיש ואפילו כיס מלא מעות בכיס מלא מעות

דאי בתורת דמים  , ועל כרחך בחליפין קאמר(

, יפיןשמע מינה מטבע נעשה חל, מעות לא קנו

בששתיהן  (תרגמא רב אחא ?)ונקנה חליפין

דהוה ליה כשאר מטלטלין , מעות פסולות

ניקון בכיס מלא של מחליף כיס מלא דינרי א

אחד ,  בדינר אנקא ואניגרא)דינרים אניגרא

המלך  (שפסלתו מלכות ואחד שפסלתו מדינה

גזר שלא יוציאו ובני מדינה לוקחין אותו 

 בני מדינה נהואחד מהם פסלתו מדי, בהצנע

ומוציאין אותם , אבל המלך לא צוה, שנאוהו

  . )בשאר מדינות המלך
  

משום  דאי אשמועינן פסלתו מלכות, וצריכא

 אבל פסלתו )לשון הילוך הוא (דלא סגי כלל

אימא אכתי  מדינה דסגי ליה במדינה אחריתי

ואי . ואין מטבע נקנה בחליפין, מטבע הוא

 סגי ליה משום דלא אשמועינן פסלתו מדינה

אבל פסלתו מלכות , לא בצנעא ולא בפרהסיא

ואין , אימא אכתי מטבע הוא דסגי ליה בצנעא

. א ע"פסק הש     .צריכא מטבע נקנה בחליפין
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 ...כל המטלטלין קונים זה את זה בחליפין

 שאין קונין בהם נקנים פ"עא, ופירות נמי

חוץ ממטבע שאינו נקנה בחליפין ולא , בחליפין

אמר רב :) מה( בדף י" הסביר הב).א,רג(מ "חו. ..קונה

פפא אפילו למאן דאמר אין מטבע נעשה חליפין אקנויי 

פירא .) מז(מיקנו בחליפין מידי דהוה אפירא לרב נחמן 

לרב נחמן לאו אף על גב דאינהו לא עבדי חליפין אקנויי 

דאידחי מימרא דרב ג "עוא.  טיבעא נמי לא שנא,מיקנו

 , במאי דאמר דמטבע נקנה בחליפיןהיינו דוקא.) מו(פפא 

 נקטינן ,אבל במאי דאמר דפירי אפילו לרב נחמן מיקנו

דבר תורה מעות  .ב .י"ם ורש"ד הרמב"וכ, כוותיה

קונות אבל חכמים תקנו שלא יקנו המטלטלים 

אלא בהגבהה או במשיכה דבר שאין דרכו 

ולמה  .ג .יוחנן'  פסק כר).א,קצח(מ "חו... להגביה

גזירה , שלא יהו מעות קונותתקנו חכמים 

שמא יתן הלוקח דמי החפץ וקודם שיקחנו 

או , כגון שתפול דליקה וישרף, יאבד באונס

ואם היה ברשות הלוקח , יבואו לסטים ויטלוהו

לפיכך העמידוהו , יתמהמה המוכר ולא יציל

 ...כדי שישתדל ויציל, חכמים ברשות המוכר

ין וכן ראובן שמכר מטלטל .ד ).ה,קצח(מ "חו

וקנה שמעון המטלטלין , לשמעון במנה

ואחר כך היה לשמעון , ונתחייב לראובן בדמים

מטלטלים אחרים למכור ואמר ליה ראובן מכור 

ואמר , אותם בדמים שיש לי בידך מדמי המכר

נקנין אותן המטלטלים לראובן בכל , ליה הן

שגם ,  שלא משך ולא הגביהפ"עוא, מקום שהם

ולא גזרו ביה רבנן זה דבר שאינו מצוי הוא 

ל "אבל אם היה עליו חוב שלא מחמת המכר וא

ונתרצו , מכור לי מטלטלין בחוב שיש לי אצלך

א דמיירי דוקא " מיהו יהגה(. לא קנה, שניהם

שאמר ליה מכור לי בהנאת מחילת הדמים 

אבל אם אמר ליה מכור לי , שיש לי אצלך

   ).ב,קצט(מ "חו )...לא קנה, בדמים שיש לי בידך
  

אחז  ( מכור לי באלואמר רבה אמר רב הונא

בירו מכור לי חפץ שלך ואמר לח, בידו מעות

, ולא הקפיד לשאול כמה הם, באלו שבידי

וקח החפץ במעות ל (קנה )וקיבלם מיד הלוקח

 ]א"דף מז ע[ )ואין אחד מהם יכול לחזור, הללו
אם אין  ( אונאה)דין ( עליו)לחבירו (ויש לו

קנה . ) שפחתו שתות,במעות כדי דמי החפץ

דכי , קנה דכיון דלא קפיד, דלא משךג "עא

ולקמיה פריך והא אין מטבע נעשה  (חליפין דמי

דמכור לי באלו  ויש לו עליו אונאה. )חליפין

רב . )ולא לשון חליפין, לשון ממכר (קאמר ליה
ואין לו , קנה  מכור לי באלואבא אמר רב הונא

 ד עליהןדמים ואין מקפי, פשיטא .עליו אונאה

נתן לו מעות או חפץ בשביל חפץ אחר (

ולא הקפיד עליהן לראות אם , בתורת דמים

בלא  ( הא קאמרינן דקני)ישנן כדי שויין

  .  דכחליפין דמו)משיכה
  

נתן לו חפץ בחפץ  (חליפין ומקפיד עליהן

, לקנות כדין קנין שקונין בסודר, בתורת חליפין

 )וזה מקפיד לראות שיהא הסודר שוה כל כך

או , מי קנו תרוייהו במשיכה דחד מינייהו (מאי

,  הרי הן כדמיםהואיל והקפיד עליהםדלמא 

והוי להו מעות ואין קונות עד שימשוך גם 

תא שמע הרי , אמר רב אדא בר אהבה ?)השני

ובא חבירו ואמר לו , שהיה תופש פרתו ועומד

יש  ,לחמור אני צריך )הבאת בשוק (פרתך למה

 .בכך וכך ,פרתך בכמה.  לךלי חמור שאני נותן

משך בעל החמור את . בכך וכך ,חמורך בכמה

ולא הספיק בעל הפרה למשוך את , הפרה

לא קנה בעל החמור  החמור עד שמת החמור

 שמע מינה חליפין ומקפיד עליהן. את הפרה

   .לא קנה
  

 בשופטני )דקרא (אמר רבא אטו חליפין

לדעת שיהו שוות קצת  (דלא קפדי, עסקינן

, שייטב בעיניו לתת לו את שלו כנגדו, דמים

 אלא כל חליפין )ואפילו הכי קאמר קרא דקנה

שיהו שוין קצת ולפעמים  'כתבו התוס( מיקפד קפדי

שיהו שוין כמו החפץ גופיה ואפילו כשאינו שוה כחפץ 

דאמר  והכא במאי עסקינן.  וקנה)שכנגדו קנה

ומשך את הפרה ועדיין , ליה חמור בפרה וטלה

דלא הוה ליה משיכה , את הטלהלא משך 

   .מעליא
  

ויש לו עליו , קנה אמר מר מכור לי באלו

לימא סבר רב הונא מטבע נעשה  .אונאה

דהא יהב טעמא למלתיה משום  (חליפין

רב הונא סבר לה כרבי , לא ?)דכחליפין דמו
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והני , כלומר אין מטבע נעשה חליפין[ יוחנן

 דהא )'כ התוס"כ (לאו חליפין נינהו אלא דמים

ודמים כי האי גוונא קנו בלא , מכור לי קאמר

משום דזביני דלא , משיכה כחליפין דקנין סודר

 דאמר דבר תורה ]...וכרבי יוחנן, שכיח נינהו

 ומפני מה אמרו משיכה קונה. מעות קונות

. גזירה שמא יאמר לו נשרפו חטיך בעלייה

ומלתא דלא , גזרו בה רבנן מלתא דשכיחא

   . רבנןלא גזרו בה שכיחא
  

אמר ליה מר הונא בריה דרב נחמן לרב אשי 

דמספקא , לדרב הונא (אתון הכי מתניתו לה

, לכו אי סבר ליה מטבע נעשה חליפין ואם לאו

רב  [ אנן הכי מתנינן לה)ודחיתו דחוי בעלמא

 וכן אמר ]).מו(מ "הונא בהדי הנך רבנן דלעיל ב

ולא מספקא ( אין מטבע נעשה חליפין רב הונא

דודאי טעמיה משום דסבירא ליה , א מידילן הכ

יש מעות . א ע"פסק הש     .)כרבי יוחנן הוא

היו לו מעות בידו בלא מנין ובלא , כיצד. קונות

ואמר לחבירו מכור לי חפץ שלך , משקל

ולקחם המוכר ולא דקדק , במעות אלו שבידי

נקנה החפץ ללוקח ואין אחד מהם , לידע מנינם

וא דבר שאינו מצוי מפני שה, יכול לחזור בו

 ואפילו ידע הלוקח הגה(ולא גזרו ביה רבנן 

, רק שאמר למוכר מכור לי באלו, מניינם

 )יש אומרים דקנה, והמוכר לא דקדק במניינם

בלא ' פי(הלוקח בדמים אכסרה  .ב ).א,קצט(מ "חו

ל " כגון שחפן מעות וא)מנין ובלא מדה ובלא משקל

והוא . אהקנה ומחזיר אונ, מכור לי פרתך באלו

, הדין ללוקח פירות אכסרה בסלע או בשתים

 ויש אומרים דספיקא הגה(שקנה ומחזיר אונאה 

מ "חו ).הוי ואין מוציאין ממון מיד המאנה

 בו יש העתיקו רק דברי רבא דם"ף והרמב"הרי ).יט,רכז(

לא ידענא אי הלכתא  כתב ש"והרא. ע"פ הש"וכ ,הונאה

רבא הוה מסתברא כרבה או כרבי אבא ואי הוה גרסינן 

אבל התוספות כתבו לקמן  דהלכה כרבא דבתראה הוא

 דרבא לא ראה רב הונא מעולם ולא ,א למיגרס רבא"דא

ברירא לן אי הלכתא כוותיה או כרבי אבא הילכך לא 

כל  .ג  .א"פ הרמ" וכמפקינן אונאה מיד המאנה

אין צריך  המטלטלין קונים זה את זה בחליפין

יד לידע שיווי החפץ לומר אם אין המקנה מקפ

אלא אפילו מקפיד לידע שיווי ... שנוטל בחליפין

אפילו הכי , דהשתא דומה לדמים, החפץ שנוטל

והעריכו , היה לזה פרה ולזה חמור, כיצד. נקנה

והסכימו , אותם כמה שוה כל אחד מהם

כיון שמשך בעל הפרה את , להחליפם זה בזה

נקנית פרתו לבעל החמור בכל מקום , החמור

א "וי. (ואין שום אחד מהם יכול לחזור בו, שהיא

 ,קונין אף בפירות, דאם העריכו זה כנגד זה

החליף חמור בפרה  .ד ).א,רג(מ "חו )ויש חולקין

, ומשך את הפרה ולא משך את הטלה, וטלה

 א"וי. מפני שאין כאן משיכה גמורה, לא קנה
משום שאין החמור ראוי , דדוקא בכהאי גונא

,  אמר פרה וטלה בכור חטים אבל אם,ליחלק

קנה בחטים , ומשך הפרה ולא משך הטלה

  ).ב,רג(מ "חו ...כנגד דמי הפרה
  

קנין חליפין דכתיב בקרא שלף איש  (במה קונין

,  בכליו של קונהרב אמר? )מי שלף ונתן, נעלו

כי היכי , דניחא ליה לקונה דלהוי מקנה קונה

  בכליו של מקנהולוי אמר. דלגמר ולקני ליה

דוקא בכליו של  'כתבו התוס( דבעינן למימר לקמןכ

 ואי לוי ,מקנה ולא בכליו של קונה דהא מקרא יליף לקמן

 סבר אין מטבע נעשה חליפין וכן פירי היינו טעמא

נהנה הוא מכך ו, החפץאת שלמרות שהוא המקנה נתן 

ל "צ, ובהנאה זו יקנה את החפץ, שהמוכר מקבל אותו

דומיא דנעל ולא מטבע  הנאת קבלת דבר חשוב שצריך

   .)ותופיר
  

, אמר ליה רב הונא מדסקרתא לרבא וללוי

הא קא קני ארעא אגב , דאמר בכליו של מקנה

, הנותן קרקע לחבירו בקנין סודר (גלימא

ונקנה , והמקבל מתנה מושך הסודר מיד הנותן

לו הקרקע עם הסודר במשיכת הסודר שנקנה 

ן הוו ליה נכסים שיש לה, אם כן. )במשיכה

, אחריות ונקנין עם נכסים שאין להן אחריות

ואנן איפכא תנן נכסים שאין להן אחריות 

בדבר  (נקנין עם נכסים שיש להן אחריות

, רקע ואינו קנין למטלטליןשהוא קנין לק

אמר ליה אי  ?) בכסף ובשטר ובחזקהכדקתני

 הוה לוי הכא הוה מפיק לאפך פולסי דנורא

 מא מקנה ליה מי סברת גלי)ניצוצות של אור(

דאמר ליה אגב שעל ידי משיכת הכלי שנקנה (

,  אינו כן.לו במשיכה יקנה לו הקרקע עם הכלי

 .          מז
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גמר ואקני   בההיא הנאה דקא מקבל מיניה)אלא

כאילו זה מוסר לו , אין אלו אלא כחליפין (ליה

 הנאת ומהו מסירתו, חפץ אחר תחת קרקע

שחשבו לקבל ממנו , קבלתו ממנו מתנת הכלי

וח לו כאילו נותן לו זה הקונה מתנה  נמתנה

   .)וגמר נותן ומקנה לו הקרקע, רבה
  

אוָלה ְועל  כתנאי ָרֵאל על ַהּגְ ְַוזֹאת ְלָפִנים ְבִיׂשְ ַּ ּ ּ

ַלף ִאיׁש ַנעלֹו ְוָנַתן  ֲַהְתמוָרה ְלַקֵים ָכל ָדָבר ׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ

ְּלֵרעהו שמכר לו מכירה [ זו מכירה 'גאולה' .ֵ

ובאין לקיים , ותולא קיבל מע, גמורה בדמים

 וכן הוא אומר לא ]דברי מכירתן על ידי קנין

תֹו  (יגאל ְָוִאם ַבְבֵהָמה ַהְטֵמָאה וָפָדה ְבעְרֶכך ְוָיַסף ֲחִמׁשִ ּ ּ ֶּ ּ ּ

ָ ְוִנְמַכר ְבעְרֶכך ּלֹא ִיָגֵאלָעָליו ְוִאם  ּ ּ וקשה  ,'כתבו התוסֶּ
 פסוק זה מוכח דגאולה אינה מכירהמ דאדרבה ת"לר

אם לא נגאל אלא נמכר נוהג בו דין שביאור הפסוק ש

ּלֹא ְיַבֵקר  ( לא יגאל דכתיב במעשר בהמהאלא גרס יובל

ֵּבין טֹוב ָלַרע ְולֹא ְיִמיֶרנו ְוִאם ָהֵמר ְיִמיֶרנו ְוָהָיה הוא  ּ ּּ ּ ּ

ּוְתמוָרתֹו ִיְהֶיה קֶֹדׁש  .) לב( ואמרינן בבכורות ּלֹא ִיָגֵאלּ

א חי ולא דהאי לא יגאל לא ימכר הוא דאינו נמכר ל

 ולרבי יוחנן גאולה ,ת גאולה זו מכירה"שחוט ומפרש ר

 זו חליפין של שוה בשוה 'תמורה' .ל במשיכה"בכסף ולר

 לרבות אינו שוה 'לקיים כל דבר' .בפירי' ע אפי"דמהני לכ

 .)בשוה למר אף במטבע ופירי ולמר דוקא בכלי
שמחליף כלי זה בחפץ  (זו חליפין 'תמורה'

ּלֹא ַיֲחִליֶפנו ְולֹא ָיִמיר ומר  וכן הוא א)שכנגדו ּ

לקים כל דבר שלף איש נעלו ונתן ', ֹאתֹו

רבי . בועז נתן לגואל ?מי נתן למי .'לרעהו

 ע"פסק הש     .יהודה אומר גואל נתן לבועז
יתן הקונה למקנה כלי כל , בקנין כיצד. א

שהוא ויאמר לו קנה זה חלף הקרקע או 

אין והגה . (המטלטל שמכרת או שנתת לי

כי מסתמא , נוהגין שיאמר לו הקונה כן

וכיון שמשך ). אדעתא דהכי הוא נותן לו

נקנה הקרקע או המטלטלים , המקנה הכלי

אף , ללוקח או למקבל מתנה בכל מקום שהוא

על פי שלא החזיק ולא נתן כסף ולא כתב שטר 

, ואין שום אחד מהם יכול לחזור בו, ולא משך

מ "חו ...ים זה לזהאם מוד, אפילו אין עדים בדבר

   . כרב פסקו הפוסקים).א,קצה(
  

  שאין בו שוה פרוטהפ"אע,  קונין בכליתנא
 לכהן ונתן'אמרינן גבי :) לב(ת בפסחים "וא 'כתבו התוס[

נ כתיב " וה, דאין נתינה פחות משוה פרוטה'את הקדש

 דהתם הוי תשלומין שגזל ההקדש הלכך ל"וילרעהו  ונתן

 כמו גבי מעילה דהוי ליתנהו פחות משוה פרוטה

 ,תשלומין אבל נתינת מנעל הוא לרעהו ולא נתינת ממון

 בידה דגט הוי נתינת גט ולא נתינת ממון ונתןוכן 

 וכן ,כתבו על איסורי הנאה כשר.) כ(גיטין בכדאמר 

 .נתינת תרומה דחטה אחת פוטרת את הכרי:) חולין קלז(

:) וכריתות (ד " ואיכא למ,יתןוגבי סיכה דכתיב ואשר 

 היינו משום ,דהוי בכל שהוא אף על גב דמעילה היא

ד בכזית סבר כרבנן "דכתיב סיכה דמשמע בכל שהוא ומ

 .דאבא שאול דאמרי נתינה בכזית כזר שאכל תרומה

משום דשני :) נט(וגבי לבונה דבעינן כזית במנחות 

   .]מלשון שימה דאתחיל ביה
  

,  אלא בכלי)דקונין קנין ( לא שנואמר רב נחמן

ואפילו  (לא )כל דבר שאינו כלי (אבל בפירי

  . אפילו בפירותרב ששת אמר. )שוה הרבה
  

  נעל'נעלו' אמר קרא ?מאי טעמא דרב נחמן

 ?מאי טעמיה דרב ששת. לא מידי אחרינא, אין

. )לקיים בכל דבר ('לקים כל דבר'אמר קרא 

ההוא  ?הכתיב לקים כל דבר, לרב נחמן נמי

 דניקנין )ה במנעלגאולה ותמור (לקים כל דבר

אמר לך  ?הכתיב נעלו, ורב ששת נמי .במנעל

אף כל  )שלם (רב ששת מה נעלו דבר המסויים

, לאפוקי חצי רמון וחצי אגוז, דבר המסויים

.) ז(ק "דאמר לעיל פ' על ג' וסודר דג 'כתבו התוס[ דלא

   .]דכמאן דפסיק דמי חשיב דבר מסוים
  

נן ת בריה דרב אידי כמאן כתביאמר רב שש

 'במנא'. האידנא במנא דכשר למקניא ביה

. דאמר קונין בפירות, לאפוקי מדרב ששת

דף מז [דאמר קונין , לאפוקי מדשמואל 'דכשר'
 אמנם כלי העשוי מגללי בקר ( במרוקא]ב"ע

 .)גרעיני תמרה שמחליקין בהם את הקלף  פירשו'התוס
ולא משמע , משמע לקנות בו ('למקניא'

 דאמר בכליו של )וילאפוקי מדל ,להקנות בו

כתבו [ קא משמע לן למקניא ולא לקנויי מקנה

גבי :) לט (גיטיןבמשמע דהלכה כרב ואמרינן נמי  'התוס

ההיא אמתא דאמר לה קני הא וקני נפשך אתא לקמיה 

דרב נחמן אמר ליה לא עשה ולא כלום דהוה ליה כליו 

בו ולא בדבר , משמע מיעוט ('ביה' .]של מקנה

ורב זביד  למעוטי מטבע רב פפא אמר )אחר
.  למעוטי איסורי הנאהואיתימא רב אשי אמר

אמר רב פפא למעוטי , ביה איכא דאמרי

אמר רב זביד ואיתימא רב  'דכשר' .מטבע

 : מז-. מז   
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אבל מוריקא לא .  למעוטי איסורי הנאהאשי

אין  ע"פסק הש     .)למימר דלא קני (אצטריך

ואף על פי שאין בו שוה , קונים אלא בכלי

, ובלבד שיהא עשוי מדבר חשובגה ה(פרוטה 

ואין קונים ). לאפוקי כלי העשוי מגללי בקר

ולא , ולא בפירות, בדבר שאסור בהנאה

אבל , וקונין בה, בהמה מקרי כליהגה . (במטבע

 ...)אין קונין בהם, שאר מטלטלין שאינן כלי

כרב  פסק ).ב,קצה(מ "חו ואין קונין בכליו של מקנה

 דין  חיהמההלבש א"ש הרמ" מ.'שכן אסיקנא בגמ, נחמן

  .י"ולא כרש:) מו( בדף 'כלי הוא כדברי התוס
  

אמר ?  מאי אסימון'...אסימון קונה את המטבע'
הבלן ( לבית המרחץ  מעות הניתנות בסימןרב

, מקבל סימנין מיד הנמנין לרחוץ בבית המרחץ

ולפיהם יחם המים ויכין , לדעת כמה הם

ות ורעות ונותנין לו מעות פחות, אלונטיאות

   .)בסימן
  

ולא , מיתיבי אין מחללין מעשר שני על אסימון

מכלל . על מעות הניתנות בסימן לבית המרחץ

דאסימון לאו מעות הניתנות בסימן לבית 

 'כתבו התוס(  וכי תימא פרושי קמפרש,המרחץ

והא לא  )על מעות הניתנות במרחץו ד'ו'ולא תגרוס 

 דברי ,תנא הכי מחללין מעשר שני על אסימון

 ושוין. וחכמים אומרים אין מחללין. רבי דוסא

שאין מחללין על מעות הניתנות בסימן לבית 

   ?המרחץ
  

 פולסא  מאי אסימוןאלא אמר רבי יוחנן

 ואזדא רבי יוחנן לטעמיה. )מחוסר צורה(

מדאוקי לרבי ישמעאל דפליג על כל דבר שאין (

' דאמר כר, עליה צורה להתיר חילול עליו

דוסא ' עינן רבי יוחנן דאסימון דראשמו, דוסא

 דאמר רבי יוחנן )דבר שאין עליו צורה הוא

רבי . רבי דוסא ורבי ישמעאל אמרו דבר אחד

  רבי ישמעאל מאי היא,הא דאמרן דוסא

ְָוַצְרָת ַהֶכֶסף ְבָיְדך דתניא  ּ ּ לרבות כל דבר ּ

רבי עקיבא . דברי רבי ישמעאל, הנצרר ביד

   . צורהאומר לרבות כל דבר שיש עליו
  

  משך הימנו פירות ולא נתן לו מעות,כיצד'

 דבר אמר רבי יוחנן '...אינו יכול לחזור בו

פני מה אמרו משיכה ומ, תורה מעות קונות

 גזירה שמא יאמר לו נשרפו חטיך בעלייה קונה
 אמאי הפקיעו חכמים קנין ן"הקשה ריב ,'כתבו התוס(

עות מעות שהוא מדאורייתא ליתקנו שיצטרך שניהם מ

יש חשש ,  אי משיכה לבדה לא תקנהותירץומשיכה 

ולא ישלם עדיין מעות , שימשוך הלוקח את החיטים

 ,לא יחוש הלוקח להציל את החיטים, ותיפול בהם שריפה

מאן דשדא דליקה , סוף סוף .)ונמצא המוכר נפסד

גזירה שמא תפול דליקה , אלא ?בעי שלומי

, האי מוקמת להו ברשותיה מסר נפשי. באונס

לא מסר נפשיה טרח  ואי לא, טרח ומציל

  .ומציל
  

.  משיכה מפורשת מן התורהריש לקיש אמר

ְּוִכי ִתְמְכרו אמר קרא  מאי טעמא דריש לקיש ּ

ִָמְמָכר ַלעִמיֶתך אֹו ָקֹנה ִמַיד עִמיֶתך  ֲָ ֲּ דבר ּ

למעוטי  ורבי יוחנן אמר מיד. הנקנה מיד ליד

דאישתעי ביה קרא  (קרקע דלית בה אונאה

 אין בו דכיון דאינה נקחת מיד ליד, תיא

וריש לקיש אם כן לכתוב קרא וכי  .)אונאה

או קנה , תמכרו ממכר מיד עמיתך אל תונו

למסמך קנין (שמע מינה למשיכה  למה לי

לומר שאין נקנה עד שיצא מיד זה ליד , למיד

מיבעי  ?ורבי יוחנן או קנה מאי עביד ליה .)זה

אל תונו אין לי  וכי תמכרו ממכר לכדתניאליה 

? נתאנה מוכר מנין, אלא שנתאנה לוקח

וריש לקיש  .תלמוד לומר או קנה אל תונו

אונאת מוכר מאו קנה אל  (תרתי גמר מיניה

ולא , ומשיכה מדסמך מיד ללשון קנין, תונו

  . )סמכיה לממכר
  

ידו על  רבי שמעון אומר כל שהכסף בידו, תנן

ות פליג אדרבנן דאמרי נתן לו מע(העליונה 

שמעון ואמר לא ' ופליג ר, יכול לחזור בו זה וזה

, מוכר הוא דמצי הדר ביה. )יחזור אלא מוכר

אי אמרת בשלמא . לוקח לא מצי הדר ביה

משום  )ומשיכה תקנתא דרבנן (מעות קונות

לוקח לא מצי הדר , הכי מוכר מצי הדר ביה

שמעון למימר דיינו אם אמרינן ' אתא ר[ביה 

וקמת להו ברשותיה דמכי מ, חזרה במוכר

, ו מסר נפשיה לאצולינהולחזור בו אם הוקר

שאם ,  עדיין שכרי תלוי בהםמימר אמר
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, ולוקח לא מצי הדר ביה,  אחזור בייתייקרו

י דטרח מוכר ומציל "פרש 'כתבו התוס דמעות קונות

משום שיכול לחזור בו אם יוקירו ולוקח לא יחזור אם יוזלו 

אינם מהוגנים דטרח  וכי תקנו משיכה בשביל שת"וא

 ,ומציל לפי שאם יוקירו יחזור ויקבל עליו מי שפרע

 דודאי לא ל"וישצדיקים לא יחזרו לעולם אפילו אם יוקירו 

תקנו אלא משום שאינם מהוגנים שיניחו פירות חבריהם 

שהרי אנשים מהוגנים בלאו הכי יצילו ממון , לשרוף

הלוקח  מפרש דאם נשרפו יכול ת"ור            .חבריהם

ש "אמתניתין דר:) מט( דלקמן ,שמעון' לחזור אפילו לר

 מייתי עובדא דההוא גברא דיהב ,אומר כל שהכסף בידו

 דבי פרזוק רופילא אמר רב הרא ובעו למנסביזוזא אחמ

 ,חסדא כדרך שתקנו משיכה במוכרים כך תקנו בלקוחות

מי שפרע ' ש אית ליה דרב חסדא ואפי"משמע דאף לר

ל זיל קבל עלך מי "כא הפסד לגמרי מדלא אליכא כיון דאי

יוחנן לרבי חייא בר יוסף דזבין מלחא ' שפרע כדאמר ר

ולכך טרח מוכר ומציל שלא יחזור בו לוקח ולא ' ואייקר כו

 ואפילו משום יוקרא וזולא יכול ,יעמוד אפילו במי שפרע

דקאמר כי קאמר :) עד(ש כדמוכח "לחזור בו לוקח אף לר

א לוקח בחד תרעא שעמד השער ש מוכר חוזר ול"ר

במקומו בתרי תרעי מי אמר לשם יודה דאף לוקח יכול 

 והא , דאי לא תימא הכי מי שפרע בלוקח לית ליה,לחזור

ש לית ליה דרב חסדא היינו היכא "דקאמר בשמעתין דר

דלא הוזל ולא הוקר דלרבנן ורב חסדא שניהם חוזרים 

 .]ו ולא לוקחש מוכר יכול לחזור בו מפני שהכסף ביד"ולר
לוקח נמי  אלא אי אמרת מעות אינן קונות

אמר לך ריש לקיש אליבא דרבי  ?ליהדר ביה

שמעון סבירא ליה ' דר (לא קאמינא שמעון

אליבא   כי קאמינא)משיכה תקנתא דרבנן היא

משום דמעות , דאמרי לוקח נמי חוזר (דרבנן

   .)אינן קונות כלל
  

דאמר לרבנן משיכה  (בשלמא לריש לקיש

היינו דאיכא בין רבי שמעון  )דאורייתא היא

והאי טעם יהבו , כלומר בהא פליגי (לרבנן

, דרבנן סברי משיכה דאורייתא, למלתייהו

, והלכך לא שנא מוכר ולא שנה לוקח מצי הדרי

, שמעון סבר משיכה תקנתא דרבנן היא' ור

הלכך למוכר הוא דעבוד , משום דנטרח בהו

אלא לרבי . )חולא לוק, רבנן תקנתא דליהדר

דאמר לרבנן נמי משיכה תקנתא דרבנן  (יוחנן

 כלומר ( מאי איכא בין רבי שמעון לרבנן)היא

 ?)ומה טעם נותנים לדבריהם, במאי קמיפלגי

דאמר רב חסדא , איכא בינייהו דרב חסדא

לחזור בו  (כדרך שתקנו משיכה במוכרין

 כך תקנו )המוכר כל זמן שלא משך הלוקח

לחזור בו בשביל אותה תקנה  [משיכה בלקוחות

דכל שכן כי מוקמת , עצמה דנשרפו חטיך

לחזרה נמי ברשות לוקח מסר נפשיה המוכר 

שאם יראה הלוקח דליקה באה , וטרח ומציל

 אמרה רב חסדא ):מט(ולקמן ,  חוזרני בייאמר

שמע דבעו , גבי ההוא דיהב זוזי אחמרא

רבי . ]למינסביה דבי פרזוק רופילא והדר ביה

רבנן אית להו , לית ליה דרב חסדא שמעון

  . דרב חסדא
  

תנן אבל אמרו מי שפרע מדור המבול הוא 

אי . עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורו

משום הכי קאי  אמרת בשלמא מעות קונות

אמאי  אלא אי אמרת מעות אינן קונות, באבל

ובדברים מי קאי  .משום דברים ?קאי באבל

 י שמעון אומר רב]א"דף מח ע[ והתניא ,באבל
:) עד(לקמן שמעון בן אלעזר ד' לא גרסינן ר 'כתבו התוס[

שאמרו טלית פ "ע א]שמעון בן יוחאי' מוכח דהיינו ר

 ואין דינר זהב קונה טלית, קונה דינר זהב

 מכל מקום )דלגבי פירות הוי דהבא טבעא(

אף לפי פורענות העתידה לבוא על , כלומר(

כולין לעכב שאין בית דין י ( כך הלכה)החוזר

 אבל אמרו מי שפרע מאנשי דור המבול )בידו

ומאנשי דור הפלגה ומאנשי סדום ועמורה 

הוא עתיד ליפרע ממי שאינו , וממצרים בים

, לא קנה והנושא ונותן בדברים. עומד בדיבורו

אין  (אין רוח חכמים נוחה הימנו והחוזר בו

אין , נחת רוח לחכמי ישראל במעשיו של זה

ואמר רבא . ) על ידוהימנו, יהםדעתם נוחה על

אלא אינו הגון בעיני , קללה אחרת (אנו אין לנו

כתבו (  אלא אין רוח חכמים נוחה הימנו)חכמים

ל רבא בברייתא נמי הכי "ואם תאמר מאי קמ 'התוס

 ל"ויקתני החוזר בו אין רוח חכמים נוחה הימנו 
דאשמועינן דאין רוח חכמים נוחה הימנו לאו היינו מי 

דברים ואיכא בהדייהו  ?) דקתני ברישאשפרע

משום דברים שבאו על כך  (קאי באבל מעות

, אבל מעות לא קנו מדאורייתא, לכלל מעשה

כגון אם קידש בו , ונפקא מינה לענין איסורא

, לרבי יוחנן הוו קדושין, את האשה

לריש לקיש , ודידיה הוא, דמדאורייתא קנייה

 . מח-:  מז
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ו מעות דברים וליכא בהדייה )לא הוו קדושין

 מה התחדש ת"וא 'כתבו התוס( לא קאי באבל

 הרי כבר במשנה נתבאר', למקשה בתירוץ הגמ

ובבריתא נתבאר שעל דברים , שבמעות קאי במי שפרע

 שהמקשה היה סבור ל"וי 'אין רוח חכמים נוחה עימנו'

הסובר שמעות קונות ש "שחילוקים אלו נאמרו לשיטת ר

מי ' לא קאי בבמעות' אמנם לחכמים אפי, מן התורה

  .)שגם לחכמים נישנו חילוקים אלו' ותירצה הגמ', שפרע
  

אמר רבא קרא ומתניתא מסייע ליה לריש 

. )דמדאורייתא נמי לא קנו מעות להדיוט (לקיש

ְּוִכֵחׁש ַבעִמיתֹו ְבִפָקדֹון אֹו דכתיב  קרא ּ ֲּ
ק ֶאתִּבְתׂשוֶמת . ֲ עִמיתֹוָ ָיד אֹו ְבָגֵזל אֹו עׁשַ

אמר רב חסדא כגון שיחד  )ההלוא (תשומת יד

דהוי , שיחד לו הלוה כלי עליה (לו כלי להלואתו

 לא דאילו כפר בהלואה גרידתא, דפקדוןדומיא 

 )הואיל וניתנה להוצאה, מיחייב קרבן שבועה

אמר רב חסדא כגון שיחד לו  )שכר שכיר (עשק

 לא מיחייב אכפירת שכר ,ואי לא (כלי לעשקו

 ליה באפי דלא מייחד, שכיר קרבן שבועה

 וכי אהדריה קרא. )נפשיה כפקדון וגזל ואבידה

ְּוָהָיה ִכי ֶיֱחָטא  כתיב )להישבון לאחר שהודה(

ָזל אֹו ֶאת  ר ּגָ ֵזָלה ֲאׁשֶ יב ֶאת ַהּגְ ם ְוֵהׁשִ ְוָאׁשֵ

ר ָהְפַקד  ק אֹו ֶאת ַהִפָקדֹון ֲאׁשֶ ר עׁשָ ק ֲאׁשֶ ָּהעֹׁשֶ ּ ָ
 'סכתבו התו[ ואילו תשומת יד לא אהדריה ,ִּאתֹו

שהרי לא קנאו בעל  הכי נמי לא היה צריך להחזיר עושק

ואם כן אין בו , שאין שייכת בו משיכה, הבית מעולם

יש  ת"וא  .החזירו ובשביל שום דרשה ,חיוב השבה

 שמי שנתבע שאנס .)מב(כתובות להקשות מהמבואר ב

ונשבע הנתבע שלא , והתחייב בקנס, את ביתו של חברו

ש שפטור "דעת ר, לשקרושוב הודה שנשבע , אנסה

יצאו ' אפילו עמד בדין מקרא דוכחש כומקרבן שבועה 

 לקנות יוחנן דלא בעי משיכה'  בשלמא לר.אלו שהן קנס

 ,יחודיחוד אתי שפיר דגבי קנס לא יועיל י אלא יהחפץ

אלא לריש לקיש דבעי נטלו וחזר והפקידו אצלו כיון 

לל  דלא קשה כל"וישנטלו ממונא הוא ומה שייך לקנס 

שמעון היא דאית ליה מעות קונות אפילו לריש ' דהתם ר

שבברייתא  אבל קשה           .חודילקיש ולא בעי אלא י

אף , שם מבואר שנתמעט בפסוק שפטור מקרבן שבועה

הפיל את שינו וסימא את עינו על שתבעו עבדו באופן ש

ולאחר , וכפר האדון בדבריו ונשבע, ודינו לצאת לחירות

מדוע נצרכה הברייתא למקרה , שבע לשקרמכן הודה שנ

הרי גם בלא זה אין שייך בו קרבן , זה כיון שהוא קנס

ו  לו דבר על דמי עינ שייחדכיון שאין שייך, שבועה

, שהרי העבד יצא לחירות מיד בהפלת שינו, ויכפור בו

ואין שייך לכפור בו ולהשאירו , וגופו שוב אינו ברשותו

ון הפיל את שינו של  שמדובר שהאדואין לומר אצלו

, ולאחר מכן סימא את עינו, העבד ויצא בזה לחירות

 ,ותובע ממנו כעת את דמי עינו ככל דין מזיק את חבירו

 וייחד ,שיוצא בשן ונותן לו דמי עינו.) עד(ק "כדאמר בב

 מוקי לה התם דהא ,וחזר וכפר בו,  לתשלומי נזקולו כלי

:) מב(בגיטין שמעון סבר ' ד דאין צריך גט שחרור ור"כמ

שמדובר שתובע  ויש לומר         .דצריך גט שחרור

יחוד גופו יוהייחוד לפירעון הוא , ממנו את שחרורו

ורבו כובש את גופו , שהעבד תובע מרבו שישחררנו

ה נאמר המיעוט שאינו חייב זוב, ומשעבדו ונשבע על כך

לאו משום   מאי טעמא.) מדין קנסבקרבן שבועה

   ?)ולא קנאו מלוה, תו כליאו (דמחסרא משיכה
  

אמר ליה רב פפא לרבא אימא מעושק הוא 

, דריה קרא לעושקמכיון דאה (דהדר קרא

א אצטריך לאהדורי  לדמחסר נמי משיכה

הכא במאי  .)דמעושק נילף ליה, לתשומת יד

כגון  )...עושק דאהדריה קרא משתעי (עסקינן

 . ממנו וחזרו והפקידו אצלו)שכיר לכלי (שנטלו

דמאי  (אי הכי .תרי גוני פקדון ?ו פקדוןהיינ

נהי , דאהדר קרא מוקמת בדלא מחוסר משיכה

,  תשומת יד נמי ליהדריה)נמי דמשיכה בעינן

 ?ולוקמיה כגון שנטלו הימנו וחזר והפקידו אצלו

' דר (לא תיובתא ולא סייעתא אי אהדריה קרא

וריש לקיש לוקמיה , יוחנן לוקמה בדלא משך

 ע ליהמסיי הדריה קרא השתא דלא א)בשמשך

ולא , דמדאהדריה לעושק ופקדון וגזל ואבידה(

 איכא למילף תשומת יד אהדריה לתשומת יד

   .)ועשק כשמשך, במחוסר משיכה
  

אמר ,  והתניא,ותשומת יד לא אהדריה קרא

 רבי שמעון מנין ליתן את האמור למעלה

כאשר מונה הכתוב את כל האופנים של , בתחילת הפרשה(

כשמונה  ( למטה) תשומת יד גםן וכולל בהםכפירת ממו

ַבע דכתיב  )הכתוב את מצות ההשבה ר ִיׁשָ ּאֹו ִמֹכל ֲאׁשֶ ּ

ֶקר ּעָליו ַלׁשֶ ואמר רב לרבות תשומת יד , ָ

 בהדיא מיהא לא אהדריה קרא ?להישבון

וכי הדר , שיהא חייב להשיבו ולהביא קרבן(

בשנטלו ,  דומיא דפקדון רבייהרבייה קרא

  .)הפקידו אצלוהימנו וחזר ו
  

לפרוטה של  ( נתנהדתניא  מנלןמתניתא

בשכר שירחצנו בבית  ( לבלן)הקדש בשוגג

 .מח          
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 ואמר ) שעדיין לא רחץפ"עוא (מעל )המרחץ

הוא דלא  )קתני דמעל הנותן (רב דוקא בלן

משום דשכירות גמורה היא [ מחסרא משיכה

שאין כאן  ואין יכול לחזור בו, בנתינת הפרוטה

נה על דבר שיש בה מה  אם נת אבל,למשוך

ת "וא 'כתבו התוס  לא מעל עד דמשיךלמשוך

מדוע מעל בנתינת , פ שהבלן מחוסר משיכה"אע

הרי צריך עדיין לעשות חזקה במרחץ כדי , הפרוטה

 דשכירות קרקע נקנה בכסף ליישבויש  לקנותו לשכירותו

לדייק שהמשנה דיברה ל " ומנת"וא ..)עט(ק "כדאמר בב

מעל בנתינת , ומנויותא שאר בעלי שמא גם, בלןבדוקא 

ל " מדקאמר בסיפא משום שאלומר ויש מעות בלבד

         . מדוייק כן שהרי מרחץ פתוחה לפניך,הכנס ורחוץ
יוחנן מוקי '  דרל"וי תיןיוחנן ממתני' וכי אתותב רת "וא

 אבל ספר נכרי , שעיקר דין נכרי במשיכהלה בבלן נכרי

 וריש )..אר בבכורות יגכמבו( כדין כל נכרי בעי משיכה

לקיש ורבא סבירא להו דמיירי בבלן ישראל דומיא 

דרישא דקתני נתנה לחבירו הוא מעל וחבירו לא מעל 

 ].דאיירי בנתנו לחבירו ישראל דבנכרי לא שייך מעילה
לא מעל  דמחסרא משיכה, אבל מידי אחריתא

  .עד דמשיך
  

וספר הא בעי , מעל והתניא נתנה לספר

דבכל מידי דאית ביה מה ( לממשך תספורת

מכאן אומר  ' כתבו התוס לא קני עד דמשיךלמשוך

ת דהסופר שהשכיר עצמו אם משכו ממנו קולמוס או "ר

ש "תער שלו אין יכולין שוב לחזור בהם ואם תאמר מ

מפועל דיכול לחזור בו ויש לומר דפועל דוקא דכתיב ביה 

 )עבדי הם ולא עבדים לעבדים יכול לחזור בו ולא קבלן
לא שייך ביה  (בספר נכרי הכא במאי עסקינן

מ "ה ' כתבו התוסדמיד עמיתך כתיב, דין משיכה

 דלאו בר משיכה )ש היא כדבסמוך"לשנויי הא מני ר

תניא נמי הכי נתנה לספר או לספן או . הוא

קשיין  .לא מעל עד דמשך לכל בעלי אומנות

 אלא לאו שמע מינה כאן !)ספר אספר (אהדדי

   .שמע מינה, אן בספר ישראלכ, בספר נכרי
  

 דבר תורה מעות )יוחנן' כר (וכן אמר רב נחמן

הגיהה והוסיפה  (ובדקה לוי במתניתיה. קונות

 )חנווני אשר( ואשכח )בתוספתא שסידר ושנה בה

ומוכר , חנוני גדול(  לסיטון)לפרוטה של הקדש (נתנה

ונותנין לו המעות על יד על , פירות הרבה לחנונים עניים

ובתחלת הקנייה נותנין לו ערבון דמים , שהם מוכריםיד כ

דלא משך כל ג "עא ,החנווני( מעל )מועטין על הכל

 ו בבת אחתשהרי הרבה פוסק עמ, הפירות

 דסיטון ויש לומרולוקמה בסיטון נכרי  ת"וא 'כתבו התוס

.) פח(ב "הוא מוכר דבר לח דהיינו יין ושמן כדתנן בב

ן של נכרים אסור דהא  ויין ושמ,הסיטון מקנח מדותיו

 ת"ור .    י נשיאה השמן"ברייתא מתניא קודם שהתיר ר
קרא ומתניתא מסייע דקאמר ג "עיוחנן א' פוסק הלכה כר

 ,יוחנן'  אבל אפשר לשנויי כר,ל היינו לכאורה"ליה לר

 ואין ראיה .שיתנמי מוקים לה בבלן נכרי כדפרי' ומתני

.) לו(ת  מדלא חשיב לה רבא ביבמויוחנן' כרשהלכה 

ל לאו משמיה " משום דר,מילי דהלכה כריש לקיש' בהדי ג

אושעיא ' משמיה דר.) יג( דבבכורות ,דנפשיה אמרה

 ולא חשיב אלא הנהו ,קאמר דמשיכה קונה ולא מעות

 דלא חשיב נמי הא דאמר ריש ,דאמר משמיה דנפשיה

ג "עלקיש משמיה דלוי סבא אינה לשחיטה אלא לבסוף א

אבל       ..)ל(ובזבחים .) סג(י בפסחים ל הכ"ס' דרבא גופי
דהלכתא כוותיה בדיני   דרב נחמן,י" דהלכה כריש לדקדק

יוחנן דאמר דמכור לי ' ל כר" וכן רב הונא ס,ל כוותיה"ס

' דסבר מעות קונות כר.) מז( ואמרינן לעיל ,באלו קנה

כדרך שתקנו :) מז( וכן רב חסדא דאמר לעיל ,יוחנן

כ סבר מעות " א, בלקוחותמשיכה במוכרין כך תקנו

 . דלריש לקיש דאורייתא היא ולא תקנה,יוחנן' קונות כר

אשכחן נכרי דכל קניינו של נכרי :) יד(קדושין ב והדאמר

:) יג(בכורות בבכסף משמע דהוי כריש לקיש דאית ליה 

יוחנן כל קניינו של '  דלר,לעמיתך במשיכה ולנכרי בכסף

ו אשכחן נכרי  דהכי פירושת"מפרש ר .נכרי במשיכה

 ,הואיל וכל קניינו של נכרי בעבד עברי בכסף ולא בשטר

 והא לא שייך ,דשטר ילפינן בעבד עברי מאמה העבריה

 דנכרי קונה ישראל נןאמרי.) לח(דבגיטין  ג"עוא .בנכרי

בחזקה היינו דוקא בחזקה של כיבוש במלחמה דאפיק ליה 

תית בזונה כו.) סג(ז " בעוהא דאמר .'וישב ממנו שבי'מ

יוחנן '  דלר,עסקינן דלא מחסרא משיכה היינו כריש לקיש

מתרץ תירוצים אחרים דמשני התם ואיבעית אימא כגון 

אמר מרימר .) עא( דהתם אבל קשה     .דקאי בחצירה

 ורב אשי אמר משיכה בנכרי אינה ,משיכה בנכרי קונה

 אלמא רב אשי דגדול בחכמה ובמנין והוא בתרא ,קונה

ר "וה:) יג(בכורות ב וכן סבר רב אשי ,סבר כריש לקיש
.) עא(ז "ולא מע:) יד( דלא קשה לא מקדושין חיים מפרש

דאפשר דלרבי יוחנן מעות קונות בנכרי כמו בישראל וכן 

 :)יג( ולא ידרשו כמאן דדריש בבכורות ,יסבור רב אשי

 אלא ידרשו לעמיתך ,לעמיתך בכסף ולנכרי במשיכה

ר אונאה לכנעני אתה מחזיר אונאה ואי אתה מחזי

 ויסבור דגזל הכנעני ,דאיכא נמי מאן דדריש התם הכי

 דפלוגתא דתנאי )ולכן צריך לחדש שאונאתו מותרת (אסור

איתא נמי דסבר דגזל :) קיג(ק "ובב:) קיא(איכא לקמן 

 ולפי זה אתי נמי שפיר דלא תקשה דרב .הכנעני אסור

.) גס(ז "יוחנן ובע'  דאית ליה הכא כר,חסדא אדרב חסדא

משני אמר רב נחמן בר רב חסדא אמר רב חסדא בזונה 

 ולפי מה ,כותית דלא מחסרא משיכה והיינו כריש לקיש

 דאם כן אך קשה       .יוחנן' אתי שפיר כר' שפירש

 .מח            
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דנתנה לבלן דליכא לאוקמה בבלן נכרי ' תקשה להו מתני

 דמשמע דוקא בלן אבל ספר עד ,ולא בבלן ישראל

אינה קונה לא בנכרי ולא שימשוך ולפיכך משיכה 

משמע קצת דרב אשי סבר :) קיג(ק " ועוד דבב,בישראל

דגזל כנעני מותר דקאמר רב אשי הוה קאזיל בארבא חזי 

ל לשמעיה "שבשא דגופנא תליא לבר ותלו ביה קטופי א

זיל חזי אי דכנעני נינהו זיל אייתי לי שמע ההוא כנעני 

שראל לא ל כנעני שקיל דמי י"ל דכנעני מי שרי א"א

 משמע דסבר גזל כנעני מותר ובשביל ששמע ,שקיל דמי

ל "וס ( דרב אשי הדר ביהל"ויהכנעני הוה מתרץ דבריו 
 :)עא(ז " בע כדהוכיח לו רבינא)משיכה בנכרי קונהלמסקנה 

כ אי "וא(יוחנן  ' הוכתו של רבינא היא מדברי רדג "עוא
א מ אי לאו דשמיע"מ) אפשר ללמוד הוכחה דלא כריש לקיש

יוחנן לא הוה מייתי ' ליה לרבינא דרב אשי סבר להך דר

 . ומסתמא מההיא דבכורות נמי הדר ביה,ליה מיניה

 שאמר זונה נכרית .)סג(ז "בערב חסדא  דבריוליישב 

ל שלא רב "י, וכדעת ריש לקיש, אינה מחוסרת משיכה

ובאמת יש ספרים שלא , חסדא אמר כן אלא אמורא אחד

 אלא קשיא ]ב"דף מח ע[ )גורסים שם רב חסדא

רבי  לך ריש לקיש הא מניאמר  ?לריש לקיש

דבר תורה מעות  ע"פסק הש     .שמעון היא

קונות אבל חכמים תקנו שלא יקנו המטלטלים 

אלא בהגבהה או במשיכה דבר שאין דרכו 

   ).א,קצח(מ "חו ...להגביה
  

 אביי אמר, איתמר '...אבל אמרו מי שפרע'

 סופך ע שאם תחזורד (אודועי מודעינן ליה

  מילט לייטינן ליהרבא אמר )להפרע ממך

 סובר שאין מקללים אותו בלשון )ב,מכירה ז( ם"הרמב[

אמנם  'יפרע ממי שאינו' לשון  אלא'יפרע ממך'נוכח 
, 'הוא יפרע ממך' שאומרים בלשון נוכח ש סובר"הרא

שמעתי דכל   המרדכי כתב'לייטינן ליה' 'שהרי לשון הגמ

שפרע צריך לומר בפיו כן או פוסקין לו כן מי שמקבל מי 

 אביי אמר אודועי )ולא משמע כן בתוספתא ברבים

יא ְבעְמך לֹא ָתֹארדכתיב , מודעינן ליה ְָוָנׂשִ ּ ַ .  
  

 'בעמך'דכתיב , רבא אמר מילט לייטינן ליה

והאי לאו עושה מעשה [ בעושה מעשה עמך

 שארית ישראל לא יעשו דכתיב, עמך הוא

לא מקרי האי אינו  ' כתבו התוסו כזבעולה ולא ידבר

 עושה מעשה עמך לענין שיהיה מותר לקללו בחנם

 דרשעים ודאי לא הוה טעי אדהך לטות א"הסביר המהרש(
 כי אם לקללו על )ר יוסףחייא ב' רבא דהוה קביל עליה ר

   .]המקח הזה במי שפרע
  

דרבי חייא בר יוסף  אמר רבא מנא אמינא לה

ורצה  ( לסוף אייקר מלחא,יהבו ליה זוזי אמלחא

אמר ליה זיל ,  אתא לקמיה דרבי יוחנן)לחזור

ואי  .קביל עליך מי שפרע ואי לא, הב להו

רבי חייא בר יוסף , אמרת אודועי מודעינן ליה

וכי היה צריך להודיעו , בתמיה (בר אודועי הוא

והלא תלמיד חכם , שהוא נפרע מן השקרנים

 אלא היה רוצה דהיה יודע מתניתין ' כתבו התוסהיה

מילט  ואלא מאי ?)לקבל לטותא קודם שיפסיד היוקרא

רבי חייא בר יוסף אתי לקבולי , לייטינן ליה

אלא רבי חייא בר יוסף  ?עליה לטותא דרבנן

 )מקצת המעות נתן לו על פיסוק מרובה (ערבון

אי  (הוא סבר כנגדו הוא קונה. הוא דיהבי ליה

נין  קונה קמכירת קרקע הוא שנקנית בכסף

 קונה כנגדו ואי מכירת מטלטלין הוא, גמור

 ואמר ליה רבי יוחנן )להתחייב במי שפרע

כיצד  ע"פסק הש     .כנגד כולו הוא קונה

ד ואומרים "אוררין אותו בב, מקבל מי שפרע

מי שפרע מאנשי דור המבול ומאנשי דור 

הפלגה ומאנשי סדום ועמורה וממצרים שטבעו 

הגה (מד בדבורו בים הוא יפרע ממי שאינו עו
א שאומרים לו הוא יפרע ממך אם אינך "וי

מ "חו ).א שאומרים לו ברבים"וי. עומד בדיבורך

  .ידוע דהלכה כרבא י"כתב הב ).ד,רד(
  

ורבי  כנגדו הוא קונה רב אומר ערבון אתמר
בקרקע לקנין  ( כנגד כולו הוא קונהיוחנן אמר

  . )ובמטלטלין לקבל מי שפרע, גמור
  

לא דמי לההיא  [ ערבון לחבירומיתיבי הנותן

דזה אינו פריעת מקצת מעות שקורין , דלעיל

 תשלום מוקדם של חלק מן )מקדמה י"י רש"לעז(

 ] אלא ערבון ומשכון לקנוס את החוזר בו,החוב

, ערבוני מחול לך ואמר לו אם אני חוזר בי

אכפול לך  והלה אמר לו אם אני אחזור בי

יחזיר לו כפלים אינו אומר ש 'כתבו התוס[ ערבונך

 אלא ,י כנגד ערבונו"כ למה יקנה המקח לר"במעות דא

אומר אכפול לך במקח שיתן לו כפלים מן המקח כנגד 

, במקח כנגד הערבוןמה שהמוכר יכפול (שנתן לו  המעות
י אומר דיו אם " ר)הוא היות וקיבל מן הלוקח את הערבון

קונה המקח על כרחו של מוכר כנגד מעות שנתן אבל 

קח אם ירצה לא יקח כי אם מעות כי יאמר איני חפץ הלו

 ,דברי רבי יוסי, נתקיימו התנאים ]במעט מקח

 אסמכתא .)ב קסח"בב (דאמר, רבי יוסי לטעמיה

 : מח- . מח
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הבטחת גוזמא שאדם מבטיח את חבירו  (קניא

. ) יתן כך וכךשאם לא יקיים תנאו, לסמוך עליו

לא  (רבי יהודה אומר דיו שיקנה כנגד ערבונו

אלא לא זה ולא זה , ול ולא זה יכפולזה ימח

, יכולין לחזור מלקיים מן המכירה כנגד הערבון

אמר רבן שמעון בן . )וחוזרים על השאר

שאינו קונה אלא  (גמליאל במה דברים אמורים

 בזמן שאמר לו ערבוני יקון )כנגד ערבונו

שלא נתנה לו בתורת תחילת פירעון , יקנה(

ערבון זה אלא בתורת ש, והשאר עליו מלוה

 ' כתבו התוסוהא לאו מלתא היא, יקנה את הכל

י ורבי יוסי שלא נתן לו אותם "ג מפרש דפליגי ר"רשב

מעות בתורת פריעה אבל אם נתן לו אותם מעות 

ע היינו "בתורת תחילת פריעה קנה ומחזיר השאר לכ

 שאמר שיקנה לו ערבונו 'ערבוני יקון'י " ופרש.דלא כרב

 דהא עדיף מנתן לו בתורת תימה        .כנגד כל המקח

 ואם , כיון שפירש בהדיא שיקנה הכל,פריעה דקנה הכל

נפרש ערבוני יקון כנגד ערבונו לבד יקנה לו מן המקח 

 שלשון ל"לכן ייוסי אמאי כופל לו ערבונו ' כ לר"א

ערבוני יקון משמע שערבוני יהיה קנוי לך אם אחזור בי 

יו יותר מכדי וגם משמע יקון שיהא קונה לו במקח שו

ל בהדיא תכפול " דהיינו כאילו א,הערבון אם תחזור בך

,  אבל מכר לו בית או שדה באלף זוז)לי ערבוני

 חמש )או סתם, לשם פירעון( מהם ופרע לו

 יוחנן' וההיא דאיפלגו בה רב ור (קנה מאות זוז

שזה הערבון תחילת הדמים , כי האי גונא הוא

 ומחזיר לו )םהפירעון של פיסוק כי יהב ליה סת

   .את השאר אפילו לאחר כמה שנים
  

כי היכי דאמר רבן שמעון בן גמליאל  (מאי לאו

דמכי יהיב ליה , בקרקע הקנוי בכסף לגמרי

 הוא הדין ) קנה לגמרימקצת מעות סתם

, )הקנוים בכסף לענין מי שפרע (למטלטלין

לחייבו במי  ( לכולהו)ערבון (בדסתמא קני להו

לקבל  ( בדסתמא לא קנימטלטלין, לא ?)שפרע

   .)מי שפרע אם נתן לו כנגד ערבונו
  

מטלטלין לענין מי שפרע מקרקע  (ומאי שנא

 קרקע דבכספא קני ליה ממש ?)לענין קנין גמור

יפה נמי כח מקצת  ,לגמרי קנין גמור מלחזור(

 מטלטלי דלא קני, קני ליה לכולה )... דפריעתו

  אלא)...דאי פרע הכל לא קני, הכסף בהן(

 )פרעון מקצת( ליה ילא קנ ,לקבולי מי שפרע

   .)אלא כנגד הערבון (כוליהל
  

המלוה על המשכון אין  י מבאר"רש( לימא כתנאי

לא יגוש שהרי אינו , שביעית משמטת דלא קרינא ביה

המלוה את חבירו על המשכון  )תובעו כלום

  שאינו שוה אלא פלגפ"עא, ונכנסה השמיטה

דברי  )קמן מפרש להל (אינו משמט )חצי החוב(

רבי יהודה הנשיא . רבן שמעון בן גמליאל

אינו  אומר אם היה משכון כנגד הלואתו

   .משמט ואם לאו, משמט
  

מאי אינו משמט דקאמר רבן שמעון בן 

דאינו משמט כנגד חצי  ( אילימא כנגדו,גמליאל

, החוב שהוא תופס משכון עליו אינו משמט

דה מכלל דרבי יהו )אבל משמט הוא השאר

דכיון דאינו משכונו כנגד  (הנשיא סבר

 ]א"דף מט ע[ , להך פלגא נמי משמט)הלוואתו
למאי תפס אם  (אלא משכון דנקיט למה ליה

ובההיא מיהא לא , לא להיות משכון תחת שוויו

, אלא לאו שמע מיניה? )קרינא ביה לא יגוש

מאי אינו משמט דקאמר רבן שמעון בן 

ר אינו משמט כלומ (אינו משמט בכולו גמליאל

  ומאי משמט דקאמר רבי יהודה הנשיא)כלל

ובהא . להך פלגא דלא נקיט עליה משכון

קמיפלגי דרבן שמעון בן גמליאל סבר כנגד 

ורבי יהודה הנשיא סבר כנגדו , כולו הוא קונה

   ?הוא קונה
  

מאי אינו משמט דקאמר רבן שמעון בן , לא

מכלל  .להך פלגא דנקיט עליה משכון גמליאל

 יהודה הנשיא סבר להך פלגא דנקיט דרבי

אלא משכון דנקיט , נמי משמט עליה משכון

פסק      .לזכרון דברים בעלמא ?למה ליה
ונתן , המוכר שדה לחבירו באלף זוז .א ע"הש

והיה יוצא ונכנס ותובע שאר , לו מקצת הדמים

לא , אפילו לא נשאר לו אלא זוז אחד, הדמים

תב השטר אף על פי שכ, קנה הלוקח את כלו

,  ואם לא היה יוצא ונכנס ותובע...או החזיק

ואין אחד מהם יכול , קנה הלוקח את כולה

. ..ושאר הדמים עליו כשאר החובות, לחזור בו

וכל זה שנתן לו מקצת הדמים בתורת הגה (

 . מט- : מח
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, אבל לא נתן לו אלא בערבון בעלמא, פרעון

לא קנה רק נגד , אפילו לא נפיק ועייל אזוזי

, ם פירש שיקנה נגד הכלמעותיו אלא א

ש "מ ).י,קצ(מ "חו )...ושניהם יכולין לחזור בהן

שאם נכנס ויוצא ומבקש הדמים לא קנה עד ע "הש

הנותן  .ב    .:)עז(לקמן ' מובא בגמ, שישלם הכל

ערבון לחבירו ואמר ליה אם אני חוזר בי 

והלה אומר אם אני חוזר בי , ערבוני מחול לך

קנה זה , בו הלוקחאם חזר , אכפול לך ערבונך

ואם חזר בו . שהרי הוא תחת ידו, הערבון

שזו , אין מחייבין אותו לכפול הערבון, המוכר

 ויש חולקין הגה(. ולא קנה, אסמכתא היא

וסבירא להו דאפילו אם חזר בו הלוקח לא קנה 

 אסמכתא לא, אף על פי שהוא בידו, המוכר

 ).יא,רז(מ "חו .)ש אם התפיסו ביד שליש" וכ,קניא

' כ לא פליג ר"דע מ"והסביר הכס, ם"ע פסק כהרמב"ש

יהודה אלא באומר אכפול לך ערבונך אבל במחול לך 

שאין , ד"י טור וראב"כרש א פסק" הרמ.דברי הכל קנה

הובא  *. דאפילו אם חזר בו הלוקח לא קנה המוכרהבדל 
 הביא ל" זצמ לוי" שהגרו"מ ס"ז חו"א ח"ת יבי"בשו

, כתא במילוי כרטיס הלוטוראיה מסעיף זה שאין אסמ

נותנים משתתפי ההגרלה את , כיון שעוד לפני ההגרלה

אחר העיון 'ל "ז השיג עליו וי"אמנם הגרע. מעותיהם

כי המארגנים את ההגרלה , נראה שאין זה דומה לשם

אינם גובים , מאת המשתתפים בה, וגובים את הכספים

אלא , ואין להם שום זכות בכסף הזה, את הכסף לעצמם

הם שליחי השלטונות המופקדים על ידם לפקח על הפיס 

מי , ם"והרי זה דומה למה שפסק הרמב, שיהיה כהוגן

ואמר , שפרע מקצת חובו והשליש את השטר ביד שליש

והגיע זמן , לו אם לא פרעתי לך עד יום פלוני תן לו שטרו

לא יתן השליש את השטר שזו אסמכתא , ולא פרע לו

 דנו במחלוקתם י זמנינונואמנם הרבה מאחר. 'היא

המלוה על  .ג  .מ לוי"וצידדו שהמציאות ברורה כהר

ויש . אינו משמט מה שכנגד המשכון, המשכון

 מי שאומר שאף היתר על המשכון אינו משמט

והסביר  ם" כהרמב פסק בדעת הסתםע"הש ).יב,סז(מ "חו
' ג ור"ם פסק כהאוקימתא שמחלוקת רשב" שהרמבמ"הכס

' ולר, ג רק כנגד המשכון אינו משמט"יהודה היא שלרשב

ומה שניתן משכון הוא ,  משמטיהודה אף כנגד המשכון

 ).ש שכתב הכרחים להעמיד כאוקימתא זו"ע(לזכרון דברים 

 שנקט בפשיטות ש" כהראע" השפסק א"בדעת הי

  .ג אפילו אינו שוה אלא פלג משמט כל החוב"דלרשב
  

  לסוף)פשתן (רב כהנא יהבי ליה זוזי אכיתנא

אמר ליה .  אתא לקמיה דרב,אייקר כיתנא

 מקבלת מי ואי לא (הב להו במאי דנקיטת זוזי

 )רב לטעמיה דאמר כנגדו הוא קונה, שפרע

 )בלא מעות (דברים נינהו )המותר (ואידך

 דאיתמר. ודברים אין בהן משום מחוסרי אמנה

,  אין בהן משום מחוסרי אמנהרב אמר, דברים

  .ום מחוסרי אמנה יש בהם משורבי יוחנן אמר
  

 ) שאמר דברים אין בהם משום מחוסרי אמנהעל רב (מיתיבי

רבי יוסי ברבי יהודה אומר מה תלמוד לומר 

שההין  ( והלא הין בכלל איפה היה,הין צדק

ואיפה שלשה סאין שהן , שנים עשר לוגין

 על האיפה ר והלא כבר הפסוק הזהישבעים ושנים לוגין

מר לך שיהא הן שלך  אלא לו)ֵאיַפת ֶצֶדק שכתוב

כשאתה מדבר הן כלומר  (ולאו שלך צדק, צדק

אמר אביי  ?) קיים דבריך והצדק אותםאו לאו

בשעה  (ההוא שלא ידבר אחד בפה ואחד בלב

, שהוא אומר הדבור לא יהא בדעתו לשנות

זמן והוא חוזר אבל אם נשתנה השער לאחר 

   .) אין כאן חסרון אמנהבו לפי שינוי השער
  

רבי שמעון אומר אף על פי שאמרו , מיתיבי

 ואין דינר זהב קונה ,טלית קונה דינר זהב

אבל אמרו מי , מכל מקום כך הלכה, טלית

 שפרע מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה

 הוא עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורו

סיפא קתני החוזר בו אין רוח חכמים נוחה (

  ?)אלמא יש בהן משום מחוסרי אמנה, הימנו
  

 )דאשכחן רבי יוחנן בן מתיא דפליג (תנאי היא

משנה היא  (דתנן מעשה ברבי יוחנן בן מתיא

בהשוכר את הפועלים שצוה את בנו לחזור 

ולפסוק להם , בתנאו עד שלא יתחילו המלאכה

 שאמר לבנו צא ושכור לנו )מזונות קלים

וכשבא אצל . הלך ופסק להם מזונות. פועלים

 אתה עושה להם אפילו, אביו אמר לו בני

כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת ידי חובתך 

עד , אלא. שהן בני אברהם יצחק ויעקב, עמהם

שלא יתחילו במלאכה צא ואמור להם על מנת 

ואי . שאין לכם עלי אלא פת וקטנית בלבד

סלקא דעתך דברים יש בהן משום מחוסרי 

, שאני התם ?ל הדר בךהיכי אמר ליה זי אמנה

על דברי  ( לא סמכא דעתייהודפועלים גופייהו

 .   מט       



     בבא מציעאמסכת    

 

     202       

 .מידע ידעי דעל אבוה סמך  מאי טעמא)הבן

התחילו  ?אפילו התחילו במלאכה נמי, אי הכי

אמרו מימר אמר , במלאכה ודאי סמכי דעתייהו

 וניחא )כבר הודיעו מה פסק לנו (קמיה דאבוה

   .ליה
  

דיש בדברים משום  (ומי אמר רבי יוחנן הכי

בר חנה אמר  והאמר רבה בר )חסרון אמנה

 רבי יוחנן האומר לחבירו מתנה אני נותן לך

דהא לא משך  (פשיטא, יכול .יכול לחזור בו

 אלא מותר לחזור בו )ואין כח בבית דין לכופו

   ?)ואשמעינן דאפילו חסרון אמנה ליכא(
  

 אמר רב פפא ומודה רבי יוחנן במתנה מועטת

משום דסמכא דעתיה , שאין מותר לחזור(

 וכי אמר מותר לחזור בו, הדמקבל אדיבורי

דלא סמכא דעתיה , במתנה מרובה קאמר

ויוקר נמי  ' התוסכתבו דמקבל דלקיימיה לדיבוריה

הכי נמי .  דסמכא דעתייהו)הוי כמו מתנה מועטת

דאמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן , מסתברא

 כור )כל לוי קרוי בן לוי( ישראל שאמר לבן לוי

ואתננו , תישעישרתי מפירו (מעשר יש לך בידי

על  בן לוי רשאי לעשותו תרומת מעשר )לך

שהלוי מפריש מעשר לכהן מעשר מן ( מקום אחר

אי אמרת בשלמא לא מצי למיהדר . )המעשר

שיש לו לסמוך על מה  (משום הכי רשאי ביה

שארית ישראל לא יעשו עולה ולא 'שכתוב 

והא מתנה ,  ולא יתננו ללוי אחר'ידברו כזב

שראל במעשר זה אלא שאין לי, מועטת היא

שהיה בידו מתחילה לתת לכל בן , טובת הנאה

 אמרת מצי למיהדר ביה אי  אלא)לוי שירצה

הכא  ? אישתכח דקא אכיל טבלים,אמאי רשאי

וחזר והפקידו , כגון שנטלו ממנו במאי עסקינן

מ למפרך אי הכי מאי למימרא "ה 'כתבו התוס( אצלו

כי אימא אי ה .)אלא דבלאו הכי פריך שפיר מסיפא

 )לבן לוי ראשון (אין לו סיפא נתנו לבן לוי אחר

שהבטיחו  ( אלא תרעומת)על ישראל זה (עליו

ואי סלקא דעתך כגון שנטלו . )בתוחלת נכזבה

אמאי אין לו עליו , ממנו וחזר והפקידו אצלו

ממונא אית ליה   כיון דמשכיה,אלא תרעומת

ויש  (בדלא נטלו  אלא לאו שמע מינה,גביה

  . שמע מינה, )משום חסרון אמנהבדברים 

לסוף אייקר , ומשמיההוא גברא דיהיב זוזי אש

הדרו בהו ואמרו ליה לית לן , שומשמי

. איגנוב, לא שקיל זוזיה. שקול זוזך, שומשמי

אמר ליה כיון דאמרי לך . אתו לקמיה דרבא

לא מבעיא שומר שכר  שקול זוזך ולא שקלית

 א הויאלא אפילו שומר חנם נמי ל, דלא הוי

והא  ' כתבו התוסואפילו פשעו בשמירתן פטורין[

 היינו ,טול שלך והבא מעות שומר חנם:) פ(דאמר לקמן 

ל טול שלך לא "משום דמעיקרא היה שומר שכר וכשא

לסלק עצמו לגמרי משמירה קאמר אלא שלא יהיה שומר 

אמרו ליה רבנן לרבא והא בעי לקבולי  .]שכר

, קבלודלמא לא הוי מ (עליה מי שפרע

 אמר להו הכי נמי )ואישתכח דזוזי דידיה הוה

   .)או יקבל מי שפרע, או משלם השומשמין(
  

אמר רב פפי אמר לי רבינא לדידי אמר לי 

ואמרי לה רב , ההוא מרבנן ורב טבות שמיה

דאי הוו יהבי ליה כל , שמואל בר זוטרא שמיה

בדידי . חללא דעלמא לא הוי קא משני בדבוריה

ו מעשה דשומשמין על ידי אות (הוה עובדא

שאילו קיבלתים לתת את , ולא כן היה, היה

 לא הייתי חוזר בי בכל חללו של השומשמין

 )אלא כך היה, ולא על כן באנו לדין, עולם

והוה , ההוא יומא אפניא דמעלי שבתא הוה

אמר . יתיבנא ואתא ההוא גברא וקאי אבבא

 אמרי ]ב"דף מט ע[ ,לי אית לך שומשמי לזבוני

, אמר לי ליהוו הנך זוזי בפקדון גבך .ה לאלי

. אמרי ליה הא ביתא קמך .דהא חשכה לי

, אתא לקמיה דרבא. ואיגנוב, אותבינהו בביתא

לא מיבעיא שומר , אמר ליה כל הא ביתא קמך

אלא אפילו שומר חנם נמי לא  שכר דלא הוי

הכניס ברשות :) מז(ק "והא דאמר בב 'כתבו התוס[ הוי

אומר עד שיקבל עליו בעל החצר ' בעל החצר חייב ר

 דשמואל התם פסיק , דשמעתין אתיא כרביל"ישמירה 

 ,ק" דרב התם פסיק הלכתא כתג"ואע ,הלכתא כרבי

 ועוד דאפילו לרבנן ,קיימא לן כשמואל בדיני לגבי רב

דמחייבי היינו לפי שאמר ליה כנוס שורך דמשמע 

 אבל הא ביתא קמך סלק עצמו משמירה ,ואשמרנו

אמרי ליה והא אמרו ליה רבנן לרבא  .]לגמרי

ואמר לי  ?איבעי ליה לקבולי עליה מי שפרע

. א ע"פסק הש     .לא היו דברים מעולם
הרי זה ראוי לו , הנושא ונותן בדברים בלבד

 : מט-. מט
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,  שלא לקח מהדמים כלוםפ"עלעמוד בדבורו א

בין , וכל החוזר בו. ולא רשם ולא הניח משכון

אינו חייב לקבל מי אף על פי ש, לוקח בין מוכר

ז ממחוסרי אמנה ואין רוח חכמים "שפרע ה

 ם"ל להרמב"ואפילו נתיקר השער ס ע"סמ (נוחה הימנו

אבל  משום הכי כתבו סתמא, והמחבר דלא יחזור בו
ל דאם חוזר בו המוכר משום יוקרא והלוקח "ס ש"הרא

  הפתחיד"וזתכ*  ).ז,רד(מ "חו )משום זולא לית לן בה

כתב במשפט שלום  ' ברההע קניניםכללי ה ח"ח חושן

א סימן קיח שיש בלשון זה גם "ח ח"ת ראנ"בשם שו

ת "ובשם שו. ד למנעו מכך ולקרותו עבריין"ויש לב, איסור

ינו בכלל עושה אם ש"י מינץ סימן קא כתב בשם מהר"הר

ינו בכלל שארית ישראל הד יכריזו ש"והב, מעשה עמך

נקרא רשע והעובר על שארית ישראל , לא יעשו עולה

, )ד שאינו נקרא רשע"מ דף מט כתב בשם הראב"ובש(

, ד מחויבים להתרות בו ולהוכיחו ולביישו ברבים"והב

אלא שבזמן הזה אין , ומדינא מכין אותו עד שתצא נפשו

פ מה שבידינו מחויבים לעשות עד "ועכ, ד יפה"כח בי

רחמנא ליצלן , וסיים, שיעשה תשובה וירצה את חבירו

 ופשוט דמחילה .ש" ע,ז ועולם הבא"המכיסופא דעו

וכן מי  .ב .כ" עמועלת לבטל דין מחוסר אמנה

הרי , ולא נתן, שאומר לחבירו ליתן לו מתנה

, במה דברים אמורים. זה ממחוסרי אמנה

שהרי סמכה דעתו של מקבל , במתנה מועטת

אבל במתנה מרובה אין בה חסרון . כשהבטיחו

רים אלו אמנה שהרי לא האמין זה שיתן לו דב

מ "חו עד שיקנה אותו בדברים שהם נקנים בהם

, הנותן דמי המטלטלים או מקצתן .ג ).ח,רד(

, ל המוכר בוא וטול מעותיך"וחזר בו הלוקח וא

ואם נגנבו או , הרי המעות אצלו כמו פקדון

אבל אם חזר בו . אבדו אינו חייב באחריותן

הרי , המוכר ואמר ללוקח בא וטול את שלך

אפילו , ו וחייב באחריותוהמעות ברשות

עד שיקבל עליו מי שפרע , מאונסים גדולים

ואז אי , כ בוא וטול את שלך"ויאמר לו אח

, איתנהו בעין הנך זוזי ממש דיהיב ליה לוקח

המעשים '  את בף הביא" הרי).טו,קצח(מ "חו ...פטור

ל לחבריה "והילכתא כהאי מעשה בתרא דמאן דא וכתב

 ,ומר שכר ולא שומר חנםהא ביתא קמך ליתיה לא ש

דהא דחייה רב טבות וקאמר לאו  אבל מעשה קמא ליתיה

ולא ... דינא ולא קא דאין רבא האי הכי הוה מעשה

 אבל חזינן לרבינו האי , בהדיא מאי דיניה'איתמר בגמ

ל דכתב דאי בתורת דמים שקלינון לאנפוקינון "גאון זצ

הו ולמעבד בהו מאי דבעי מיחייב באחריותהון דהוו ל

ל למרייהו תא שקול זוזך ולא " אפילו א,כהלואה גביה

 ואף על גב דמשלם בעי ,אתי ואיתניסו מיחייב בהו

פ " וכש"עע, ומילי דטעמא נינהו, לקבולי מי שפרע

שומר חנם הוא שהפקיד אצלו כסף  .ד  ם"הרמב

או כלים או בהמה או כל דבר לשמור והוא 

 ,ואפילו לא קבל בפירוש. קבל עליו לשומרו

אבל . הוא שומר חנם, אלא שאמר לו הנח לפני

או הגה (סתם , או הנח, אם אמר לו הנח לפניך

שומר חנם ' אפי)  הרי הבית לפניךשאמר לו

      ).ב,רצא(מ "חו ...לא הוי ואינו חייב שבועה כלל

 אסור לאדם להנהיג עצמו בדברי ם"פסק הרמב

ולא יהיה אחד בפה ואחד בלב , חלקות ופיתוי

ו כברו והענין שבלב הוא הדבר אלא תוכ

       ).ו,ב(דעות  ...שבפה
  

רבי שמעון אומר כל שהכסף בידו ידו על '

יש  ( אמר רבי שמעון אימתיתניא '...העליונה

 בזמן שהכסף והפירות ביד מוכר )חזרה בדבר

דאוקמינהו רבנן , דיכול מוכר לחזור בו(

 אבל )כי היכי דליטרח ולציל, ברשותיה לחזרה

אינו יכול   מוכר ופירות ביד לוקחכסף ביד

משמע שהלוקח  (מפני שכספו בידו, לחזור בו

 אלא ?ביד מוכר הוא ,בידו .)קיבל כבר כספו

הרי משיכה  (פשיטא .מפני שדמי כספו בידו

אמר רבא הכא במאי  !)ואפילו רבנן מודו, יש

כגון שהיתה עלייה של לוקח מושכרת  עסקינן

ולא ,  ביד הלוקחוהיו הפירות מונחין [ביד מוכר

דכיון דקיבל , שתקנה לו חצירו בנתינת המעות

, השכר נקנה המקום למוכר כל ימי השכירות

שמעון אית ליה ' אלא ר, וחצירו של מוכר הוא

 ).מזמ "ב(מעות קונות דבר תורה כדאמרינן 

והכא לא , ומשיכה תקנתא דרבנן היא

 טעמא מאי תקינו רבנן ]...ד, איצטריך תקנתא

ירה שמא יאמר לו נשרפו חטיך גז משיכה

 אי נפלה ,הכא ברשותיה דלוקח נינהו, בעלייה

 הרי הוא ל"ר (איהו טרח ומייתי לה דליקה באונס

יעלה לעליה ויכבה , ואם תהיה שריפה, דר בבית שתחת העליה
   .)את השריפה

  

 לסוף )חמור (ההוא גברא דיהיב זוזי אחמרא

 )שם השר (שמע דקא בעי למנסביה דבי פרזק

לא ,  אמר ליה הב לי זוזי)משנה למלך (רופילא

 :   מט      
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אמר , אתא לקמיה דרב חסדא. בעינא חמרא

לחזור בו (במוכרין  ליה כדרך שתיקנו משיכה

 כך תיקנו )המוכר כל זמן שלא משך הלוקח

     .)לחזור בהן הלקוחות (משיכה בלקוחות

ולמה תקנו חכמים שלא יהו . א ע"פסק הש

הלוקח דמי גזירה שמא יתן , מעות קונות

כגון שתפול , החפץ וקודם שיקחנו יאבד באונס

ואם , או יבואו לסטים ויטלוהו, דליקה וישרף

, היה ברשות הלוקח יתמהמה המוכר ולא יציל

כדי , לפיכך העמידוהו חכמים ברשות המוכר

, לפיכך אם היה ביתו של לוקח. שישתדל ויציל

, מושכר למוכר, שיש בו החפץ שנמכר

שהרי מצוי הוא אצל , ן תורההעמידוהו על די

   ).ה,קצח(מ "חו ...ביתו ויכול להציל
  

 שהם שש[  כסף)מעות ( האונאה ארבעהמשנה

  מעשרים וארבעה כסף לסלע] בדינר)מעות כאלה(

, אם היה המקח בדמי הסלע(שתות למקח 

מעות דהשתא הויא שהוא עשרים וארבע 

 20ל באמת המקח היה שוה "ר (אונאה שתות למקח

 חייב להשיב לו כל ) מעות24- הוא מכרו במעות ו

 עד מתי מותר להחזיר. )ארבעה כסף, אונאתו

, והא דנקט לשון מותר, מי שנתאנה(

לאשמועינן דליכא אפילו מי שפרע להחזיר 

 עד כדי שיראה )או שיתן לו אונאתו, המקח

 מחל על ואם שהא יותר (לתגר או לקרובו

 לשיעורים כ נתת דבריך" את"וא ,'כתבו התוס אונאתו

 ל"וידפעמים שהם רחוקים ממנו ופעמים שהם קרובים 
דלעולם יש שיעור אחד לפי מה שמצוי רוב פעמים שיוכל 

 ואם הם קרובים או רחוקים ,להראות לתגר או לקרובו

 הורה .)בשביל כך לא יתנו לו שהות לא פחות ולא יותר

רבי טרפון בלוד האונאה שמונה כסף מעשרים 

ושמחו תגרי , שליש למקח, וארבע כסף לסלע

. )ומוכרין ביוקר, שהיו בקיאין בסחורה (לוד

אמרו לו יניח , אמר להם כל היום מותר לחזור

  .וחזרו לדברי חכמים, לנו רבי טרפון במקומינו
  

  שתות מקח שנינורב אמר, אתמר )גמרא(

שאם , דוקא קתני מתניתין שתות למקח[

, האונאה שתות לשויו של מקח הויא אונאה

שישנה פ "עא, בל אם פחות או יותר היאא

זה קרוי שתות  אין שתות אצל מעות שנתן זה

 וזהו דין אונאה שתות, להיות בו דין אונאה

ואין אחד יכול לחזור אלא , להיות המקח קיים

 מחילה אבל אם פחות משתות, מחזיר אונאה

 ואם יותר על שתות, ואין מחזיר לו כלום, היא

 צה להחזיר לו האונאה רלואפי, שניהם חוזרין

הכי מוקמינן לה , הרשות ביד שניהם לחזור

      .] ):נ( לקמן
  

  
  

  שתות מעות נמי שנינוושמואל אמר

 לאו אשויו של מתניתין דקתני שתות למקח[

בין , אלא כל התנאי קרוי מקח, מקח דוקא קאי

וכל צד , מעות שניתנו בו בין דמי החפץ

ד מעות ן לצבי, שאתה מוצא שם שתות אונאה

ואין ,  יש שם אונאהובין לצד שויו של חפץ

גם  ' התוסהסבירו(כאן לא מחילה ולא ביטול מקח 

שבשתות מעות שמואל מודה שבמקרה שיווצר מצב 

ובשתות מעות יהיה הדין , יהיה הדין שהמקח מתבטל

 והטעם לכך. ודאי נלך אחר שתות מקח, שהמקח קיים

ר לילך אחר אפילו למאן דאמר שתות מעות נראה יותש

 שהאונאה והטעות תלויה במקח אבל מעות ,שתות מקח

לא  (אין אונאה וטעות תלויה בהם שאין צריכין שומא
 קנה ומחזיר  מעותאלא במקרה בו שתות' נאמרו דבריו בגמ

לבטל ורק אז אין הולכים אחר שתות המקח , אונאה
 )או למנוע אף את החזרת האונאה, את המקח

ההגדרה של שתות  .]...והשתא מפרש פלוגתייהו

 יותר או 1/6ובודקים , לוקחים כמה הקונה שילם, מעות

 הוי  ₪ 7ובאמת המקח שוה  ₪ 6 היינו אם שילם .פחות

  אונאה אצל מעות
  

שתות מערכו ( ונתאנה מוכר[ שוי שיתא בחמשא

 ]... או) אך חמישית מסכום המעות ששולמו,האמיתי של המקח

ונתאנה הקונה ( ונתאנה לוקח[ שוי שיתא בשבעה

 אך שביעית ,במעה אחת שהיא שתות מערכו האמיתי של המקח

בין לרב בין  (כולי עלמא ])מסכום המעות ששולמו

דהא  (דבתר מקח אזלינן  לא פליגי)לשמואל

ושמואל שתות מעות , שתות היא לצד מקח

.  ואונאה הויא)וכל שכן שתות מקח, נמי קאמר

קח בזוז ונתאנה לו (שוי חמשא בשיתא כי פליגי

, ויותר משתות הוא זה, שהוא חומש למקח

 )...אי נמי,  שתות הואאבל אצל מעות שנתן

 לגבי ,ונתאנה מוכר בזוז (שוי שבעה בשיתא

ופחות ,  אין כאן שתות אלא שביעיתמקח

 :        מט
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 לשמואל )ולגבי מעות הוי שתות, משתות היא

בין שוי  (אידי ואידי דאמר בתר מעות אזלינן

 אונאה ) חמשא בשיתאבין שוי, שבעה בשיתא

שוי חמשא  לרב דאמר בתר מקח אזלינן, הוי

 מנא ת"וא ,'כתבו התוס( בשיתא ביטול מקח הויא

לן הא דלמא הא הוי נמי שתות מקח דהוי שתות מלבר 

דמסתמא אית לן למיזל בתר שתות שוה המקח  ל"וי

 ועוד דכשנתאנה מוכר לא ,שהאונאה והטעות תלויה בו

שיתא בחמשא היינו שתות תמצא שתות מלבר דשוי 

ושמואל . מחילה הויא  שוי שבעה בשיתא)מלגיו

היכא  אמר כי אמרינן מחילה וביטול מקח

 )באחד משני צדדין (דליכא שתות משני צדדים

אונאה  אבל היכא דאיכא שתות מצד אחד

  .הויא
  

תנן האונאה ארבעה כסף מעשרים וארבעה 

דזבין שוי  מאי לאו. שתות למקח, כסף לסלע

דהוה , ונתאנה לוקח (רים בעשרין וארבעהעש

ארבעה הוי חומש של , ליה חומש לגבי מקח

ולא קרי ליה ביטול , וקרי ליה אונאה, עשרים

  ושמע מינה שתות מעות נמי שנינו)מקח
ת אם כן מאי שתות למקח דקתני "וא 'כתבו התוס(

 , דמפרש היינו אונאה שתות שנהיה במקחל"וימתניתין 

דזבין שוי , לא !)תות למקחותימה דלשתוק מש

דהוה ליה שתות  (עשרים וארבעה בעשרים

  . )למקח
  

 אימא סיפא )בתמיה( מוכר מי נתאנה )ופרכינן(

בכדי שיראה לתגר או  עד מתי מותר להחזיר

דבכדי שיראה  ( ואמר רב נחמן לא שנו.לקרובו

 לעולם חוזר אבל מוכר,  אלא לוקח)ותו לא

 שוי עשרים  אלא דזבין.)ולקמן מפרש טעמא(

דהוה ליה שתות  (וארבעה בעשרין ותמניא

  . )כ לדברי הכל הויה הונאה"וא, ונתאנה לוקח, למקח
  

תימה מה  'כתבו התוס( תנן הורה רבי טרפון בלוד

 )הוסיף להקשות מסיפא ממה שהקשה כבר ברישא
האונאה שמונה כסף מעשרים וארבעה כסף 

 דזבין שוי שיתסרי מאי לאו. שליש למקח, לסלע

ושמע מינה שליש מעות , בעשרים וארבעה

לא דזבין שוי עשרים וארבעה  ?נמי שנינו

 אימא סיפא אמר ,מוכר  מי נתאנה.בשיתסר

ואמר רב נחמן לא , להם כל היום מותר לחזור

אלא  ?אבל מוכר לעולם חוזר, שנו אלא לוקח

כ "וא( דזבין שוי עשרים וארבעה בתלתין ותרין

   .)לדברי הכל הויה הונאה
  

 מקח בין דבין שתות (תניא כוותיה דשמואל

מי שהאונאה  ( מי שהוטל עליו)שתות מעות

 מכר ,כיצד.  ידו על העליונה)מי שנתאנה, עליו

יד , לוקח מי נתאנה, לו שוה חמשה בששה

או , אומר תן לי מעותי רצה, לוקח על העליונה

 שוה ]א"דף נ ע[מכר לו .  מה שאוניתניתן לי

 שוה חמש בשש ,שתות מקח (שש בחמש

יד מוכר על , מוכר  מי נתאנה)שתות מעות

או תן לי , אומר לו תן לי מקחי רצה. העליונה

כמה תהיה  ע"פסק הש     .מה שאוניתני

. שתות בשוה, האונאה ויהיה חייב להשיב

הרי שמכר שוה שש בחמש או שוה , כיצד

או שוה שש , או שוה חמש בשש, שבע בשש

וחייב ,  המקחהרי זה אונאה ונקנה, בשבע

המאנה לשלם האונאה ולהחזירה כולה 

   ).ב,רכז(מ "חו למתאנה
  

אפילו (  פחות משתות לרבנןאיבעיא להו

לאלתר הויא מחילה או בכדי שיראה ) יחזור

ל שעד כדי שיראה לתגר יכול לתבוע "ר (לתגר או לקרובו

ורק אם עבר זמן זה הוי , אונאתו אף שהוא פחות משתות

לומר בכדי שיראה לתגר או  ואם תמצי )מחילה

 ,מאי איכא בין שתות לפחות משתות, לקרובו

קתני מתניתין מי  (דאלו שתות, איכא

 רצה, חוזר רצה, ידו על העליונה )...שהוטל

אם  (ואילו פחות משתות. קונה ומחזיר אונאה

קנה  )חזר בתוך כדי שיראה לתגר או לקרובו

   ?מאי. ומחזיר אונאה
  

 חזרו ) במתניתיןגבי תגרי לוד( תא שמע

רבנן דבי מדרשא דבעו  (סברוה. לדברי חכמים

 פחות משליש לרבי )למיפשט מינה בעיין

 כפחות )...אלא, לאו אונאה היא (טרפון

 אי אמרת .)ל הוי מחילה"ר (משתות לרבנן דמי

 לרבנן )מחילה דרבנן (בשלמא פחות משתות

 ולרבי טרפון, בכדי שיראה לתגר או לקרובו

 משום הכי חזרו  כל היום)הבמחילה דידי(

דשתות ויתר על שתות עד , מעיקרא שמחו(

 . נ-:   מט
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, שליש לרבנן הויא חזרה בתוך כדי שיראה

וחשיב ליה ,  חוזרהמקחואם רצה לחזור מן 

וכי אמר להו , איהו מחילה וקנה ומחזיר אונאה

דפחות משתות או ,  מפסיד להו טובאכל היום

 שתות דלרבנן בכדי שיראה משוי ליה איהו כל

ואי משום , וצריכין להחזיר אונאה, היום

, דלרבנן הויא שתות ויתר על שתות חזרה

 נוח להם שתהא ,ולדידיה קנה ומחזיר אונאה

ואם לא בא בכדי , חזרה בתוך כדי שיראה

מקנה ומחזיר אונאה ,  הויא מחילה,שיראה

י "והפנ, האריכו הרבה' התוס והיה לו שהות כל היום

לפרש ' ל אריכות לשון התוסכ' ל"וזתימצט את דבריהם 

הוסיפו '  אך שהתוס,י עצמו"י נכלל בלשון רש"שיטת רש

סברא זו דתגרי לוד היו חפצים יותר בביטול מקח 

ששניהם חוזרים מדין אונאה שידו על העליונה כיון דאידי 

 וטעם סברא זו נראה. ואידי בכדי שיראה או כל היום

 בקיאי טובא ג דתגרי לוד לא היו רוצים לחזור דהוו"דאע

ל מ ניחא להו בהא כדי שלא יוכל המתאנה לומר בע"מ

וכיון שהם היו יכולים לחזור ,  תן לי מה שאניתנירחםכ

ל  אפשר שהלה אינו רוצה לבטל המקח ובערחוכל ע

ומה .  צריך למחול האונאה או לפשר עמהםרחוכ

שהוצרכו התוספות לזו הסברא היינו לפי מה שרוצים 

ט שתות עצמו כפחות "דלעולם לרלפרש מסקנת הסוגיא 

משתות דמי ואם כן תיקשי למסקנא דפחות משתות 

ד ביטול מקח לעולם חוזר אמאי "לאלתר הוי מחילה ואי ס

ט "חזרו לדברי חכמים דהא לית להו שום פסידא בדר

בשום ענין דבמה שהורה להם כל היום היינו דוקא ביתר 

לעולם ג לרבנן הוי ביטול מקח ו"משתות עד שליש ובכה

ה שייך חזרה דניחא להו טפי "חוזר אלא על כרחך דאפ

 אלא אי אמרת .)ל" וק,בביטול מקח דשניהם חוזרין

דף [, נן לאלתר הויא מחילהפחות משתות לרב
  לאלתר הויא מחילה ולרבי טרפון נמי]ב"נ ע

' הא כל היום דר (אמאי חזרו. )פחות משליש(

ויזהרו , טרפון בשליש הוא דקאמר להו

 )ויהא הכל מחילה לאלתר, ת שלישמאונא

דמאי דרבנן קא , בדרבי טרפון ניחא להו טפי

   ?לרבי טרפון הויא מחילה, משוי להו אונאה
  

מי סברת פחות משליש לרבי טרפון כפחות 

משתות , לא )ל דהוי מחילה"ר (משתות לרבנן דמי

כשתות עצמה לרבנן  ועד שליש לרבי טרפון

דבטול מקח ואינו חולק על חכמים אלא  (דמי

, וידו על העליונה, דידהו משוי להו אונאה

  .)ואליבא דרבנן שניהם חוזרין

 )טרפון אבטול מקח לחודיה פליג' דר (אי הכי

 )דמדשמחו ( תפשוט,במאי שמחו מעיקרא

אי , לקמןדמיבעיא לן  (דבטול מקח לרבנן

 תפשוט ,לעולם חוזר או בכדי שיראה

דאמר דכיון ,  לעולם חוזר)דמדשמחו דלרבנן

והם היו סבורין  (להו רבי טרפון הויא אונאה

כי , שמחו )דבכדי שיראה סבירא ליה באונאה

חדא דבין לעולם חוזר  (חזרו אמר להו כל היום

, ובין שהות כל היום הנאה פורתא היא לדידהו

ועוד אונאה , דשהות הרבה יש לימלך כל היום

וקמפסיד להו , יתר על שתות לא שכיחא

בנן בכדי שיראה ולדידיה כל לר, בשתות עצמה

 דאי סלקא דעתך דבטול מקח לרבנן. )היום

ואין  ( בכדי שיראה לתגר או לקרובו)כאונאה(

בין אונאה לבטול מקח אלא דבאונאה ידו על 

 משוי  כי,ובבטול מקח שניהם חוזרין, העליונה

 אין זו טובה רבי טרפון לבטול מקח אונאה

דהא  (שמחו בשתות עצמה ? במאי שמחו)להם

טרפון כשתות ' דאמרן משתות ועד שליש לר

ולא שתות , משתות ומעלה אמרו, לרבנן

       . דלרבי טרפון מחילה ולרבנן אונאה)עצמה
  

או ,  בטול מקח לרבנן לעולם חוזראיבעיא להו

 ואם ,דלמא בכדי שיראה לתגר או לקרובו

 תמצא לומר בכדי שיראה לתגר או לקרובו

,  דלעולם חוזרכלומר אם באת לומר פשיטא(

 מה איכא בין שתות ליתר )...דאי בכדי שיראה

י נמי אמרינן תרוייהו בכדי כ (איכא ,על שתות

 דאילו )... עדיין יש חילוק זה ביניהםשיראה

 ואילו יתר על שתות, מי שנתאנה חוזר שתות

אמר :) פג(ב " דבבת"וא ,'כתבו התוס[ שניהם חוזרים

לוקח ' ועמד על חוהוקר ' בו' רב חסדא מכר לו שוה ה

יכול לחזור בו ולא מוכר דאמר ליה לוקח אי לאו דאוניתני 

 )כאן בסוגייתנו בביטול מקח (נ" וה...לא מצית הדר בך

 נימא ליה נמי המתאנה אי לאו ,אמאי מאנה יכול לחזור

הכא כיון שהוא יותר . תירוצים א' תירצו בו ...דאוניתני

ילו לא מכר ל רחוק מן המקח יותר מדאי וכא"משתות ה

 חומץ ונמצא יין דשניהם ,ל כיין ונמצא חומץ"כלל דה

 דהתם מרדכי תירץ' ר יצחק בר"וה. ב .:)פג(חוזרין 

כשאין הלוקח תובע אונאתו לכך אין המוכר יכול לחזור 

 אבל הכא מיירי כשמתאנה תובע אונאתו ולכך ,בו

  ?מאי ]המאנה יכול לבטל המקח

 : נ-. נ        



     בבא מציעאמסכת    

 

     207       

ת אי אמר. תא שמע חזרו לדברי חכמים

בשלמא בטול מקח לרבנן בכדי שיראה לתגר 

משום הכי  ולרבי טרפון כל היום, או לקרובו

טרפון יתר על ' מעיקרא כי שוי להו ר (חזרו

 ולא הרחיב ,נן בטול מקחדלרב, שתות אונאה

 שמחו בשתות עצמה דמחילה זמן החזרה

 וכי הדר אמר להו כל היום, כדאמרן, לאלתר

תות ופגם להם דהחמיר להם ביתר על ש, חזרו

, יותר ממה שהשביחם בשתות עצמה

אלא אי אמרת בטול מקח לרבנן . )כדפרישית

נהי נמי דשתות עצמה משוי להו  (לעולם חוזר

דהאי דאמר לעיל שמחו בשתות , אונאה כרבנן

משום שמחה ,  שינויא דחיקא הוהעצמה

והשתא , דמעיקרא דקשיא לן במאי שמחו

 מקח אמרת לי דשמחה מעיקרא משום בטול

טרפון היו ' דלרבנן לעולם ולר, היא דהואי

כי , סבורין בכדי שיראה כדין אונאה דרבנן

, אכתי שמחה איכא, הדר אמר להו כל היום

ואי , ותו לא, טרפון כל היום' דלרבנן לעולם ולר

רבנן בכדי שיראה דל, משום שתות עצמה

 הרבה הוא שבח שמשביח ולדידיה כל היום

מפגם שפוגם , ותרבי טרפון ביתר על השת

 שהרי יכולין ליזהר בשתות בשתות עצמה

נמצאו , יפחתו לו מעט ותהא מחילה, עצמה

משתכרין בשל רבי טרפון כל אונאה שיתר על 

 בדרבי טרפון ניחא להו , אמאי חזרו)שתות

 ?דקא משוי להו אונאה כל היום ותו לא, טפי

ואין שבח זה חשוב להם  (בטול מקח לא שכיח

 הרי נתן וכי מיקרי והוי נמי, חבמידי דלא שכי

ורוב הנמלכים , לו שהות כל היום לחזור

הלכך פגם דשתות עצמה , נמלכים בו ביום

   .)עדיף להו
 

 נקנה מקח פחות משתות הלכתא אמר רבא

ושניהם  (ביטול מקח  יותר על שתות)לאלתר(

 )ואין אחד מהן יכול לחזור (קנה  שתות)חוזרין

ולית ליה לרבא ידו על י "פירש רש[ ומחזיר אונאה

, נתן דברייתא' דסבירא ליה כר, העליונה דמתניתין

נתן דיינא הוא ונחית ' ר .)ק נב"ב:) (קיז( לקמן דקיימא לן

' כ כר" קנה בעי"ירש רשפ 'כתבו התוסלעומקא דדינא 

 לפי זה פחות משתות לאלתר הויא מחילה ,נתן דבסמוך

.) נא(מן  וכן משמע לק,וזה יש בין שתות לפחות משתות

גבי ההוא גברא דנקט ורשכי לזבוני אמר אי יהיבנא ליה 

 , משמע דלאלתר הוי מחילה,חמשא ופלגא הויא מחילה

ודקאמר זה וזה בכדי שיראה איתר משתות ושתות קאי 

 וכי חולק רבא על ת"לר' וק         .ולא אפחות משתות

דקתני מי שהוטל עליו ידו על .) נא(סתם מתניתין 

 ועוד דרבא גופיה ,עוד דהלכה כרבי מחבירו ו,העליונה

כ משמע "נתן א' יהודה הנשיא ולא כר' כר' מוקי מתני

 ועוד מה שייך למימר תניא כוותיה ,דסבר ליה כוותיה

          .בדבר שיש מחלוקת תנאים כתוב באותה ברייתא

'  דרבא דאמר שתות קנה היינו אם רצה כרת"ר' ומפ

 ,'ה משום דקאי אמתנייהודה ולא חש לפרש בהדיא רצ

ותניא כוותיה מייתי משום דקתני בברייתא זה וזה בכדי 

 אבל מרבי יהודה הנשיא לא מייתי דאמר ,שיראה כדרבא

 ולקמן ,ל לאתויי מתניתין" דאדרבה ה...רצה אמר לו

נתן מתניתין קתני רצה ברייתא ' פריך שפיר אי ר.) נא(

ל "והנתן לא קאי אמתניתין ' לא קתני רצה משום דר

 ואף על ,לא חש לפרש'  אבל רבא דקאי אמתני,לפרושי

קנה ' גב דרבא נקיט לישנא דמילתא דרבי נתן אין פי

 )אונאה ובטול מקח ( וזה וזה]דהכא כקנה דרבי נתן

תניא כוותיה . בכדי שיראה לתגר או לקרובו
יתר , נקנה מקח  אונאה פחות משתותדרבא

קנה ומחזיר  שתות. בטל מקח על שתות

רבי יהודה הנשיא . דברי רבי נתן, אהאונ

, אם נתאנה מוכר [אומר יד מוכר על העליונה

 יד לוקח על והוא הדין אם נתאנה לוקח

 מאי ).נא(והכי מוקמינן לה לקמן , העליונה

אומר  רוצה, ]דשייר במתניתין תני בברייתא

 וזה וזה. או תן לי מה שאניתני, לו תן לי מקחי

יראה לתגר או  בכדי ש)אונאה ובטול מקח(

כמה תהיה האונאה . א ע"פסק הש     .לקרובו

הרי , כיצד. שתות בשוה, ויהיה חייב להשיב

או , שמכר שוה שש בחמש או שוה שבע בשש

הרי זה , או שוה שש בשבע, שוה חמש בשש

וחייב המאנה לשלם , אונאה ונקנה המקח

 ).ב,רכז(מ "חו .האונאה ולהחזירה כולה למתאנה

י שהלכה " וכהסבר רשא שפסק כרבא"רביאר בהגהות הג

היתה . ב .יהודה הנשיא'  כרקת שפס"נתן ודלא כר' כר

כגון שמכר , האונאה פחות מזה בכל שהוא

אינו חייב להחזיר , שוה שבעים בששים ופרוטה

 שכל פחות משתות דרך הכל למחול בו, כלום

היתה האונאה יתירה על  .ג ).ג,רכז(מ "חו

ר שוה ששים כגון שמכ, השתות כל שהוא

בטל המקח והמתאנה , בחמשים פחות פרוטה

 :           נ
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אבל המאנה , יכול להחזיר החפץ ולא יקנה כלל

ויש אומרים . אם רצה זה וקבל, אינו יכול לחזור

אלא אם כן , דאף המאנה יכול לחזור בו

או ששתק יותר , נתרצה המתאנה פעם אחת

מ "חו ...'מן השיעור שיתבאר בסמוך סעיף ז

ף "ע כהרי"בדעת הסתם פסק הש י"בביאר ה ).ד,רכז(

 שרק , לגבי ביטול מקח שפסקו כרב חסדאם"והרמב

דשניהם ומה שמובא בסוגייתנו , המתאנה יכול לחזור בו

דביתר משתות אין ם "ריבהסבר ל כ"ל שס"צחוזרים 

 אבל אם ,כ המתאנה תובע אונאתו"המאנה חוזר אא

המתאנה רוצה לעמוד במקחו ופוטר את המאנה מדמי 

ל אי לאו "אתו אין המאנה יכול לבטל המקח משום דאאונ

 יונה' הוא דעת ר, א"ע בדעת י" מה שהביא הש.דאוניתן

יתר משתות 'בסוגיין דהא דקאמר תלמודא שביאר 

מ בתובע המאנה "אי אפשר לפרש דהנ' שניהם חוזרין

ולכן ביאר ,  סתמא קאמר'דשניהם חוזרין', אונאתואץ 

 בו גם המאנה יכול לחזור שהמתאנה יכול לחזורשכל זמן 

 אבל אם נתרצה המתאנה במכר אין המאנה יכול ,בו

עד מתי יכול לחזור ולתבוע אונאתו  .ד .לחזור בו

עד כדי , בשתות ולבטל המקח ביותר משתות

אינו , ואם שהה יותר. שיראה לתגר או לקרובו

ואם יברר . יכול לחזור ולא לתבוע אונאתו

בתוך זמן זה שהיה לו אונס ועל כן לא חקר 

הגה (יכול לחזור בו עדיין , לידע אם נתאנה
, שנתאנה, בשעה שלקחו, היה יודע הלוקח

 שיראה לתגר קודם, ומיד אחר הלקיחה, ושתק

לא אמרינן דמחל , תובע אונאתו, או לקרובו

      ).ז,רכז(מ "חו .) מרדכיהואיל וידע
 

 אמר רב נחמן לא '...עד מתי מותר להחזיר'

, שמקחו בידו ( אלא לוקח)אהבכדי שיר (שנו

שאין בידו מה  ( אבל מוכר)ויכול להראותו

להראות ולימלך אינו מכיר באונאתו עד 

שיראה טלית אחרת כדמותה נמכרת בדמים 

אם לא נתייקרו  (לעולם חוזר )...הלכך, יקרים

   .)טליתות בינתים
  

אי . חזרו לדברי חכמים, א מסייע ליהנימ

 ]א"דף נא ע[ זראמרת בשלמא מוכר לעולם חו
ואינן נהנין , שהם היו מוכרין (משום הכי חזרו

שהרי אפילו , טרפון' בהרחבת זמן החזרה דר

שגם תגרי פ "עא ' כתבו התוסלרבנן לעולם חוזרים

מ חזרו משום "לוד היו לוקחים ולא היה להם לחזור מ

דתגרי לוד היו מוכרים תמיד במעט מעט והיו לוקחים 

  מוכר נמי כלוקח דמיאלא אי אמרת. )בבת אחת

אמאי חזרו לדידהו נמי  (מאי נפקא להו מינה

דאי טעו אינהו , מהני הרחבת זמן החזרה

 כי היכי דעבדי ליה רבנן תקנתא )נהדרו בהו

 ?ללוקח הכי נמי עבדי ליה רבנן תקנתא למוכר

  .תגרי לוד לא שכיח דטעו
  

. אושפזיכניה דרמי בר חמא זבין חמרא וטעה

 ,אמר ליה אמאי עציבת, אשכחיה דהוה עציב

אמר ליה זיל  .אמר ליה זביני חמרא וטעאי

אמר ליה הא שהאי לי יותר מכדי  .הדר בך

שדריה לקמיה דרב . או לקרובישאראה לתגר 

 אבל מוכר,  אמר ליה לא שנו אלא לוקח,נחמן

כל , לוקח מקחו בידו מאי טעמא. לעולם חוזר

ואמרי ליה אי טעה אי , ליההיכא דאזיל מחוי 

עד ,  מוכר דלא נקט מקחיה בידיה,לא טעה

וידע אי טעה , דמיתרמי ליה זבינתא כזבינתיה

  .ואי לא טעה
  

  )חגורות י"י רש"לעז( ההוא גברא דהוה נקט ורשכי

 )שואל בדמיהם ששה זוזים (קרי שיתא, לזבוני

 ואי הוו יהבי ליה חמשא ופלגא, ושויא חמשא

 אתא ההוא גברא ואמר אי יהיבנא. הוה שקיל

אתן ליה שיתא , הויא מחילה ליה חמשא ופלגא

אמר ליה , אתא לקמיה דרבא. ואתבעיה לדינא

אבל בלוקח , לא שנו אלא בלוקח מן התגר

תכשיטין וכלי תשמיש שלו  (מבעל הבית

והוה ליה , ואינו מוכרן אלא ביוקר, חביבין עליו

דאמרינן , כמפרש יודע אני שיש בו אונאה

  . אין לו עליו אונאה )לקמן אין לו עליו אונאה
  

,  לזבוני)נזמים (ההוא גברא דהוה נקיט כיפי

ואי הוו יהבי ליה חמשין , קרי שתין ושוי חמשין

אתא ההוא גברא ואמר אי . וחמשא הוה שקיל

 יהיבנא ליה חמשין וחמשא הויא מחילה

 אתן ליה )דהוה ליה פחות משתות, לאלתר(

. )בכדי שיראה לתגר (ואתבעיה לדינא, שיתין

אמר ליה לא שנו . תא לקמיה דרב חסדאא

אבל בלוקח מן בעל , אלא בלוקח מן התגר

אמר ליה רב דימי  .אין לו עליו אונאה הבית

והא אנן תנן  .ישר .וכן אמר רבי אלעזר, ישר

כתבו ( כשם שאונאה להדיוט כך אונאה לתגר

 . נא-: נ     
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יהודה דאמר תגר אין לו אונאה ' פירוש לאפוקי מר 'התוס

' הוא בקי ואחולי אחיל ליה והאי דזבניכשמכר בזול לפי ש

 ,בסמוך' הכי משום דאתרמי ליה זבינתא אחריתי כדאמרי

כ מיירי בהדיוט מוכר מדתלי "והשתא פריך שפיר דע

 דטעמא דידע ומחיל לא שייך אלא במוכר ,תגר בהדיוט

ל דמיירי בהדיוט שמוכר ביוקר ונתאנה לוקח " ומנת"וא

 דהשתא הוי ,נתאנהדילמא מיירי בהדיוט שמכר בזול ו

 דאונאה משמע בכל ענין בין שהוא ל"וידומיא דתגר 

לאו בעל   מאן הדיוט)מאנה בין שהוא מתאנה

בגדי קנבוס  (אמר רב חסדא בצדרייתא ?הבית

 אבל מאני תשמישתיה דיקירי )העומדים לימכר

     .לא מזבין להו אי לאו בדמי יתירי עליה

בעל הבית המוכר את כלי . א ע"פסק הש

, אין בו דין אונאה, תשמישו ואינה את הלוקח

שאילו לא הרבה לו בדמים לא היה מוכר כלי 

אין בו , ואפילו מכרם מחמת דוחק. תשמישו

ויש מי שאומר דדוקא שהלוקח יודע . אונאה

או , אבל אם לא ידע, שזה המוכר בעל הבית

 ).כג,רכז(מ "חו יש בו אונאה, י סרסור"שקנה ע

ל כיון "נ'ל "וז, ש"הוא דעת הרא, א" בדעת יע"ש הש"מ

 צריך שידע הקונה ,דהוי טעמא משום דהוי כמפרש

 אבל ,שהמוכר הוא בעל הבית הילכך מחל על אונאתו

י סרסור יש לו "אם לא ידע שהוא בעל הבית או שמכר ע

שיש לו לזמן להחזיר אונאתו שיעור כדי  (א"בד .ב  . 'אונאה

. מראהושהרי המקח בידו ו,  בלוקח)שיראה לתגר

ואין צריך , חוזר באונאה לעולם, אבל המוכר

שאינו יודע דמי זה שמכר , לומר בביטול מקח

לפיכך אם . עד שיראה כמותו שנמכר בשוק

היה המקח דבר שאין במינו שינוי והוא כולו 

אינו חוזר אלא , כגון פלפלין וכיוצא בהם, שוה

וכן אם . עד כדי שישאל על שער שבשוק בלבד

וידע שטעה ולא , דו בממכרונודע שבא לי

מ "חו שהרי מחל, אינו יכול לחזור ולתבוע, תבע

  ).ח,רכז(
  

 אחד הלוקח ואחד המוכר יש להן שנהמ

 .כשם שאונאה להדיוט כך אונאה לתגר. אונאה

לקמיה מפרש  (ורבי יהודה אומר אין אונאה לתגר

 ידו על )מי שנתאנה ( מי שהוטל עליו.)לה

אם  (לי מעותיאומר לו תן  רצה, העליונה

  . או תן לי מה שאניתני)נתאנה לוקח
  

ְּוִכי ִתְמְכרו דתנו רבנן ?  מנהני מילי)גמרא( ּ

ִָמְמָכר ַלעִמיֶתך ֲ ּ תֹונו ַאל...ּ אין לי אלא . ּ

תלמוד לומר  נתאנה מוכר מנין, שנתאנה לוקח

ַּאל תֹונו ...אֹו ָקֹנה , ואיצטריך למכתב לוקח. ּ

 רחמנא דאי כתב. ואיצטריך למכתב מוכר

משום דקים ליה  )שהוא מוזהר בבל תונו (מוכר

 )ובמזיד הוא עושה, כמה נתן בה (בזבינתיה

אימא לא  אבל לוקח דלא קים ליה בזבינתיה

ואי כתב רחמנא . אזהריה רחמנא בלא תונו

 דאמרי אינשי זבנית, משום דקא קני לוקח

 שכר הוא אם לקחת חפץ המתקיים (קנית

והרי הוא , יציאהשלא הוצאת המעות ב, אצלך

, דאבודי קא מוביד,  אבל מוכר)מתקיים לך

 הרי מכרת חפץ שלך (דאמרי אינשי זבין אוביד

 אימא לא )שיכלו המעות ביציאה, אתה נפסד

  .צריכא אזהריה רחמנא בלא תונו
  

 משום 'רבי יהודה אומר אין אונאה לתגר'

אמר רב נחמן אמר  ?שהוא תגר אין לו אונאה
 )קונה ומוכר מיד תמיד(  בתגר ספסר שנורב

הרי  (מידע ידע זבינתיה כמה שויא מאי טעמא

 ואחולי אחיל )לא שהה בין קנייתה למכירתה

משום דאתרמיא ליה   והאי דזבנא הכי,גביה

  .זבינתא אחריתי והשתא מיהא קא הדר ביה
  

אינו   מאי אין לתגר אונאהרב אשי אמר

שאפילו פחות מכדי אונאה , בתורת אונאה

ותקנו לו , דחייו תלויין בכך,  נתאנהאם (חוזר

  . )שיחזור
  

דאפילו בכדי אונאה  (תניא כוותיה דרב נחמן

מדתלי , ואין מחזירין לו אונאה, אינו חוזר בו

 רבי יהודה )כגון ספסר, טעמא מפני שהוא בקי

  . מפני שהוא בקי, אומר תגר אין לו אונאה
  

 ,מני מתניתין' מי שהוטל עליו ידו על העליונה'

אי רבי . ולא רבי יהודה הנשיא,  רבי נתןלא

 )דידו על העליונה (מתניתין קתני רצה נתן

אלא על  ( לא קתני רצה)בדרבי נתן (וברייתא

אי רבי יהודה . )ומחזיר לו אונאה, כרחו קנה

היכא דנתאנה  (מתניתין קתני לוקח הנשיא

כדקתני תן לי ,  קתני דידו על העליונהלוקח

  קתני מוכר)ודה הנשיאיה' בר ( ברייתא)מעותי

,  הוא דידו על העליונהרדהיכא דנתאנה מוכ(

   .) לאאבל אם נתאנה לוקח

 .    נא       
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 איני )משנתינו זו ( אונאה זואמר רבי אלעזר

,  לעולם רבי נתן היארבה אמר. יודע מי שנאה

ובלוקח  ( רצה)נתן' בר (ותני נמי בברייתא

 לעולם רבי רבא אמר. )ומוכר הוא דפליגי

ומאי דשייר במתניתין קא , היאיהודה הנשיא 

, אמר רב אשי דיקא נמי. מפרש בברייתא

דקתני אחד הלוקח ואחד המוכר ומפרש ליה 

שמע , שמע מינה שיוריה שייריה למוכר, ללוקח

כשם שיש אונאה להדיוט  ע"פסק הש     .מינה

מ "חו אף על פי שהוא בקי, כך יש אונאה לתגר

  ).יד,רכז(
  

נת שאין לך עלי לחבירו על מ האומר איתמר

 )התנאי בטל ( יש לו עליו אונאהרב אמר אונאה

  . )התנאי קיים ( אין לו עליו אונאהושמואל אמר
  

 דאמר כרבי )דאמר יש לו עליו אונאה (לימא רב

דאמר מתנה על מה שכתוב בתורה  (מאיר

 ושמואל )אפילו בדבר שבממון, תנאו בטל

 דתניא.  כרבי יהודה)אין לו עליו אונאה( דאמר

האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת 

הרי זו  שאין לך עלי שאר כסות ועונה

רבי . דברי רבי מאיר, ותנאו בטל, מקודשת

פירש [ תנאו קיים יהודה אומר בדבר שבממון

אבל , והרי מחלה, כגון שאר וכסות ניתן למחילהי "רש

ב "ב(ם "רשבה שהיא צער הגוף לא ניתן למחילה, עונה
, ומשמע. משום דהוי מצוה, נוסף טעם  כתב:)קכו

אך  .דבמצוה אין מועילה מחילה אפילו בדבר שבממון
 דמהני בשם הירושלמי :)קידושין יט( א"דעת הריטב

וכממון , כיון שהיא הנאת הגוף, תנאי אף לענין עונה

   .]דמי
  

  אנא דאמרי)דאמר יש לו עליו אונאה( בראמר לך 

 עד )תנאו קייםדאמר בדבר שבממון  (אפילו לרבי יהודה

אלא דידעה  כאן לא קאמר רבי יהודה התם

 מי ידע  אבל הכא]ב"דף נא ע[וקא מחלה 

הוא סבור דאין בו [ דמחיל) דאיכא אונאה(

שרב סובר שהבעל .) פד(ובכתובות  ' כתבו התוסאונאה

 בנכסיה בחייה םנה עם אשתו שאין לו דין ודבריתהמ

וסבר רב '  מסוגייתנומקשה' והגמ. םובמותה תנאו קיי

 אין  התם נמי'תנאו קיים והאמר רב יש לו עליו אונאה

דע שתמות אשתו ו לא ייודע הבעל שעליו למחול שהרי

מדוע מקשה '  הגמ.)נו (כתובות בת"וא .קודם שימות

יהודה שאין מחילת האשה על כתובתה '  מדברי רמשמע

 ולא )היינו שובר שהתקבלה כתובתה(מועילה אלא בשטר 

קשה  ו,יהודה דבממון תנאו קיים' סבר ר והא ,בעל פה

 דאימור היא ,דכתובה לא ידע דמחלה' שתתרץ הגמ

 דהתם פריך לשמואל .תירוצים א' תירצו גותמות קודם 

 פריך לאביי דאמר בסמוך מחוורתא רב .ב .דלא מפליג

  .]כיון דקלה בעיניו להוציאה ידעה ומחלה. ג .מ"דאמר כר
  

 אמר אנא דאמרי )הדאמר אין לו עליו אונא( ושמואל

 עד כאן לא )דאמר תנאו בטל (אפילו לרבי מאיר

 אלא דודאי קא עקר קאמר רבי מאיר התם

שהטילה , בשעת התנאי עוקר דברי תורה(

וזה עוקר החובה , עליו שאר כסות ועונה

 מתנה ואפילו הוא נותן לאחר זמן, מעליו

 מי יימר דקא עקר מידי  אבל הכא)בעלמא הוא

:) ג(ובמכות  ' כתבו התוס אונאהשמא לא יהא בו[

המתנה עם חברו על  (דפריך לשמואל מאונאה לשביעית
 )השביעית משמטת, מנת שלא תשמט שביעית את הלוואתי

התם בשביעית נמי לא ידע דקעקר דאימר יפרע לו קודם 

   ?]שביעית
  

לדידי מפרשא לי מיניה דמר , אמר רב ענן

 האומר לחבירו על מנת שאין לך עלי שמואל

דמי , כדפרישית (אין לו עליו אונאה אונאה

פירש [  על מנת שאין בו אונאה)יימר דעקר

אם אמר לו בלשון זה אין זה לשון מחילת אונאה י "רש

דעל מנת שאין בו אונאה אמר , אלא לשון תביעת אונאה

ואם רצה לחזור חוזר , ומקח טעות נמי הוי, והרי יש בו

ק דמכות "דבפקשו וה, הביאו את פירושו'  התוס.לגמרי

מדמהו לעל מנת שלא תשמטהו שביעית דמשמטתו ) :ג(

 והתם לא שייך האי טעמא אלא הוי טעמא ,שביעית

 ל"וישאין לו כח להתנות שלא תחול שביעית על המלוה 
דלא מדמי אלא כי היכי דגבי אונאה יש חילוק בין לשון 

נ גבי שביעית יש חילוק בין " ה'שאין בו' ל'שאין עליו'

מ שלא "ע 'לבין' על מנת שלא תשמטני שביעית'ן לשו

מ שאין בו " דעורבינו שמואל מפרש 'שביעיתבתשמטני 

אונאה משמע על מנת שלא יחול איסור דלא תונו על 

 ]כ הוא חל והשתא הוי ממש דומיא דשביעית"המקח וע
   .הרי יש בו אונאה

  

מכור במה  (מיתיבי הנושא והנותן באמנה

והנני סומך , לזמן פלוניותן לי המעות , שתוכל

 ' כתבו התוסונותן לו שכר טרחו כדלקמן, עליך

 שמאמינו שימכרנו כמו שיוכל אין לו עליו י"רש' פי

 דאין שייך לשון וקשה .אונאה והריוח וההפסד למשלחו

אלא ,  שהרי לא מכר לו ביותר או בפחות,אונאה על זה

 ועוד ,ולא עשה את מלאכתו כראוי, שלחו למכור עבורו

אי שליח לא קבל עליו אחריות פשיטא שהריוח וההפסד 

 : נא-. נא   
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ריך צ כ" ואי קבל השליח עליו אחריות וההפסד א,למשלח

 דנושא ונותן באמנה ונראה . אונאהלהיות שיהיה עליו

 בעבור היינו שמאמינו בכמה קנה ונותן לו כך ויותר מעט

ואחר כך התברר שהמחיר שהשליח קנה היה  ,שכר עמלו

 כיון 'אין לו אונאה'ובכהאי גוונא . יותר ממחיר השוק

ביודעו שאינו משלם לו את , שאדעתא דהכי קנה ממנו

 והאומר לחבירו על מנת שאין לך )מחיר השוק

לומר יותר היה  (אין לו עליו אונאה עלי אונאה

 אין זה יכול ואם מכר זה בדמים רבים, שוה

דאמר יש לו עליו  (לרב .)לומר לא אתן אלא דמיו

, מר אנא דאמרי אפילו לרבי יהודה דא)הונאה

   ?)שסובר התנאי קיים (הא מני
  

,  מחוורתא רב אמר כרבי מאיראמר אביי

ורב מוקי לה כרבי  (ושמואל דאמר כרבי יהודה

 .) דאפילו היכא דלא ידע ומחיל נמי אמר,יהודה

על מנת שאין  (בסתם  לא קשיא כאןרבא אמר

 במפרש  כאן)דלא ידע דניחול, לך עלי אונאה

ואני מוכרו , שפירש לו יודע אני שיש אונאה(

דבהא אמר , לך על מנת שאין לך עלי אונאה

דדמי לשאר , רבי יהודה דמתנה ותנאו קיים

דיש  ( במה דברים אמוריםדתניא. )וכסות

ח "ר ,' כתבו התוסמכר (בסתם )אונאה לזה על זה

 דהא לא פליגי תימה . כרב דהלכתא כרב באיסוריפסק

 כן אלא פליגי אם חייב להחזיר האונאה אם מותר לעשות

 ובשאילתות דרב אחאי פוסק כרב ,והלכה כשמואל בדיני

משום דהך ברייתא קאי כוותיה דמפליג בין סתם למפרש 

יהודה אבל לשמואל לא ' ואתיא לדידיה שפיר כר

 דלשמואל 'ן פי"וריב .מ ולא כרבי יהודה"מתוקמא לא כר

מ " שלא אמר ע'א בסתם פי"הכי פירושא דברייתא בד

מ שאין לך עלי אונאה נעשה כאומר יודע "אבל מפרש ע

 אורחא ל"אי נמי יואתיא כרבי יהודה ' אני שאינו שוה כו

מ שאין לך עלי אונאה "דמילתא נקט דאותו שאמר ע

וזה , מ כן התנה"וע, שיודע שיש בו אונאהרגיל לומר 

, מ כיון שאינו יודע באמת שיש בו אונאה"מועיל אף לר

  אבל במפרש)ן אינו בודאי עוקר את התנאיולכ

 מוכר שאמר ללוקח חפץ זה שאני מוכר )כגון(

יודע אני בו שאינו שוה אלא , לך במאתים

אין לו עליו  על מנת שאין לך עלי אונאה, מנה

וכן לוקח שאמר למוכר חפץ זה שאני . אונאה

, יודע אני בו ששוה מאתים, לוקח ממך במנה

אין לו עליו  נאהעל מנת שאין לך עלי או

האומר לחבירו על . א ע"פסק הש     .אונאה

. יש לו עליו אונאה, מנת שאין לך עלי אונאה

 אונאה יש בו שאינו יודע כמה, בסתם, א"בד

 ואין צריך לומר אם אמר על מנת ,כדי שימחול

, אבל במפרש. שהרי יש בו, שאין בו אונאה

 חפץ מוכר שאמר ללוקח, כיצד. לו אונאהאין 

ק יודע אני שאינו שוה "ה שאני נותן לך בקז

אלא מאה על מנת שאין לך עלי אונאה אני 

וכן לוקח שאמר . עליו אונאהאין לו , מוכר לך

יודע אני '  חפץ זה שאני לוקח ממך בקלמוכר

מ שאין לך עלי אונאה אני לוקח "ק ע"ששוה ק

ף "הרי ).כא,רכז(מ "חו .אין לו עליו אונאה, ממך

ולא דמיא הך פלוגתא  ש" וביאר הרא,רב פסקו כש"והרא

לפלוגתא דפליגי רב ושמואל בענין גזל בכמה דוכתי 

 דהכא פליגי בלכתחלה אם מותר ,ל כשמואל בדיני"וקי

 בשאלתות דרב אחאיפ "וכ .להתנות כן ולהפטר מאונאה
 אתיא 'א בסתם אבל במפרש"בד'משום דהך ברייתא 

התנה בשעת הקדושין שלא יהא לה  .ב  .כרב

ואינו מתחייב לה , תנאו קיים, שאר וכסות

, אבל אם התנה שלא יתחייב בעונה. בהם

לא הוה מתנה על מה  ז"ט (תנאו בטל וחייב בה

שכתוב בתורה כיון שדבר שבממון הוא וניתן למחילה 

 ...)כ בעונה דצערא דגופא הוא לא ניתן למחילה"משא

   ).ה,לח(ע "אה
  

 )שיתכדפרי (תנו רבנן הנושא והנותן באמנה

ואת היפה  הרי זה לא יחשב את הרע באמנה

להיות לו המתנת מעות היפה בשכר י "פירש רש( בשוה

יפה שיש לו עליו קופצים , כגון היה לו שני יינות, טרחו

לא , והרע שאינו נמכר אלא בחנות, ללקחו בבת אחת

על מנת שתמכור לי הרע ,  הרי לך יפה בשוויויאמר לו

, כר תן לי מעות שניהםולכשימ, בחנות כמה שתוכל

ופוטר עצמו בהמתנת מעות של דמי היפה מלתת שכר 

 הביאו את פירוש 'התוס והוי כרבית, טרחו על הרע
ל לאתויי "איזהו נשך הפרק  בשאם כביאורווהקשו , י"רש

 ועוד ,מתניא לגבי אונאה) ג"פ( ותו דבתוספתא ,ולא הכא

          .שכבר נתן לו שכרו משמע שמקודם כבר היה לו שכרו

היפין שוה ' דינרים ה' דברים בי'  שקנה יח"ר' כפי ונראה

 וחמשה הרעים אינן שוים כל אחד ,כל אחד דינר וחצי

ל אני מאמינך כמה נתת עליהם " וזה א,א חצי דינר"כ

 ולא יחשב לו הרע דינר דינר ,ואתן לך מעט יותר להרויח

ו  שהרי לא נתן ל,כמו שקנה והיפה דינר וחצי כמו ששוה

על הרע דינר אלא בשביל שגם היפים נתן לו בדינר דינר 

 פירוש אם ימכרם 'או זה וזה באמנה' אלא ,והוי אונאה

 אם 'או זה וזה בשוים' ,כולם יחד יחשב כולם דינר דינר

ימכור רעים לבדם יחשב כל אחד ואחד בחצי דינר ואם 

 וגם יחשב ,ימכור יפים לבדם יחשב כל אחד בדינר וחצי

 :          נא
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 'שכר עצמו אינו נוטל שכבר נתן לו שכרו' ...שכר כתף

 אלא או זה )המוכר הראשון שקנאם תחלה ממנו' פי

, ויתן לו כדרך הנותן באמנה (וזה באמנה

ארבעה , ששכר קצוב היה להם כדמפרש לקמן

והשכר יהא של  ( או זה וזה בשוה)למאה

אם נתן  (שכר גמל, ונותן לו שכר כתף. )מקבל

 ינכה לו שכר כתף כשיבואו לחשבון, באמנה

 ואם הוצרך לגמלים, המוליכו מביתו לחנות

שכר עצמו אינו .  שכר פונדק)נותן לו שכר גמל

שכרו משלם  .שכבר נתן לו שכרו משלם, נוטל

 אמר רב פפא בצדרויי ?מהיכא קא יהיב ליה

 דיהבי )ששכר קצוב להם, מוכרי בגדי קנבוס(

פסק      .)למי שטורח במכירתן (ארבע למאה
אין לו עליו , הנושא ונותן באמונה. א ע"הש

חפץ זה בכך וכך לקחתיו כך וכך , כיצד. אונאה

 ).כז,רכז(מ "חו אין לו עליו אונאה, אני משתכר בו
לא יחשוב הרע , הנושא ונותן באמונה .ב

' יריעות בי' שאם קנה י, באמונה והיפה בשויו

דינרים ויש בהם שאינם שוות דינר ויש בהן 

א יחשוב הרעות בדינר כל ל, ששוות יותר

כמו , אלא הכל באמונה, אחת והיפות בשוויין

ר שקנאם ביחד ומעלה לו על דמי המקח שכ

 אבל שכר הכתף והפונדק וכוללם בדמי המקח

ולא יקח ממנו , טרחו לא יעלה על דמי המקח

מ "חו .אלא כמו שנתפשר עמו שיתן לו ריוח

  ).כח,רכז(

  

 בה  כמה תהא הסלע חסירה ולא יהאמשנה

ותמיד הוא שוחק וחסר , מטבע היוצא (אונאה

 רבי )ואם הוציאה לא תהא אונאה, כמה תחסר

 איסר )...שהוא לסלע (מאיר אומר ארבע איסרות

  אחד מעשרים וארבעה בו)האיסר (והוא[ לדינר

 שני מעה,  דינרסףדשש מעה כ )בדינר כסף(

ת "וא ' כתבו התוס שני איסריןפונדיון, פונדיונים

כל דבר שבמדה ושבמנין ושבמשקל :) נו(רבא והאמר 

 דהכא בתורת מטבע ל"ויפחות מכדי אונאה חוזר ' אפי

 ורבי יהודה אומר ארבע .]נתנו ולא בתורת משקל

. )אחד משנים עשר ( פונדיון לדינר,פונדיונות

 שמונה ]א"דף נב ע[ורבי שמעון אומר 

כשאר , שתות( שני פונדיונות לדינר ,פונדיונות

 משום ,והא דלא אמר מעה לדינר 'בו התוסכת אונאה

  .דרבי יהודה נקט פונדיון קאמר איהו שני פונדיונים
 תקשה לרב דאמר שתות מקח שנינו ולא שתות ת"וא

מעות ' שמעון אם מכר סלע שוה כ'  דהכא לר,מעות

דהוי לרב ביטול מקח ' בו' ד הוי אונאה והיינו שוה ה"בכ

לשמואל דאמר '  ואפי,ןשמעו' דלעיל כר' מוקי מתני' ובגמ

שתות מעות שנינו תקשה דבשתות מקח מודה דהוי נמי 

' פונדיונות לדינר הוי אונאה אבל ב' ק ב"אונאה וה

פונדיונות פחות פרוטה הוי מחילה אף על גב דאכתי הוי 

ד מעות " דמיירי שמכר לו טלית שוה כל"וישתות מקח 

 .מעות דהיינו שתות מקח' בסלע ונתן לו סלע שחסר ד

נו לעיל שטעמו של רב ששיעור לפי מה שפירשמ "מ

לפי , האונאה נמדד ביחס לחפץ ולא ביחס למעות

 ,שהאונאה והטעות תלוי בחפץ שצריך שומא ולא במעות

כ אף רב מודה "וא, והכא הטעות והאונאה הוי בסלע

ולא , מודדים את שיעור האונאה לפי הסלעשבטעות כזו 

שיש שם  (כים בכר, עד מתי מותר להחזיר.)קשה

 בכפרים, עד כדי שיראה לשולחני )שולחני

שבא  (עד ערבי שבתות )שאין שם שולחני(

אז ידע , להוציאה בערב שבת לסעודת שבת

 אם היה. )ויקבלוה ממנו, אם יוכל להוציאה

אפילו לאחר שנים עשר חדש   מכירה)הנותן(

בגמרא פריך הא אמרת עד ערבי ( מקבלה הימנו

מפרש ( ו אלא תרעומת ואין לו עלי)שבתות

 מפרש 'מובג, בחילול מעשר שני ( ונותנה.)בגמרא

לפי שאינה מדה זו של פוסלי , אם בסלע יפה, אם בשויה

 למעשר )מטבע בשביל חסרון מעט אלא נפש רעה

  .שאינו אלא נפש רעה, שני ואינו חושש
  

 ורמינהי עד כמה תהא הסלע חסירה )גמרא( 

רי הויא אלמא בהני שיעו (ויהיה בה אונאה

 אלמא בהני 'יהא ולא'ומתניתין קתני , אונאה

   ?)שיעורי לאו אונאה היא עד דאיכא טפי
  

אמר רב פפא לא קשיא תנא דידן קא חשיב 

והכי קאמר סלע הפוחתת  (ממטה למעלה

 עד שתפחת עד כמה יכול להוציאה, והולכת

 ומכיון שהגיעה לשיעור הזה, שיעור כך וכך

' דאין אונאה עד ד ' כתבו התוסיהא בה אונאה

 ' דבגמ,איסרין יש אונאה' איסרין ולא עד בכלל דבד

פונדיונין הויין ' ש היא דאמר ח"אמרינן מאן תנא טלית ר

 קא חשיב )דנקט ויש בה ( תנא ברא)אונאה

כמה פחתה , סלע שפחתה (מלמעלה למטה

מפרש כל פחיתה גדולה , להיות בה אונאה

הויא  כגון שבע איסרות או שש או חמש, שבה

 . נב-:  נא
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אבל לתנא דידן , אונאה עד ארבע והיא בכלל

ועל כרחך לא , אין ארבעה בכלל לא יהא

אי גרסינן  ' כתבו התוסמיתוקמא אלא בהכי

 אתי שפיר דחשיב מלמעלה למטה 'עד כמה'בברייתא 

 לא הוה צריך 'עד' אבל אי לא גרסינן ,וסבר עד ועד בכלל

למימר דחשיב מלמעלה למטה אלא כמשמעו כמה יהא 

 ואגב דקאמר לתנא דידן מלמטה ,איסרין' אונאה ד

   .)למעלה נקט לתנא ברא מלמעלה למטה
  

 ומאי שנא בטלית, מאי שנא בסלע דפליגי

 שתות ):מט(דתנן בהו לעיל , סתם סחורה[

  מאן תנא טליתאמר רבא ? דלא פליגי]למקח

 )דגבי סלע אית ליה שתות (רבי שמעון היא

, יניש טלית עד שתות מחיל אאביי אמר

הצריך  ( לגביך)לשון יוקר (דאמרי אינשי עשיק

  ושוי לכרסיך)קנה ביוקר לכסות גופך וגביך

ת "וא ' כתבו התוסלמאכלך לא תקנה אלא בשווין(

 ,התינח נתאנה לוקח נתאנה מוכר מאי איכא למימר

 דלא פלוג ל"וי פירות מאי איכא למימר ,והתינח כסות

 דעיקר ל"ועי רות בין לוקח חמוכר ובין כסות לפירבנן

כיון דלא ,  סלע.)הטעם הוי סלע כיון דלא סגי לא מחיל

  .לא מחיל )שאינו יוצא בהוצאה (סגי ליה
  

גופא עד כמה תהא הסלע חסירה ויהא בה 

איסר ,  רבי מאיר אומר ארבעה איסרות,אונאה

, רבי יהודה אומר ארבעה פונדיונות. לדינר

רבי שמעון אומר שמונה . פונדיון לדינר

 יתר על כן. שני פונדיון לדינר, נדיונותפו

 )לקמיה מפרש לה שלא פחתה כדי אונאה(

 עד כמה תיפחת .)בסלע יפה (מוכרה בשויה

סלע  ( בסלע עד שקל,ויהא רשאי לקיימה

,  מותר לקיימוהטבוע ופוחת והולך עד שקל

שאין עשוי לרמות בו בני אדם למוכרו בסלע 

 משקלאבל משפחת , לפי שפחת שלו ניכר, יפה

לפי שבא לרמות ולמוכרו בתורת , לא יקיימנו

מתוך , שאין פחת שלו ניכר לגבי שקל, שקל

שהוא רחב שבתחילה היה סלע אינו נראה 

 )שקל הוא מטבע של חצי סלע, חסר משקל

 עד )שנים מהם יש בשקל, מטבע קטן (בדינר

ם היה דינר נפחת עד שעמד על וא (רובע

 רובע דינר קא סלקא דעתך,  מותר לקיימורובע

 דלא מצי מאי שנא סלעולקמיה פריך , קאמר

משחסר , ודינר עד רובע, לשהויי אלא עד חציו

דאתי ,  לא יקיימנוועמד על פחות מרובע

לקמיה (אסור  פחות מכן איסר. )לאפוקיה ברובע

זו שאמרו אסור  ( הרי זה לא ימכרנה).מפרש

 לא ) לא התירו לו שימכרנה בדמיהלקיימה

, )רוצח ( ולא להרג)אדם אנס (םלתגר ולא לחר

ומיראה יקבלוה  (מפני שמרמין בה את אחרים

 אלא יקבנה ויתלנה בצואר בנו או )מידם ביפה

  . בצואר בתו
  

מאי  .בדינר עד רובע, אמר מר בסלע עד שקל

ומאי שנא בדינר עד , שנא בסלע עד שקל

נמי רובע   מאי רובע דקתניאמר אביי? רובע

והוא הקרוי , דינרמטבע קטן של חצי  (שקל

דקא , אמר רבא דיקא נמי. )בגמרא סלע מדינה

כתבו [ שמע מינה תני רובע ולא קתני רביע

דרובע מצי למהוי נמי רובע דינר כדתנן ג "עוא 'התוס

בו ביום עמדו ברבעתיים והיינו רובע דינר .) ח(בכריתות 

 וכן אמרינן התם גר שנתגייר צריך שיפריש ,התם' כדפי

ל למיתני "מ אי מיירי הכא ברובע דינר ה"מ ,רובע לקינו

   .]רביע דלא נטעי ברובע שקל
  

לימא בדינר  (למה ליה למתלייה לדינר בשקל

, מלתא אגב אורחיה קא משמע לן ?)עד חצי זוז

אם פיחת השקל עד  (דאיכא דינר דאתי משקל

מסייע ליה לרבי אמי דאמר  .)חציו ונעשה דינר

הוציאו ול (מותר לקיימו דינר הבא משקל

אפילו  (אסור לקיימו  דינר הבא מסלע)בדינר

דמתוך שהוא בא ממטבע , להוציאו בדינר

ואתי ,  טועין בו לאמדו בשקלעבה ורחבה

  . )לקבולי בתורת שקל
  

הא ליכא  (מאי קאמר. 'פחות מכן איסר אסור'

דאם עמד סלע על פחות , למימר פחות מיכן

משקל או אם עמד דינר על פחות מרובע איסר 

אפילו משהו , דמאי איריא איסר, סור לקיימוא

אמר  ?)ותו לא, דהא אמר בסלע עד שקל, נמי
  הכי קאמר פחתה סלע יותר מכדי אונאהאביי

לרבי יהודה כדאית , מאיר כדאית ליה' לר(

אמר ליה רבא אי  .)ביפה (אסור , איסר)ליה

 פחתה אלא אמר רבא ?אפילו משהו נמי הכי

וסתמא כרבי , אסור )1/24הוא  (איסר לדינרסלע 

  . מאיר

 .נב          
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שיהא שוקל  והתקינה, תנן התם סלע שנפסלה

אם צריכה מעשה כמו  'כתבו התוס[ בה משקלות

חיתוך אתי שפיר דנקט התקינה דמידי דמחוסר מלאכה 

 ואי אינה ,:)סו(ק "באין טמא במחשבה כדאמרינן ב

צריכה חיתוך הוי התקינה לאו דוקא דכל הכלים יורדים 

ת דהכא "וא 'כתבו התוסעוד  . במחשבהלידי טומאתם

אמרינן :) פט(ב " ובב, משקל בשל מתכתםמשמע שעושי

 דדוקא לשקול בשר ל"וי .אין עושין משקלות משל מתכת

ושמן שהלחלוחית נדבק בהם ומתיבש ומכביד אסור אבל 

 צריך לחופן בעור שלא , אלא.לשקול בהם כסף וזהב שרי

 כדי לצור ...ורות הןשלשה ע.) כב(גיטין בישחקו כדאיתא 

 )בו משקולת קטנה והיינו של מתכת דמחפים אותה בעור
שהרי עשאה , מקבלת טומאה מעתה (טמאה

 ,עד כמה תיפחת ויהא רשאי לקיימה. )כלי

יחתכנה  (יקוץ פחות מכן, לסלע שני דינרים

   .)דאתי לאפוקה בשקל, לשנים
  

 אך, אם פחתה מסלע יותר מכדי אונאה, כלומר (יתר על כן

ולא נחוש שמא , האם מותר לקיימה, נשאר בה יותר משקל

 אמר רב הונא ? מאי)יבואו להוציאה כסלע מעולה

יחתכנה  (יקוץ ) משקלפחותנשאר בה  (פחות מכן

 יקוץ  יתר על כן)דאתי לאפוקה בשקל, לשנים
 מצי נמי קאי אפחתה 'ולא ימכרנו לתגר' 'כתבו התוס(

לנוקבה לא ימכרנו מ " אפילו ע,פ" וה.יתר מכדי אונאתה

 . אבל לאחרים ימכור על מנת לנוקבה,לתגר ולחרם

קאי  'לא ימכרנה לתגר'ש לומר א"א (ד יתר על כן יקיים"ולמ
 'לא ימכרנה לתגר' ) שהרי מותר לקיים בכהאי גוונא,על זה

 אמר רבי אמי .)דינרים' פחותה מבהמטבע על קאי 

דלגבי סלע  (יקיים יתר על כן, יקוץ פחות מכן

  . )ולא מחליפה בסלע, כרא פחיתתהמנ
  

   יתר על כן]ב"דף נב ע[ )על רב הונא (מיתיבי

לעיל קתני לה גבי סלע  (מוכרה בשויה

, לפי דמיה ולא ביפה,  מוכרה בשויהשפיחתה

שפחתה יותר  מאי לאו. )אלמא מותר לקיימה

יתירה דאכתי לא פחתה , לא ?מכדי אונאתה

  .)ביפה ( מוכרה בשויה,בכדי אונאתה
  

 עד כמה תיפחת ויהא רשאי )על רב הונא( מתיבי

דפחית  מאי לאו.  בסלע עד שקל,לקיימה

, וקאמר מותר לקיימה עד שקל (פורתא פורתא

דנפיל לנורא , לא ?)אלמא לא מיחלפא בסלע

  .ואפחות בחדא זימנא
  

ה בצואר בנו או בצואר אמר מר יקבנה ויתלנ

, ורמינהו לא יעשנה משקל בין משקלותיו .בתו

 ולא )שברי כלי כסף (ולא יזרקנה בין גרוטותיו

, אלא. יקבנה ויתלנה בצואר בנו ובצואר בתו

 או יקוץ או יוליך )לשון התכה (או ישחוק או יתוך

   ?לים המלח
  

ואמרי לה רב הונא אמר רבי , אמר רבי אלעזר

, יקבנה (באמצע אלעזר לא קשיא כאן

לפי  (מן הצד  כאן)דמשנקבה לא סגיא

צאנה יקוץ אותה סביב עד שהרמאי שימ

, ומרמה בה את האחרים, שיוציא את הנקב

יש אונאה  .א ע"פסק הש     .)ויוציאנה בשקל

הרי שהיה דינר , כיצד. במטבעות עד שתות

וצרפה בעשרים דינר או , ד דינר כסף"זהב בכ

, היה יתר על זה. הרי זה מחזיר האונאה, ח"בכ

היה וכן אם . מחילה, פחות מכאן. בטל הצירוף

והיו מוציאים הסלעים , הסלע חסרה שתות

שאם היו , מחזיר האונאה, במנין ולא במשקל

 הגה[חוזר , אפילו בכל שהוא, מוציאים במשקל

ופחות . ב"אחד מי, א דשעור אונאה במטבע"וי

וכל זמן . יתר על זה בטול מקח, מזה הוי מחילה

 ]...מותר להוציאו לכתחילה ביפה, דהוי מחילה
ש שאונאת " פסקו כרם"ף והרמב"הרי ).זט,רכז(מ "חו

ש "רמאן תנא טלית 'שכן הסביר רבא  , מטבע בשישית

והסביר , ף" חלק על הריש" אמנם הרא.ע"פ הש" וכ'היא

שלא מצינו בכל התלמוד שקבע  ,רבה גרסינן ולא רבאד

רב אשי דברי רבא קודם אביי כי אביי מלך קודם רבא 

קבעו דבריו והיה פותח תחלה בבית המדרש הילכך נ

כ הלכה כאביי דבתראה " וכיון דגרסינן רבה א,תחלה

 .ב .א"הרמ פ"וכיהודה ' וכיון שכן הלכה כר, הוא
, אסור לקיימה, וחסרה כדי אונאה, נפחתה

ולא ימכרנה לאנס או . מפני שבקל מרמין בה

ולא יעשנה . מפני שמרמין בה אחרים, לתגר

 כלי שברי' פי(משקל ולא יזרקנה לתוך גרוטאותיו 

 אלא יתיכנה או יקבנה באמצעה )כסף ושאר מתכות

. אבל לא יקבנה מן הצד, ויתלנה בצואר בתו

כגון סלע שעמד , ואם חסר עד שעמד על חציו

, על שקל ושקל שעמד על דינר ודינר על חציו

מותר לקיימו שאז אי אפשר לרמות בה מפני 

 ומטבע שאין הגה(. שניכר לכל הפחת שלו

שכל , מותר לקיימה, משקללוקחין אותה רק ב

כפסק סק ע פ"הש ).יח,רכז(מ "חו )הלוקחה ישקלנה

  .ם שפסק כרב הונא"הרמב

 : נב-. נב   
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בכרכים עד שיראה , עד מתי מותר להחזיר

מאי שנא . בכפרים עד ערבי שבתות, לשולחני

 ומאי שנא )בין כפרים לכרכים (בסלע דמפליג

דקתני בכדי שיראה לתגר  (בטלית דלא מפליג

אמר  ?) שנא כרך לא שנא כפרלא, או לקרובו
.  כי תנן נמי מתניתין בטלית בכרכין תנןאביי

, סלע. כל איניש קים ליה בגוה  טליתרבא אמר

כיון דלאו כל איניש קים ליה בגוה אלא 

עד  בכרכים דאיכא שולחני, הלכך, שולחני

עד  בכפרים דליכא שולחני, שיראה לשולחני

לקנות צורך  (ערבי שבתות דסלקין לשוקא

  . )סעודת שבת
  

ואם היה מכירה אפילו לאחר שנים עשר '

הא אמרת עד   אי בכרכין, היכא...'חדש

הא אמרת עד  אי בכפרים, שיראה לשולחני

אמר רב חסדא מידת חסידות  ?ערבי שבתות

 .) מקבלהאם חסיד הואוהכי קאמר  (שנו כאן

. אימא סיפא אין לו עליו אלא תרעומת, אי הכי

קאמר דיש לו  ( לחסיד אי)מי המתרעם (למאן

מי כופהו לקבל , תרעומת על המחזיר

ולא , לא קבולי ליקבלה מיניה )שיתרעם

טוב לו שלא יקבלנה  (תרעומת תיהוי ליה

ואלא . )משיקבלנה ויוציא דיבה על חבירו

ל שיש למתאנה תרעומת על "ר (להאיך דקבלה מיניה

תרעומת תיהוי   ולבתר דמקבלה מיניה)החסיד

פ "ע א)שאינו חסיד ( הא אחרהכי קאמר ?ליה

 אין לו עליו אלא תרעומת שאין מקבלה הימנו

דאיהו הוא דאפסיד אנפשיה שלא החזירו (

עד מתי חייב להחזיר  ע"פסק הש     .)בזמנו

עד כדי שיראה , בכרכים, הדינר או הסלע

, שאין השולחני מצוי שם,  ובכפרים.לשולחני

שבא , יש לו להחזיר עד ערבי שבתות

,  שאין מכיר הסלע וחסרונה ודמיה,הלהוציא

ואחר זמן זה אין המאנה חייב . אלא השולחני

ומיהו מדת חסידות להחליפה אפילו . להחליפה

ובלבד שתצא , אם הוא מכירה, לאחר זמן זה

       ).יז,רכז(מ "חו על ידי הדחק 
  

אחסרה כדי  'כתבו התוס( ונותנה למעשר שני

ה ואינו חושש  ונותנה למעשר שני בשוי,אונאה קאי

 דמי שאינו לוקחה , דשם מטבע יש עליה,משום אסימון

בשויה בתורת מטבע כי אם כמו נסכא אינו אלא נפש 

 . בא להוסיף אפילו שאר מטבעות)לקמן ( ורב פפא,רעה

כאילו מתחילה ' מסייע ליה לחזקיה דאמר מחללה ביפה פי

א "ה'  דאי ממתני,היתה כן ולא חסרה דהיינו בשויה

מעשר שני בפחות משויה משום דנפש רעה אינו נותנה ל

ל דלא מיקרי אסימון " וקמ,מקבלה בשויה בתורת מטבע

ל חזקיה "משום דמי שאינו לוקחה אינו אלא נפש רעה קמ

ע הכי שקלי "דמחללה ביפה כאילו היתה מתחילה כך דכ

 ,דאין לצמצם ולחלל בשויה  ופריך,לה והיינו בשויה ממש

שמחלל בפחות מעט משום ומשני בתורת יפה כלומר 

.     דאין יכול לצמצם כמו ביפה שמחלל כמו כן בפחות מעט

 דקאי אפחות מכדי אונאה ונותנה מפרשם "יוהרב

 שאינו אלא נפש רעה מי שאינו ,למעשר שני בסלע שלם

פ "ע מסייע ליה לחזקיה דאמר א,מקבלה בסלע שלם

שפורטה לשולחני בשויה ולא בסלע שלם לפי שהוא 

 דאזלינן ,הכי מחלל ביפה בסלע שלם' ותר אפימדקדק י

בתר שאר בני אדם שאינם מדקדקים ומקבלין אותה 

 ופריך והא אמר .בסלע שלם והשתא הוי ביפה כמשמעו

חזקיה לפי שאי אפשר לצמצם ומשני בתורת יפה כלומר 

פחות מעט מסלע שלם כמו אם לא חסרה כלל היה מחלל 

 ביפה דאי חזקיה דמחללהל "מ וק,עליה פחות מעט

א נותנה למעשר שני בשויה כמו שיתן עליה "ה' ממתני

שולחני לפי שאינו אלא נפש רעה למי שאינו מקבלה 

 נותנה למעשר 'ן פי"והריב    .כ לא הוי אסימון"בשלם א

על  וקשהשני בסלע שלם אותה שחסרה כדי אונאה 
 דאמאי הוי נפש רעה אותו שאינו מקבלה הלא פירושו

 ואינו חושש שאינו אלא )נאהחייב להחזיר האו

  . נפש רעה
  

האי מאן דמוקים , אמר רב פפא שמע מינה

כשמוצא בהם , מעמיד עצמו מלקבלם (אזוזי

והני מילי הוא דסגי , מיקרי נפש רעה )פגם

מתניתין דקתני נותנה  (מסייע ליה לחזקיה. להו

בא  ( דאמר חזקיה בא לפורטה)למעשר שני

 ורטה בשויהפ )להחליף סלע חסירה בפרוטות

ולא ירמה את חבירו לפורטה , לפי חסרונה(

 )לחלל מעשר שני עליה ( בא לחללה)ביפה

   .)כאילו היא יפה ( יפה)בדמי סלע (מחללה
  

 בא לפורטה פורטה בשויה (מאי קאמר

דכיון דפיחתה כדי , מתניתין אתא לאשמועינן

הכי קאמר אף  ?)אונאה אסור להוציאה ביפה

, רושלים בפרוטותבי (על פי כשבא לפורטה

 פורטה בשויה ) על כרחוליקח סעודת מעשר

אפילו הכי סלע , יפרטנה בשויה ולא ביפה(

  כשהוא מחללה)שאינה אלא נפש רעה, שמה

 :  נב          
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 דמתניתין ואשמועינן חזקיה (מחללה ביפה

 כאילו היא יפה דקתני נותנה למעשר שני

  .)קאמר
  

לצמצם דמי  (למימרא דסבר חזקיה דמזלזלינן

 והאמר חזקיה מעשר שני ,מעשר שני ב)פדיונו

ואין בו כח לתפוס פדיונו  (שאין בו שוה פרוטה

כדאמר לקמן ממעשרו , שיתן פרוטה ויחללנה

שאני  ( אומר הוא וחומשו)...ולא כל מעשר

  מחולל על מעות הראשונות)צריך להוסיף עליו

יהא אף , שחיללתי עליה מעשר שני ועודן בידי(

 לפי שאי אפשר לו .)זה מחולל על אותו מעשר

, לחלל בשווין בצמצום (לאדם לצמצם מעותיו

רא מלפחות ונמצא אוכלו בלא שמתוך שהוא י

פחות משוה ,  הילכך. הוא מוסיף על דמיוחילוף

אלמא לא , פרוטה זה מחלל על אותו עודף

   ?)וכל שכן בפחות, פרקינן בצמצום
  

כפי דמים ודאין  בשויה (בתורת יפה מאי ביפה

קאמר כשם שכשבא לפורטה והכי , שלה

 בירושלים לא יקבלוה הימנו להדיא אלא בשויה

 כך יש מזלזלין בדמיה יותר מכדי פחתהו

, דמים פחותים, כשבא לחללה מחללה בשויה

משחלל עליה כפי דמים ודאין ' בתורת יפה'

כך לא יחלל על זו אלא בדמים ודאין , שלה

דתנן ג "עדא ( דתרי זילי לא מזלזלינן ביה)שלה

 חד זילותא אשמועינן ותן למעשר שנינ

ולא אמרינן הרי הוא , דמתחלל על סלע חסירה

אבל , כאסימון או כמעות הניתנות באסימון

 לחלל עליה מעשר בדמי סלע יפה, תרי זילי

  . )לא
  

,  פרוטהחזקיה מעשר שני שאין בו אמר , גופא

, אומר הוא וחומשו מחולל על מעות הראשונות

 .דם לצמצם מעותיולפי שאי אפשר לו לא

, הוקשו לתרומה [ התרומה והביכוריםמיתיבי

 ).מכות יז(דאמר מר , דקרינהו רחמנא תרומה

  חייבין עליהן מיתה]ותרומת ידך אלו ביכורים

זר  ( וחומש)זר או כהן טמא האוכלו במזיד(

ואיש כי יאכל קדש 'דכתיב , האוכלן בשוגג

פירש (  ואסורים לזרים]א"דף נג ע[ )'בשגגה

שהרי ,  מיותרלכאורה( ואצטריך למתנייה, בלא יאכלי "שר
משום דבעי למתנייה מה  )כתב קודם שחייב עליהם מיתה

הביאו את ' התוס .דאפילו איסור ליכא, שאין כן במעשר
אי אפשר ) ט"א מ"פ(במסכת חלה שי וכתבו "פירוש רש

 החלה והביכורים חייבין עליהם ששנינו שם ,לפרש כן

מה שאין כן שנינו  ולא ,ים לזריםמיתה וחומש ואסור

בירושלמי ואסורים  ראובהוא כמשהביאור  ל"וי .במעשר

או דאורייתא או דרבנן דפליגי רבי (לזרים אפילו חצי שיעור 
  ללמד, דאסורה לזריםואין לפרש) .עד יומאב ל"יוחנן ור

 דביבמות , אינו מועיל להתירו לזריםעל ידי פדיון' אפיד

  והן נכסי כהן)יון שייריהאמר אין לה פד.) עד(

, במעשרמה שאין כן , לקדש בהן את האשה(

 מעשר ממון דאמר, סתם משנה כרבי מאיר

 ועולים באחד ) לא קידשוהמקדש בו, גבוה הוא

ואין בטלין , צריכין אחד ומאה לבטל[ ומאה

דבטיל ברוב ולא , מה שאין כן במעשר, ברוב

ועל כרחך במעשר שאין לו , בעי אחד ומאה

תא לא בפדייה ולא להעלותו לירושלים תקנ

 אמור רבנן דבר דאי אית ליה תקנתא, קאמר

בספרי דריש  כתבו התוס שיש לו מתירין לא בטיל

 וערלה וכלאי , דתרומה עולה באחד ומאה'ממקדשו ממנו'

שנאסר  (הכרם באחד ומאתים דמתוך שכפל איסורו
 ואסמכתא בעלמא הוא דמדאורייתא , כפל עלייתו)בהנאה

 ובלח , ברוב ביבש,ומה וערלה וכלאי הכרם בטליםתר

גבי נפלו ונתפצעו :) נד( דבגיטין ,כשאר איסורין' בס

:) קטו( ובחולין ,קאמר והא הכא דמדאורייתא בטל ברוב

ו "יליף איסור הנאה בבשר בחלב מק:) כד(ובפסחים 

דערלה ולא פריך מה לערלה שכן צריכה אחד ומאתים 

שתרומה חמורה ' ומרת הגמ שא:)עד( וביבמות ,להתבטל

ומש לזר חתה וימ (ז"מחפת שלהם "שר דברים' ממעשר בד
 ולא חשיב אחד )ריםזואסורה ל, דיוןפואין לה , האוכלה

יוחנן והוא שרבו חולין על '  והתם נמי אמר ר,ומאה

 מאיסור באחד ומאה עולין' עוד הסבירו התוס .התרומה

 במסכת ונותנים לכהן כדתנןלהיתר ולוקחים מדה אחת 

א וצריך "תרומה ותרומת מעשר עולין בק) א,ב(ערלה 

 ואחד ואין צריך ם הערלה וכלאי הכרם במאתי,להרים

 דצריך להרים טפי בתרומה מבשאר וטעמא ,להרים

 )הכהונהשבט איסורים מפרש בירושלמי משום גזל 
שהידים טמאות , לפירות [וטעונין רחיצת ידים

שלישי ושני עושה , שניות גזרו בהן רבנן

שאין טעון , מה שאין כן במעשר, בתרומה

הנוטל ידיו דאמר מר , רחיצת ידים לפירות

והכי מוקמינן לה ,  הרי זה מגסי הרוחלפירות

 דאילו לאכילה ,אפילו למגע ' כתבו התוס):יח(בחגיגה 

כל הטעון ביאת :) לג(אף למעשר טעון כדאמר בחולין 

 . נג-: נב     
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טמא מדרבנן כל דבר ש י שם"ביאר רש (מים מדברי סופרים
 אסור בתרומה )כגון ידיים שחכמים גזרו עליהם טומאה

 והערב ] וחכמים אוסרין,מ"ומותר במעשר דברי ר

מה שאין כן  לטומאה דאורייתא[ שמש

,  אוכל במעשרטבל ועלהדאמר מר , במעשר

 הרי אלו .]):עד(ומקרא ילפינן לה ביבמות 

מאי  .מה שאין כן במעשר, בתרומה ובכורים

 לאו מכלל דמעשר בטיל ,ן במעשרמה שאין כ

הוה ליה דבר ,  ואם איתא דחזקיה)בתמיה (ברובא

וכל דבר שיש לו מתירין אפילו  שיש לו מתירין

 תרומה נמי יש לו ת"וא ,'כתבו התוס[ באלף לא בטיל

 כדאמר התם ל"וי.) נט(מתירין בשאלה כדאמר בנדרים 

 שנתנה לכהן שאינו אי נמימי הוי מצוה לאתשולי עלה 

   ?])רק התורם עצמו יכול להישאל(יכול לשאול עליה עוד 
  

 ,וממאי דמה שאין כן במעשר דבטיל ברובא

, לא מצית אמרת הכי ?דלמא לא בטיל כלל

ב "פ(משנה זו במסכת בכורים  [דלגבי תרומה

הלכך חשיבותא דידה קא מני ,  שנויה)א"מ

שתהא היא עולה ומעשר , ואזיל ולאו קולי דידה

קולי דתרומה , מרי דתרומה קתני חו]אינו עולה

   .לא קתני
  

שנינו  'כתבו התוס[ והא קא תני והן נכסי כהן

 למה אמרו נכסי כהן ליקח בהן )יב,ג (ביכוריםמשנה  בב

 הם היינו שמותר לקחת ב,עבדים וקרקעות ובהמה טמאה

  שניכ במעשר" משא, שאינם ראויים לאכילהגם דברים

בדים וקרקעות ובהמה אין לוקחין עש )ז,אש "מע(ששנינו 

שבמשנה  ותימה       . טמאה ממעות מעשר שני

 לא 'לא נתתי ממנו למת' שנינו) יב,ה(מעשר שני ב

לקחתי ממנו ארון ותכריכים למת משמע הא לחי דומיא 

        .ולא רק דברי אכילה, דמת שרי אלמא שרי ליקח בגדים

' ב אתיא כר" מיה"פדההיא ד. תירוצים א' תירצו גו

יהודה '  תרוייהו כר.ב .דה דאמר ממון הדיוט הואיהו

 אבל עבדים אסורים ,ובגדים דוקא שהגוף נהנה מהם שרי

מ ומן התורה שרי לקנות " תרוייהו כר.ג .מיתורא דקרא

 לקחתהמשנה שהתירה  ל"ר ( ומדרבנן הוא דאסור,כל מילי

לא  ?])דיברה שכן הוא מן התורה מאכל ם דברישאינדברים 

אלא ודאי בטיל , לא בטיל כללד (סלקא דעתך

 דתניא בהדיא מעשר שני בטיל )ברוב קאמר

 )שבטל ברוב (ובאיזה מעשר שני אמרו. ברובא

 )שנתערב בחולין (במעשר שאין בו שוה פרוטה

לקמן  .נתערב בחוליןו( ושנכנס לירושלים ויצא

לא באכילה ולא , מפרש דלית ליה תקנתא

ה עבד לילי ואם איתא לדחזקיה .)בחילול

ומדוע  (וניחל ליה על מעות הראשונות, לדחזקיה

 דלא פריק ?)'דבר שיש לו מתירין'ולא הוי כ, בטל ברוב

שיהו מעות מעשר , לא פדה מעשר עד הנה(

 דאית )שוה חצי פרוטה (וניתי מעשר .)בידו

ויאמר , יביאנו אצל המעורב (ונצטרפינהו, ליה

ואשתכח , המעורב וזה מחוללים על פרוטה זו

 דאורייתא ודרבנן לא מצטרפי ?)ו מתיריןדיש ל

שהמעורב , לתפוס פרוטה זו בקדושת מעשר(

אחרי רבים 'דכתיב , מן התורה בטל ברוב

 ורבנן הוא דאמרו היכא דיש לו מתירין 'להטות

הלכך אין איסור מעשר בזה אלא , לא ליבטול

הילכך אין מצטרף עם זה לתפוס , מדרבנן

ביא נאכל נמצא שוה חצי פרוטה שה, פדיונו

 מעות הראשונות כבר אבל דחזקיה, בלא חילול

חצי שוה פרוטה דמעשר  (וניתי דמאי .)נתפסו

דאיסורו , שני של דמאי הלקוח מעם הארץ

דמדאורייתא כל אדם נאמן על , ופדיונו דרבנן

ואז [ דלמא אתי לאתויי ודאי ?)המעשרות

נמצא שוה חצי פרוטה שאינו מעורב נאכל 

קאמר .) לא(ת במנחות "וא 'ס כתבו התובלא חילול

רבי שמעון שזורי פעם אחת נתערב לי טבל בחולין ואמר 

חייבים במעשר של השוק פירות  (לי רבי טרפון לך וקח בשוק
על התערובת שגם היא חייבת  ( ועשר עליו)מדרבנן כדין דמאי
 ולא גזרינן דלמא )כיון שהטבל בטל ברוב, במעשרות מדרבנן

דהתם ליכא למגזר דלמא אתי  ל"ויאתי לאתויי ודאי 

לאתויי ודאי דידע שפיר דאין מפרישין מן החיוב על 

 אבל הכא לא אסיק אדעתיה דלא מצטרפי ,הפטור

וניתי שתי  .) לחלל על מטבע אחתדאורייתא ודרבנן

 ונחלל עלייהו מעשר בפרוטה )נחושת (פרוטות

חצי  ( על היאך)מעורב (ומחצה ונחלל האי

מי  ?)יה כדחזקיהדהויא ל ( יתירא)פרוטה

 תפסה שתי )מעשר (סברת פרוטה ומחצה

דנמצי היאך לאיצטרופי , בקדושה (פרוטות

פרוטה תפסה , לא .)בהדייהו שכבר נתפסו

הנותר  ( וחצי פרוטה)מן המעשר (פרוטה

ואם תאמר , לפרוטה שניה ( לא תפסה)במעשר

 הדר הויא ליה )המעורב בו יצטרף להשלים

תא ודרבנן לא ודאוריי, דאורייתא ודרבנן

ואם באת לומר דחזקיה נמי היכי  (מצטרפי

משכחת , על ידי מי נתפס, משכחת שיש עודף

 .נג             
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ליה במחלל מעשר בסלע שלם או בשקל או 

וה אלא א היה המעשר ששאפילו ל, באיסר

 וניתי איסר .) נתפס כל האיסרשלש פרוטות

דלמא  ) ויחלל עליו מעשר בפחות מדמיו,שלם(

, מעשר בפרוטה ומחצהו (אתי לאתויי פרוטות

הלכך , ונמצא שוה חצי פרוטה נאכל בלא חלול

ת והא דתנן "וא ' כתבו התוסטוב לו שיבטל ברוב

ש אלמא מחללין "הפורט סלע ממעות מ) ח,ב (ש"מעב

א לצמצם שישוה מעשר לפרוטות "מעשר על פרוטות וא

כ אותו פחות משוה פרוטה אוכל בלא חלול "שלימות וא

 דלמא מייתי פרוטות ת"ואהדייהו  דמייתי איסר בל"וי

 דהתם לא טעי דידע דחצי פרוטה ל"וילבד כדגזר הכא 

 אבל הכא טעי דלא מסיק אדעתיה דאורייתא ,לא תפסה

   .)ודרבנן לא מצטרפי
  

 וליהדר , ואמאי'ושנכנס לירושלים ויצא'

 ויאכלנו בירושלים, עם תערובתו (ונעייליה

 לא פריך הכי לעיל גבי אין בו שוה פרוטה 'כתבו התוס

דאיירי ברחוק מירושלים הרבה ומקרי שיעלנו לירושלים 

 אבל הכא דקתני משנכנס לירושלים ,בהכי אין לו מתירין

 ואמאי ,לא יצא אלא פסיעה אחת'  משמע אפי,ויצא

קא סלקא דעתך  (ונפרקיה .בשנטמא ?)ולעייליה

 דאמר רבי )ביש בו שוה פרוטה נמי קאמר

שפודין אותו , טמאאלעזר מנין למעשר שני שנ

שאין מעשר  ( אפילו בירושלים]ב"דף נג ע[

ונתת '...כי ירחק ממך'דכתיב , טהור נפדה שם

ִּכי לֹא שנאמר  )בכסף ולא כשהיה בירושלים

ֵאתֹו  שנאמר , ואין שאת אלא אכילהּתוַכל ׂשְ

ֹאת ֵמֵאת ָפָניו א ַמׂשְ ַּוִיׂשָ ּ בלקוח בכסף , אלא ?ּ

אלא , מעשרולא הוא עצמו היה  (מעשר שני

 .)צרכי סעודה שלקח בירושלים בכסף מעשר

דתנן הלקוח , לקוח בכסף מעשר נמי ליפרקיה

כרבי יהודה  ?יפדה בכסף מעשר שני שנטמא

 לא אלים למיתפס דקא סבר (דאמר יקבר

בספרי מפיק טעמא משום דכתיב  ' כתבו התוספדיונו

.) מה(דף שב ת"וא .      כסף כסף ראשון ולא כסף שניה

מ כסף על " דהל"ויכסף שני ' נן כסף ראשון ואפיאמרי

 ת"וא . לא,פעמים פירות על כסף' כסף אבל לחלל ב
יהודה ומה מעשר ' תנן אמרו לו לר) י,ג(דבמעשר שני 

 אמר להם לא אם , לקוח לא כל שכן,שנטמא נפדה

אמרתם במעשר שנפדה טהור ברחוק מקום תאמרו 

 אית ליה  אם כן טעמא אחרינא...בלקוח שאינו נפדה

 אי נמי דאסמכתא בעלמא הוא ל"ויולמה לי קרא בספרי 

מאי איריא , אי רבי יהודה .)טרח וכתב לה קרא

י פדיון "גם כן אין לו היתר ע(  אפילו לא יצא נמי,יצא

מעיקרא דשני  'כתבו התוס כיון שמדובר בפירות לקוחים

  ?)מ למפרך הכי אלא דעדיפא מיניה פריך"בשנטמא ה
  

, מעשר בין לקוחבין  (בטהורלעולם , אלא

נמי  ( ומאי יצא)ודקאמר נעייליה וניכליה

ושוב , חומת ירושלים (דנפול מחיצות )דקאמר

, אין מעשר נאכל שם עד שיעמדו מחיצות

ובפדייה נמי לא , תאכלנו' דבעינן לפני ה

דקלטוהו מחיצות מלפדותו עוד משנכנס 

   .)לתוכו
  

 לאכול מחיצה )].כ(במסכת מכות  [והאמר רבא

מחיצה  (דרבנן מחיצות לקלוט, דאורייתא

שנאמרה בתורה לא הוזכרה אלא לאכול 

ת קולטות ושאמרו במשנה מחיצו, בתוכה

וכי . ) דרבנן היא,אותם מלפדות עוד אם יצא

כי ליתנהו , כי איתנהו למחיצות גזרו רבנן

לאו רבא קאמר לה  (לא גזרו רבנן למחיצות

ת מדאמר רבא קליט, אלא המקשה קאמר

והשתא דנפול , מחיצות מדרבנן בעלמא היא

 י גזור רבנןדכ, מחיצות ליתא לההיא גזירה

, יא את המעשר לחוץוזה הוצ, היכא דאיתנהו

ואמאי , הלכך ניפרקיה,  גזור לאאבל כי ליתנהו

לא פלוג רבנן בין איתנהו למחיצות בין  ?)בטלי

, בין יוצא מתוכן לנפלו[ ליתנהו למחיצות

בין איתנהו בין , זרו בסתםדקליטת מחיצות ג

משני כי .) קיג( דבסנהדרין תימה ,' התוסהקשו[ ליתנהו

גזרו רבנן כי איתנהו למחיצות ולא קאמר דלא פלוג רבנן 

מבארת את '  ששם הגמונראה שלא קשה .כדקאמר הכא

 של עיר הנידחת אינם נשרפים דין המשנה שמעשרות

 דכיון שםי "פירש רש( אלא נגנזים ,שלל עיר הנידחתכמו 
 )אין שורפין אותו מחמת קדושתו, שמעשר שני נקרא קודש

 ה שמדובר במעשר טהור מעיר אחרת שעל'ומסקנת הגמ

וכשנגמר דינה של אותה העיר להיות עיר , לירושלים

אלא שקשה שאם . היה המעשר בירושלים, הנידחת

, מדוע לא יאכל, בשעת גמר דין היה המעשר בירושלים

 והצילוהו מדין עיר הנידחת, ירושליםהרי קלטוהו מחיצות 

הסביר ( שהרי שלל ירושלים אין לו דין עיר הנידחת

הביאור בזה נראה  כתב :שמואל על סנהדין קיב' בשיעורי ר
שלל 'נ "ההר הנידחת דכיון דירושלים נתמעטה מדין עי

ולהכי אף דעיר , ר הנידחת הופקע מחלות דין עי'ירושלים
קלטוהו מחיצות ונעשה שלל אחרת ואסקוה לירושלים כל ש

ולכך  )ר הנידחתשוב אינו נאסר באיסורא דעי, ירושלים

 : נג-.    נג
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שמדובר שנפלו המחיצות של ירושלים ' מעמידה הגמ

אמר שהדין שועל פי דברי רבא , לאחר גמר דין

שמחיצות ירושלים קולטות את המעשרות לעניין שלא 

, יוכל יותר לפדותם אם יצאו מירושלים הוא דין דרבנן

תא מעשרות שהיו בירושלים לא יוצא שמדאורייוממי

שהרי אינם , דינם כשלל עיר הנידחת, שעת גמר דיןב

אלא שחכמים , כיון שבאפשרותו לאוכלם, ממון גבוה

ושוב , תיקנו שמחיצות ירושלים קולטות את המעשרות

, כ תקנתם עוקרת דין תורה"א, אי אפשר להוציאם

ועל ,  הנידחתשמחמת תקנה זו אין למעשרות דין של עיר

 שחכמים תיקנו את הדין של קליטת 'זה אומרת הגמ

אבל , המחיצות רק במקרה שמחיצות ירושלים עומדות

 לא תיקנו חכמים את תקנתם, ת נפלובמקרה שהמחיצו

ולכן חל דין של עיר הנידחת , במקום שנעקר דין תורה

אף שבשעת גמר דין של עיר הנידחת , על המעשרות

לא , כיון שלאחר גמר דין הם נפלו, המחיצות היו קיימות

 ממילא לא קשה .תיקנו חכמים את תקנתם נגד התורה
בחומרא של חכמים '  כי כאן עוסקת הגמעל הדין כאן

' ובזה אומרת הגמ, שמעשר שקלטוהו מחיצות אינו נפדה

, וגזרו אף שנפלו המחיצות, שלא חילקו חכמים בתקנתם

, ברי חכמיםעוסקת בקולא שיוצאת מד'  הגמובסנהדרין

, בין במקרה שהמחיצות קיימות, ובזה חילקו חכמים

מחיצות ה ו נפלם אאבל.       למקרה שנפלו המחיצות

מ לא חל " מ,דלא הוי שלל ירושליםג "ע א,קודם גמר דין

ל שלל שמים כיון שאינו " וה,ל כגבולים" דה,עליו גמר דין

שהרי קליטת המחיצות לעניין ראוי לאכול ולא לפדות 

כדאמר בשמעתין דלא  ה היא גם שנפלו המחיצותפדי

ועל ממון גבוה אין דין , ממילא הוי ממון גבוה, פלוג רבנן

              . ויעלוהו כשיעשו מחיצות,של עיר הנידחת

 דוקא מיירי בנפול מחיצות קודם גמר דין ולא הוי נ"א

 בירושלים שעה אחת בזמן כמו בגבולים דכיון שהיה

ראוי לאכלו שעה אחת וכיון שהיה  ,שעמדו מחיצותיה

 ושלל ירושלים לא הוי כיון דנפול ,הוה ליה ממון הדיוט

 אבל נפול מחיצות אחר גמר דין ,מחיצות בשעת גמר דין

 ,כיון דהוי שלל ירושלים בשעת גמר דין תו לא פקע

והשתא אתי שפיר טפי בפשיטות כי איתנהו בשעת גמר 

נהו בשעת גמר דין דין גזור למיהוי שלל ירושלים כי לית

 דמשמע ת"וא     .)א"מהרשיאור בזה בע ב"ע (לא גזור

 אבל היכא דלא חל ,דיגנזו משום דחל עלייהו גמר דין

 והא אמרינן ,עלייהו גמר דין יאכלו אם תבנה החומה

כשהיה מזבח שלם ונפגם ונבנה אין חוזרין .) נט(בזבחים 

ין שעומדים לעבודת מזבח א דדוקא זבחים ל"ויונראין 

אבל מעשר או בשר זבח לאחר העבודה , חוזרים ונראין

   .]) חוזרין ונראין שכל אלו עומדים לאכילהאו שירי מנחה
  

הא  (רב הונא בר יהודה אמר רב ששת

דאותבת לחזקיה מרישא דקתני באיזה מעשר 

וקשיא לך ליעבד , ה פרוטהאמרו שאין בו שו

 חדא קתני מעשר שני )... לא קשיא,כדחזקיה

 שלים ויצאבו שוה פרוטה שנכנס לירושאין 

דקליטת מחיצות מעכבת מלחללו עוד על (

 וניהדר ונעייליה ,אמאי .)מעות הראשונות

דנפול  ?)בירושלים עם תערובתו (וניכליה

רוב ' פי ' כתבו התוסוהיינו יצא דקתני[ מחיצות

דאסור לטלטל בשבת ג "עמחיצות דאי נפול מקצתם א

לת מעשר וקדשים קלים מ מקרי מחיצה לענין אכי"מ

דההיא שמעתתא דהלל צריך .) סו(פסחים בכדאמרינן 

להעמיד אחר שנפרצו בה פרצות לכך לא היו יכולין 

להוליך סכיניהם בשבת לעזרה לשחוט פסחיהם דקודם 

עירובין (שנפרצו היו מותרים לטלטל כדאמר רבי יוחנן 

ירושלים אלמלא דלתותיה נעולות בלילה חייבין עליה :) ו

 .)כ בלילה היו אוכלין פסחיהם" ואעפ,ר"שום רהמ
, דאורייתא האמר רבא מחיצה לאכול, ונפרקיה

כי איתנהו   וכי גזרו רבנן,דרבנן מחיצה לקלוט

 ?לא גזרו רבנן כי ליתנהו למחיצות, למחיצות

מאי איריא אין בו שוה , אי הכי .לא פלוג רבנן

לאו בר אכילה ולאו  ( אפילו יש בו נמי,פרוטה

 ואמאי תני באיזה מעשר אמרו,  הואילולבר ח

 לא ,לא מיבעיא קאמר ?)בשאין בו שוה פרוטה

דקלטן  )דכיון דבר פדייה הוא (מיבעיא יש בו

חיילא עליו קליטת מחיצות  (ליה מחיצות

אימא לא , אבל אין בו. )ולא מיפרוק תו, דרבנן

אימא בכהאי גוונא לא  (קלטו ליה מחיצות

,  דרבנן לפדייהלגזור רבנן קליטת מחיצות

ות דמילתא דלא שכיח היא לחללו על מע

 .     ל"קמ )וניעבד ליה כדחזקיה, הראשונות

היתה הסלע חסירה שתות או  .א ם"פסק הרמב

י הדחק "פחות משתות אם היתה יוצאת ע

 ...מחלל עליה לכתחלה בשוה סלע ואינו חושש

ם " שפירוש הרמבורקוסק י" הסביר הר).יט,ד(ש "מע

ש "ש והיה לו מע" מעהפודה .ב .ן"בכפירוש רי

 אם אין בחומשו שוה פרוטה אחר שלא נפדה

דיו שיאמר הוא וחומשו מחולל על מעות 

א לאדם לצמצם את "הראשונות לפי שא

, מעשר שני בטל ברוב .ג ).ה,ה(ש "מע מעותיו

באיזה מעשר אמרו במעשר שנכנס לירושלים 

שהרי אין שם מחיצות , ויצא ונפלו מחיצות

ירו לשם ואי אפשר לפדותו מאחר שנכנס להחז

 ונמצא דבר ,ואף על פי שאין בו שוה פרוטה

   ).טז,ו(ש "מע ...שאין לו מתירין ובטל ברוב

 :נג           
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רֹו תנו רבנן  ֹאל ִיְגַאל ִאיׁש ִמַמעׂשְ ְַוִאם ּגָ ּ

פרט למעשר שני , ממעשרו ולא כל מעשרו

, שאינו בכלל גאולה (שאין בו שוה פרוטה

  . ) פרוטהולימדך שאינה תופסת
  

שוה פרוטה   ( אין בורב אמי אמר, איתמר

 בר גאולה אבל אם יש בו שוה פרוטה, שנינו

שאין בו שוה פרוטה  ' כתבו התוסותופס פדיונו, הוא

 ולא בעי למדרש אין בו שוה פרוטה אין ,אין תופס פדיון

 דסברא לאוקמא מיעוטא ,מוסיף חומש אבל פדיון תופס

שוה פרוטה לא חשיב ממון  דפחות מ,בגופה ולא בחומש

ד אין בחומשו קשה דטפי הוה ליה " אבל למ,לתפוס פדיון

 אין רב אסי אמר )למדרש דאינו מוסיף חומש

דלאו בר גאולה ,  שנינושוה פרוטה (בחומשו

כדי , הוא עד שיהא בו שוה ארבע פרוטות

. )שיהא ראוי לתוספת חומש דכתיב בהאי קרא

ן בן לקיש רבי שמעו,  אין בורבי יוחנן אמר
  .  אין בחומשואמר

  

דיו , מיתיבי מעשר שני שאין בו שוה פרוטה

 שיאמר הוא וחומשו מחולל על מעות ראשונות

ולא אמרינן ימתין עד שיעלנו , כדחזקיה(

, לירושלים או ימתין עד שיצרפנו עם אחר

דכיון דבחומשיה ליכא פרוטה לא קחשיב ודיו 

נו היי בשלמא למאן דאמר אין בחומשו. )בכך

כיון , דבדידיה אית ביהג "עדא, דקתני דיו

אלא למאן דאמר אין . שפיר דבחומשיה ליכא

, מאי רבותיה דאצטריך למתני דיו (מאי דיו, בו

פסק      .קשיא ?)...ליתני אומר הוא וחומשו
ש אחר "ש והיה לו מע"הפודה מע ם"רמבה

אם אין בחומשו שוה פרוטה דיו , שלא נפדה

ולל על מעות שיאמר הוא וחומשו מח

א לאדם לצמצם את "הראשונות לפי שא

יוחנן '  פסק כריש לקיש כנגד ר).ה,ה(ש "מע מעותיו

 קורקוס י"וכתב הר. יוחנן בקשיא' שאסיקנא על ר כיון
' ל יש בהם דאסיקו לר"הלכות שפסקו כר' שבג פ"ואע

כ היה להם להזכיר "ה הזכירו אותם וא"יוחנן בקשיא ואפ

שהרי כאן נחלקו גם רב אמי ורב  , הא לא קשיא,גם זאת

אסי וכיון שהוא מחלוקת אמוראים אחרים לא תלו אותה 

   .ל לחוד"כר
  

על שוה עשרים זוז  ( חומשא מלגיואיבעיא להו

 או חומשא )שהן חומשו של קרן, מוסיף ארבע

חמישית מן על ארבעה רבעים מוסיף ה (מלבר

  ? )דהוו להו לעשרים זוז חמשא זוזי, החוץ
  

גבי מקדיש ופודה [תא שמע , נאאמר רבי

הבעלים  )].כז(הקדשו תנן לה במסכת ערכין 

הבעלים  ,וכל אדם בעשריםאומרים בעשרים 

ועשרים שלהן  (מפני שמוסיפין חומש, קודמין

דאילו שאר כל אדם לא , הוו עשרים וחמשה

אמר אחד הרי עלי בעשרים . )יוסיף חומש

 ש הבעלים נותנין עשרים וש]א"דף נד ע[ואחד 

שאי אפשר לתת לזה , על כרחן עשרים ושש(

שנמצא הקדש נפסד בחמשה , באחד ועשרים

ולבעלים נמי לא פחתינן מן הקרן , סלעים

הלכך נותנין עשרים ואחד , ששמאה איש אחר

ועל עילויו של זה , לקרן וחמשה לתוספת חומש

אלא על , שהעלה בדמיו סלע אין מוסיף חומש

הבעלים  עשרים ושנים. )קרן ששמאה הוא

הבעלים  בעשרים ושלש. נותנין עשרים ושבע

 בעשרים וארבע. נותנין עשרים ושמונה

 עשרים וחמש. הבעלים נותנין עשרים ותשע

 פריך ):ערכין כז(והתם [ הבעלים נותנין שלשים

ונימא לגיזבר אתא גברא בחריקאי הרי בא 

שחפץ ליתן כמה שעולה קרן , אחר תחתינו

 נפסד ולמה נכוף ואין הקדש, וחומש שאמרתי

אמר אחד וסיום המשנה , את זה לתת שלשים

 לפי ] אומר הגעתיךהרי הוא שלי בעשרים ושש

שמע . שאין מוסיפין חומש על עילוי של זה

י חומש על עשרים מדקתנ (מינה חומשא מלבר

 שמע ) הרי חומש מן החוץסלעים חמש סלעים

   .מינה
  

תֹו עָליו  כתנאי וחומשו שיהא הוא ְָוָיַסף ֲחִמׁשִ

שהוא רביע של , היינו חומש מלבר (חמשה

רבי יונתן אומר .  דברי רבי יאשיה)קרן

 ם"פסק הרמב     .חומשו של קרן חמישיתו
הפודה מעשרו לעצמו בין שהוא שלו בין שנפל 

לו בירושה בין שניתן לו בטבלו מתנה כמו 

אם היה , הרי זה מוסיף עליו חומש, שביארנו

ר ואם גאל יגאל שנאמ, נותן חמשה' שוה ד

 ).א,ה(ש "מע איש ממעשרו חמישיתו יוסף עליו

  . חומשא מלבר'  איפשיט בגממ"כתב הכס

 . נד-:  נג   
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, אכילה חוץ לחומה ( חומש מעכבאיבעיא להו

ארבעה ?  או אינו מעכב)עד שיתן החומש

אינו בכלל , מאיליו (ואכנפשיה, בארבעה פריק

שארבעה הזוזים פדו מעשר שהוא , הפדיון

. אלמא חומש לא מעכב, ומש מוסיף ח)כנגדם

כך הוא גזירת  (או דלמא ארבעה בחמשה פריק

ואין שוה , הכתוב שהחומש מן הפדיון הוא

  וחומש מעכב)ארבעה נפדין בפחות מחמשה
 והלא בהקדש שוה מנה שחללו על ת"וא ,'כתבו התוס(

 ל"וישוה פרוטה מחולל ומסתמא הוא הדין במעשר 
 ,ל פרוטה מועילדודאי אם אמר הוא וחומשו מחולל ע

  ?)אבל כי לא מזכיר בהדיא החומש לא מהני
  

מעשר שני של  (אמר רבינא תא שמע הדמאי

דמאי שחייבו חכמים להפריש הלוקח מעם 

 ואין לו )אם פודהו בעליו ( אין לו חומש)הארץ

שנצטוו ישראל לבער , בשנה שלישית (ביעור

ולתת למי שהם , כל מעשרותיהם מן הבית

יש   הא קרן)...צה שלש שניםרוצים כדכתיב מק

דכל זמן שלא פדאו אסור לאוכלו חוץ  (לו

 )אין לו חומש ויש לו קרן (מאי טעמא. )לחומה

 )במעשר דאורייתא (קרן דמעכב בדאורייתא

 חומש ,)במעשר דמאי דרבנן (איתא בדרבנן

   .ליתא בדרבנן דלא מעכב בדאורייתא
  

 נתן את הקרן ולא נתן את לימא כתנאי

רבי יהושע , י אליעזר אומר יאכלרב, החומש

אמר רבי נראין דברי רבי . אומר לא יאכל

מפני כבוד שבת לא  ( בשבת)שיאכל (אליעזר

  ודברי רבי יהושע)יעכב מלאכול בשביל חומש

סבר חומש לא מעכב  'הסבירו התוס(  בחול)שלא יאכל(

 אבל בחול לא חילל דחיישינן לפשיעה ,ולכך בשבת חילל

  .)ן משום עונגובשבת לא חיישינ
  

אבל  (מדאמר נראין דברי רבי אליעזר בשבת

מכלל דפליגי אפילו  )בחול אינו רואה את דבריו

 )ובמעשר ודאי קאמר, אמר יאכל (בחול

מכלל  מדאמר נראין דברי רבי יהושע בחול

בהא סברא , מאי לאו. דפליגי אפילו בשבת

, דרבי אליעזר סבר חומש לא מעכב, קמיפלגי

  ?ר חומש מעכבורבי יהושע סב
  

דכולי עלמא חומש לא , אמר רב פפא לא

לא 'שיהא האוכלו לוקה עליו משום  (מעכב

והכא בחיישינן  )'תוכל לאכול בשעריך

 הא דקאמר רבי יהושע לא יאכל (לפשיעותא

ולא יתן , שמא יפשע ויתיאש, מדרבנן קאמר

מר סבר חיישינן .  קמיפלגי)חומש עוד

     .ן לפשיעותאומר סבר לא חיישינ, לפשיעותא

ונתן את , ש לעצמו" הפודה מעם"פסק הרמב

הקרן ולא נתן את החומש אף על פי שאין 

לא יאכל עד שיתן , החומש מעכב והרי נתחלל

בשבת גזירה שמא יפשע ולא ' החומש ואפי

הקשה . יהושע'  פסק כרמ" כתב הכס).יב,ה(ש "מע יתן

עזר כ הוה לן למפסק בשבת כרבי אלי"קשיא לי א ז"הרדב

ל דאין פוסקין "וי  ותירץובחול כרבי יהושע כדאמר רבי

 ותו דנראין אתמר הילכך הדרינן ,הלכה מפי משנה

   . לכללין רבי אליעזר ורבי יהושע הלכה כרבי יהושע
  

, אמר רבי יוחנן הכל מודים בהקדש שחילל

, את החומש (הואיל וגזברין תובעין אותו בשוק

  . )וליכא למיחש לפשיעותא
  

 והתניא נתן את הקרן ולא ,ש לא פליגיובהקד

, רבי אליעזר אומר חילל, נתן לו את החומש

אמר רבי נראין . וחכמים אומרים לא חילל

ודברי חכמים , דברי רבי אליעזר בהקדש

מדאמר נראין דברי רבי אליעזר . במעשר

מכלל  )הואיל וגזברין תובעין אותו (בהקדש

 מדקאמר נראין דברי, דפליג אפילו במעשר

מכלל דאינהו פליגי אפילו  חכמים במעשר

' ק נראין דברי ר"תימה לישני דה 'הקשו התוס[ בהקדש

יהושע לא פליג אלא ' יהושע בהקדש שאף ר' אליעזר לר

ואי גרסינן הכא תרי .) יב(במעשר דהכי משני בחולין 

 שגרסו וכן לספרים. אי אפשר לתרץ כן 'נראין'זימנין 

לא ' א נתן לו את החומשנתן לו את הקרן ול'בברייתא 

 שלפי גירסא זו אין לפרש את כונת רבי ,קשה כלל

' נתן לו'שהרי הלשון , יהושע' א ור"שבהקדש לא נחלקו ר

]. ולשון זו שייך רק בפדיון הקדש, משמעותו לתת לגזבר

  ?ע מודים"יוחנן שכתב שבהקדש כ' קשה על רכ "א
  

אמר רבי יוחנן , אי אתמר הכי אתמר, אלא

, חדא, ם בשבת בהקדש שחיללהכל מודי

ָבת עֶֹנגדכתיב  ְּוָקָראָת ַלׁשַ ועוד הואיל וגזברין . ּ

 הפודה ם"פסק הרמב     .תובעין אותו בשוק

אלא מאחר שנתן , קדשיו אין החומש מעכב

, את הקרן יצא הקדש לחולין ומותר ליהנות בו

ומדברי סופרים שאסור לו ליהנות עד שיתן 

 .         נד
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אבל בשבת מפני , החומש שמא יפשע ולא יתן

עונג שבת התירו לו לאכול ואף על פי שעדיין 

 לא נתן את החומש והרי הגזברין תובעין אותו

  .)ג,ז(ערכין 
  

 ).נא בכורות( אמר רמי בר חמא הרי אמרו

 קשה 'כתבו התוס[ הקדש אינו מתחלל על הקרקע

שכשהיו רוצים לבנות בניין :) נז(לקמן ששמואל סובר 

מטעם שלא רצו  ( האבנים בהקפההיו לוקחים את, בהקדש

כדי שלא יבואו האומנים , שבשעת הבניה יהיו האבנים קדושות

 ולאחר שבנו היו משלמים למוכרים בדמי )לידי מעילה

הופכות  ואז חלה הקדושה על האבנים והמעות , הקדש

י אבנים "נמצא שחלול קדושת המעות ע, חוליןלהיות 

תלוש ולבסוף .) זחולין ט (ד"למ       .המחוברות לקרקע

ד חשוב כמחובר "למ'  ואפי,חיברו הוי תלוש אתי שפיר

כיון שאסור , מ כיון דאם לא היה קדוש סופו ליעקר"מ

 דרחמנא אמר ] מקרי תלושלכן, לבנות באבני חולין

ויסף ... ואם המקדיש יגאל[ ונתן הכסף וקם לו

 ' כתבו התוסחמישית כסף ערכך עליו והיה לו

 מנזקין נן ואי גמרי,מטלטלין נמי לא אי כסף דוקא ת"וא

כ " א, לרבות שוה כסף ככסף'ישיב'ועבד דכתיב בהן 

 'ויסף חמישית'  וכלל דדרשינן בכלל ופרטל"ויקרקע נמי 

בכורות ב וכן משמע , חזר וכלל'והיה לו' פרט 'כסף'כלל 

 ולא ...דתנן אין פודין את הבכור בקרקעות.) נא(

 והתם גבי , בכל אלוולא הקדשות' בהקדשות ומפרש בגמ

אי לא הוה כתב  דת"וא      .בכור דריש בכלל ופרט וכלל

שמועיל  היינו לומדים ממזיק ועבד עבריאלא כסף לחודיה 

 והשתא דכתיבי כללי ממעטינן ,שוה כסף ככסףבהם 

 דהכא כסף ל"וי .כ נמצא הכלל בא למעט"א, קרקעות

 וגבי בכור נמי ,'חמישית ערכך'מ למכתב "מיותר דה

 ומדכתיב כסף 'שקלים' ופדויו מבן חדש תפדה בערכך ה'

 חומשו מהו שיתחלל ]למדרשיה לפרטא הוא דאתא

 אינה )זר האוכלה בשוגג ( תרומה,על הקרקע

  מן החולין)פירות ( אלא)מעות (משתלמת

 נעשין תרומה כדכתיב בו את שהתשלומין(

אלמא ,  מה שהוא נותן לו נעשה קודשהקודש

ְוָנַתן  דרחמנא אמר )ינןמידי דחזי להכי בע

ַּלֹכֵהן ֶאת ַהקֶֹדׁש  , דבר הראוי להיות קדשּ

מעות  (חומשה מהו שישתלם שלא מן החולין

מעשר אין מתחלל על ? )או בגדים שוה כסף

ְָוַצְרָת ַהֶכֶסף ְבָיְדך דרחמנא אמר , האסימון ּ ּ ּ

חומשו מהו . לרבות כל דבר שיש עליו צורה

  ? שיתחלל על האסימון

אמר להו , מלתא ומטא לקמיה דרבאאתגלגל 

יוסף 'בכולהו חומשין כתיב  ('עליו'אמר קרא 

 ת"וא ,'כתבו התוס[ לרבות חומשו כמותו )'עליו

 ובסמוך גבי ,כ אין חומש כמותו"והלא אין חומש מעכב א

 ל"וימעשר נמי אמרינן דאין מוסיף חומש על החומש 
  לא מיירי אלא בדבר שמשלם קרן משלם חומש'עליו'ד

כ דעליו נוגעת לקדושת "ל דגזיה"ר יק'ד סולובייצ"ביאר הגרי(
ומאידך הדינים . דקדושתו שוה לקדושת הקרן, החפצא דהחומש

דאין חומש מעכב ושלא לשלם חומש על חומש אינם נוגעים 
ז לא חלה "וע, לקדושת החפצא אלא נוגעים לחיובי הגברא

   .])כ דעליו שחומשו כמותו"גזיה
  

מ "ה 'כתבו התוס( ן נמי תנינאאמר רבינא אף אנ

 ,דמייתי בסמוך דמשלם חומשא דחומשא' לאתויי מתני

כ משתלם מדבר הראוי "וכיון שנעשה החומש תרומה א

 וכי , דמצי לשלם בכל דברומיהו יש לדחות .להיות קודש

 אי נמי .משלם דבר הראוי להיות קודש אז נעשה תרומה

ומש מן מהך דהכא עדיפא ליה לאתויי דקתני בהדיא ח

דהיא חוזרת  ( הגונב תרומה ולא אכלה)החולין

של קנס גניבה  (משלם תשלומי כפל )בעין

כמה שהיא שוה לימכר  ( דמי תרומה)במעות

שאינה ראויה , ודמיה פחותין מדמי חולין, בשוק

ואם , ואינה ראויה בימי טומאתו, אלא לכהנים

,  לפיכך דמיה מועטיםמטמאה אסורה באכילה

דלא , בשוגג (אכלה. )דמי תרומהוהיינו דקאמר 

אחד  (משלם שני קרנים )ידע שהיא תרומה

, )בשביל אכילתה ( וחומש)לקרן ואחד לכפל

  והקרן)פירות מתוקנין (קרן וחומש מן החולין

 )שהוא בא מחמת כפל של קנס גניבה, השני(

 מעות כמו שנמכרת רכלומ (דמי תרומה

 שמע מינה חומשו ]ב"דף נד ע[. )תרומה בשוק

 שמע )דמשתלם פירות ולא מעות (כמותו

 כל הפודה קדשיו ם"פסק הרמב     .מינה

ואחד המקדיש עצמו או אשתו או , מוסיף חומש

ואף , היורש מוסיפים חומש כמו שבארנו

והחומש , החומש לא יהיה אלא מן המטלטלין

 שמוסיף הרי הוא כהקדש עצמו ודין אחד להם

   ).ב,ז(ערכין 

 

אם  ( כתיב)גזילות (זל ג)אשם ( גביאמר רבא

ָתיו ֹיֵסף עָליו )גזל וכפר ונשבע לשקר  ַָוֲחִמׁשִ

נמי זימנין  ( ותנן) חמישיות הרבה'חמישיתיו'(

לאחר שנשבע  ( נתן לו את הקרן)דאיכא טובא

 : נד-. נד   
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 ונשבע לו על )והודה ונתחייב קרן וחומש

שחזר וכפר את החומש ואמר נתתיו  (החומש

ומש על הרי זה מוסיף ח )ונשבע והודה, לך

וכן אם חזר ונתן לו חומש , שכפר[ חומש

וחזר וכפר ונשבע על , ראשון שנשבע עליו

, חומש שני והודה מוסיף חומש על חומש שני

בעינן .) מח(ת והא לעיל "וא ' כתבו התוסוכן לעולם

 ם"הסביר המהר( יחד לו כלי או נטל וחזר והפקידו אצלו
כ נעשה קרן "ואל דייחד כלי לחומש הראשון "כ על כרחך צ"וא

ד כיון שבא "מ ס" דמל"וי )ופשיטא דמוסיף עליו חומש

מתורת חומש לא מייתי עליה קרבן ואין מוסיף עליה 

 שעל כפירת חומש אין ש תירץ"רא' התוס (ל"חומש אחר קמ
דינו של , כיון שהוא בא מחמת כפירת פיקדון, צריך יחוד כלי

  עד שיתמעט הקרן])כפירת החומש ככפירת הפקדון

חומש שהוא מחוייב כבר וחוזר וכופרו קרוי (

 פחות )...עד שתהא כפירת שבועתו ב, קרן

  . משוה פרוטה
  

ְוִאיׁש  כתיב )אוכל תרומה בשוגג (גבי תרומה

יתֹו עָליו ָגָגה ְוָיַסף ֲחִמׁשִ ִָכי ֹיאַכל קֶֹדׁש ִבׁשְ ּ כתיב  (ּ

ואפילו ,  דלא משמע אלא חד חומשחמישיתו

כגון אם נתן , אהכי תנן בה חומשא דחומש

ונעשו , קרן וחומש מן החולין כמשפטו

 וחזר ואכל אותו חומש, התשלומין תרומה

 ותנן האוכל תרומה )משלם אותו וחומשו

בשוגג משלם קרן וחומש אחד האוכל ואחד 

דסיכה , שמן של תרומה [השותה ואחד הסך

 .)עו(דאמרינן ביומא , ושתייה כאכילה, כשתייה

 וכתיב ביה ...'פני השתייה כאכילה מואכלת ל

דכתיב ותבא כמים , וסיכה כשתייה, תירושך

אבל אם ביערה על , בקרבו וכשמן בעצמותיו

דאיש כי יאכל ,  אינו משלם חומשידי דבר אחר

פרט למזיק את התרומה על ידי , קדש כתיב

 אחד תרומה טהורה ואחד ]דבר שאינה אכילה

משלם חומשה וחומשא  תרומה טמאה

  . דחומשא
  

דכתיב ביה נמי , שני ( מעשר)פדיון ( גביואילו

  לא מכתב כתיב)וחמישיתו יוסף עליו

  ולא מיתנא תנא)משמעות דחמישיות הרבה(

כגון אם חזר וחילל את , חומשא דחומשא(

 הן  מיתנא תנא לאלא ' כתבו התוסהחומש הראשון

סלע של ) ו,ב( והתנן במסכת מעשר שני ת"וא .ולא לאו

ביא בסלע מעות ולא קתני חולין ומעשר שנתערבו מ

בסלע וחומש מעות אלמא תנן דאין מוסיף חומש על 

 שהרי , תדע. דלא חשש להזכיר אותו חומשל"ויחומש 

המתפיס .) פב(על קרן שני מוסיף חומש כדתני במנחות 

חומשין ' מעות מעשר שני בשלמים כשהוא פודה מוסיף ב

ה לא קתני מביא בסלע " ואפ,אחד למעשר ואחד לקדש

אם  (ויי איבעיא לן ולא איבע)ומשו של קרן מעותוח

דפשיטא לן , מוסיף חומש על חומש אם לא

דלא אשכחן ביה רמז בקרא , דלא מוסיף

כדבעינן , כדאשכחן בתרומה רמז פורתא

דבתרומה כתיב ויסף חמישיתו , למימר קמן

 משמע ולשון ויסף, ולא כתיב יסף כדגבי מעשר

 חדא אבל יסף, ףיוסיף וחוזר ויוסי, שתי תוספות

  . )משמע
    

ְוִאם  כתיב )הפודה את הקדשו (גבי הקדש

ית ֶכֶסף  ַּהַמְקִדיׁש ִיְגַאל ֶאת ֵביתֹו ְוָיַסף ֲחִמיׁשִ ּ ּ ּ

ָעְרְכך ּ  .ותנן הפודה את הקדשו מוסיף חומש, ֶ

 מאי. לא תנן חומשא דחומשא, תנן חומשא

, מהו שיוסיף חומש, אם חזר וחילל את החומש(

 דלא ג"עא ( גבי תרומה)...דמי אמרינן האי 

, כתיב חמישיתיו תנן בה חומשא דחומשא

 )דמשמע שתי תוספות (כתיב ויסףד )...משום

טעמא  [או דלמא,  נמי הא כתיב ויסףגבי קדש

אלא , דתרומה לאו משום משמעותא הוא

, משום דקיימא לן גורעין ומוסיפין ודורשין

אי שקלת ליה ,  גבי תרומה כתיב ויסף]...הלכך

הוה ליה  ו דויסף ושדית ליה על חמשיתו"ויל

גבי . )ונשתמע חמישיות הרבה (חמישיתיו

דכי שקלת ג "עא, הקדש כתיב ויסף חמישית

סוף סוף   דויסף ושדית ליה על חמישית'ו'ליה ל

 נישדייה באמצע תיבה ת"וא[ הוה ליה חמשיתו

לא אשכחן גורעין , ונקרי חמישיות כסף ערכך

אלא או בראשה , יבהומוסיפין להפסיק את הת

ולקח מדם ' ).מח(יומא בכדאמרינן , או בסופה

   .] דם מהפר יקבלנו'הפר
  

מאי קמבעיא  (ותיפוק ליה דהוה ליה הקדש שני

תיפוק ליה דאם חזר וחילל את , ליה לרבא

דהוה ליה , החומש הראשון אין מוסיף חומש

חילל קרן עצמו אפילו חזר ו, הקדש שני

 :          נד
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 ואמר )מוסיף חומש אין שהתפיס תחת הראשון

 )ויליף לה מקרא בשמעתא (רבי יהושע בן לוי

אין  על הקדש שני, מוסיף חומש אהקדש ראשון

הכי , אמר ליה רב פפי לרבינא ?מוסיף חומש

שהרי  (אמר רבא חומש כתחילת הקדש דמי

, ולא נתפס תחת הראשון, מאיליו ניתוסף

בעיין מטעם דהקדש שני לא תיפשוט , הלכך

   .)י מספקא ליהמשום הכ, ליה
  

אמר רב טביומי משמיה דאביי  ?מאי הוה עלה

ית ֶכֶסף עְרְכך אמר קרא  ְָוָיַסף ֲחִמיׁשִ ּ מקיש ֶּ

, מה כסף ערכו מוסיף חומש, חומשו לכסף ערכו

 'כתבו התוס( אף כסף חומשו נמי מוסיף חומש

 נמי 'מכסף ערכו' ו, לא מצי דריש כדפרישית לעיל'עליו'ומ

 דלא אתא אלא ,חלל על הקרקעלא מצי מפיק שלא ית

לאורויי דכי איתיה לחומש בעולם הוי דינו כמו קרן 

 הקדש ומעשר 'עוד כתבו התוס. להוסיף עליו חומש

 ועל ,הפוכים זה מזה דמעשר אין מוסיף חומש על חומש

והקדש הוי ) .פב (מנחותחלול שני מוסיף חומש כדאמר ב

האוכל את החומש  .א ם"פסק הרמב     .)איפכא

שהחומש כקרן , ז מוסיף עליו חומשו"שגגה הב

 ...וכן מוסיף חומש על חומש לעולם, לכל דבר

פדה פירות מעשרו והוסיף  . ב).טו,י(תרומות 

חומש וחזר ופדה הפדיון לעצמו פעם שנייה 

מוסיף חומש שני על הקרן בלבד ואינו מוסיף 

והחומש הרי ... .ג ).ג,ה(ש "מע חומש על החומש

דש ואם נהנה בו מוסיף הוא כתחילת ההק

       ).ה,א(מעילה  חומש על החומש
  

אמר רבי יהושע בן לוי על הקדש ראשון , גופא

. ועל הקדש שני אין מוסיף חומש, מוסיף חומש

אמר  אמר רבא מאי טעמא דרבי יהושע בן לוי

ְּוִאם ַהַמְקִדיׁש ִיְגַאל ֶאת ֵביתֹוקרא  ּ המקדיש ולא  ּ

ני נתפס שהש, זה תחת הראשון (המתפיס

  .)בקדושה של אחר ולא מחמת עצמה באה לו
  

ְּוִאם ַבְבֵהָמה תני תנא קמיה דרבי אלעזר  ּ

 ...הוה ליה למכתב ואם בהמה טמאה (ַּהְטֵמָאה

אלא הכי קאמר , בהמה מאי היאבואם 

בהקדשות שהן כבהמה טמאה קאמר לך 

ָ וָפָדה ְבעְרֶכך)...קרא ּ ֶ מה . )ויסף חמישיתו (ּ

ולקמיה ( ת שתחילתה הקדשבהמה טמאה מיוחד

, פריך מי לא משכחת לה נמי שתהא הקדש שני

 וכולה )שיתפיסנה לבדק הבית תחת בדק הבית אחר

סתם הקדש ד, שאין לבעלים בה כלום (לשמים

  ומועלין בה)בהמה טמאה לבדק הבית היא
ולא אפשר , השתא קא סלקא דעתך דמעילה ממש קאמר(

ועוד , עילה משתעיחדא דקרא לא במ, ליה לאוקומא הכי

 אף )דאפילו לית גבה כל הני שייכא מעילה לענין הקדש

  . מועלין בה כל שתחילתה הקדש וכולה לשמים
  

אמר ליה רבי אלעזר לתנא בשלמא כולה 

דלית  'כתבו התוס( למעוטי קדשים קלים לשמים

 )מ למפרך הא קרא במעילה לא משתעי" ה,בהו מעילה
לית בהו כיון דאית להו לבעלים בגוייהו 

 ,אלא תחילת הקדש למעוטי מאי. מעילה

סוף , ה מעילהתחילת הקדש הוא דאית בי

 דלמא לענין חומש ,הקדש לית ביה מעילה

, הך מעילה לאו מעילה ממש קאמר (קאמרת

, ולא בנהנה מן ההקדש אלא בחומש קאמר

 וקרי לחומש מעילה, ובבא לפדות הקדש קאמר

טי ולמעו, משום דבמעילה נמי שייך חומש

ת הא כבר "וא ' כתבו התוסהקדש שני אתא

 ל"ויממעטינן הקדש שני מן המקדיש ולא מן המתפיס 
דקרא דלעיל מיירי במקדיש ביתו והכא מיירי בבהמה 

 ומשום הכי לעיל נמי . וצריכי,טמאה דהוי מטלטלין

איצטריך כסף ערכו להוסיף חומש על חומש משום דלא 

 גב דבקרא כתיב חמישיתו גבי מקדיש ביתו אף על

 עוד כתבו דמקדיש בהמה טמאה כתיב ויסף חמישיתו
 ותימה . בה היינו ומוסיף חומשםי ומועלי"פרש 'התוס

והלא שלמים אינה כולה לשמים ומוסיף חומש כדאמר 

 דבמסקנא דתורת כהנים מרבה אף ל"וי) .פב (מנחותב

איתא התם מה יש לי לרבות פרים   והכי,קדשים קלים

נשרפים מנין לרבות קדשי קדשים הנשרפים ושעירים ה

ל בבהמה טמאה ואם כל בהמה טמאה "וקדשים קלים ת

וכי פריך לעיל בשלמא כולה לשמים למעוטי קדשים קלים 

דליכא מעילה לא מסיק אדעתיה מסוף הברייתא דמרבה 

 אמר ליה ? וכרבי יהושע בן לוי)אף קדשים קלים

  . הכי קאמינא, אין
  

 טמאה אמר ליה רב אשי לרבינא בהמה

 באמצע ]א"דף נה ע[בתחילת הקדש איתא 

 נהי דבסוף הקדש לא משכחת לה (הקדש ליתא

, ולא לשקעה בבנין, משום דלאו למזבח חזיא

שמתפיסה , בהקדש שני משכחת לה, מיהו

אמר ליה לפי  ?)וחוזר ופודה אותה, תחת אחר

ומשום הכי אימעיט אמצע  (שאינה בסוף הקדש

 . נה-: נד   
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מדמינן לסוף דכדמפרש ואזיל , הקדש מינה

אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא  .)הקדש

 ?ולוסיף נמי חומש, באמצע הקדש מיהא איתא

 מה סוף הקדש, אמר ליה הרי הוא כסוף הקדש

אף  , אינו מוסיף חומש)... דנפקא לן מינה(

וסוף הקדש  (אמצע הקדש אינו מוסיף חומש

ודאי בלא מיעוטא דקרא נמי לא שייך ביה 

אהני מיעוטא , מיהו, ק ליהדהא לא פרי, חומש

דבלאו מיעוטא , דקרא לדמויי ליה אמצע הקדש

, לא מצית למיגמר אמצע הקדש מסוף הקדש

   .)דהתם משום דלא שייכא ביה חומש הוא
  

אמר ליה רב זוטרא בריה דרב מרי לרבינא 

 , לסוף הקדש)אמצע הקדש (מאי חזית דמדמית ליה

יך א ת"וא ,'כתבו התוס( נדמייה לתחילת הקדש

הרי , לדמות אמצע הקדש לתחילת הקדש' גמהעלתה ה

בא למעט שבאחד השלבים של הקדש ' בבהמה'הפסוק 

 ואין לומר שהפסוק בא למעט סוף הקדש , אין שייך חומש

' תירצו גואין חומש שייך בו כיון שאין נפדה עוד שהרי 
שלקח אבנים כדי לשקען מדובר באופן . תירוצים א

 סוף הקדש כ נקרא"אעפותם ובבנין ונמלך עליהם לפד

כגון שנפל הבנין  .ב .כיון שמתחילה היה דעתו לשקען

ל למעוטי אמצע " הכי פריך מנ.ג .ורוצה לפדות האבנים

הקדש דלמא קרא לא אתא אלא למעוטי אין כולה 

לסוף הקדש הוה , אמר ליה מסתברא ?)לשמים

, אדרבה .שכן נתפס מנתפס ליה לדמויי

שכן דבר שיש , דמויילתחילת הקדש הוה ליה ל

 ?חריו קדושה מדבר שיש אחריו קדושהא

בהדיא אימעיט אמצע , כלומר[כדאמר רבא 

העלה  )].לד(יומא בכדאמר רבא , הקדש מינה

ובער עליה הכהן 'דכתיב גבי סדר המערכה (

'  ה'עולהה וערך עליה ,עצים בבקר בבקר

 עולה ראשונה) ...יתירה דריש שתהא היא

כתבו   לתמיד של שחרשלא יהא הקטר קודם[

הכתובה ראשונה בקרבנות ל "עולה ראשונה ר 'התוס

י "רש' בפרשת פינחס והיינו תמיד של שחר וכן פי

 ראשונה שהקריבו ישראל במדבר אי נמי:) נח(פסחים ב

 ראשונה לחינוך אי נמילמאן דאמר דעולת תמיד הואי 

אין מחנכין את המזבח .) מט(המזבח כדאמר במנחות 

טמאה  הכי נמי הטמאה ]השחראלא בתמיד 

   .)למעוטי הקדש שני שאין מוסיפין עליו חומש (ראשונה
  

תניא כוותיה דרבי יהושע בן לוי פרה זו תחת 

 טלית זו תחת טלית של הקדש, פרה של הקדש

,  קצוביןשלא שם דמיםפ "עא[ הקדשו פדוי

קדש שוה מנה שחיללו על שוה דקיימא לן ה

כתבו  י מיניהושרי לאיתהנוי,  מחוללפרוטה

 ל"י 'והיה הוא ותמורתו יהיה קדש' והכתיב ת"וא ,'התוס
דהכא מיירי בקדשי בדק הבית ואפילו בתמימים דאמר 

שעובר פ "עהמתפיס תמימים לבדק הבית א:) ה(תמורה ב

 התם כל נן והא דאמרי.בלא תעשה מה שעשה עשוי

הראוי לגבי המזבח אינו יוצא מידי מזבח לעולם היינו 

 מיירי אי נמי אותו מוכרין אותו לצרכי עולות דכשפודין

אפילו בקדשי מזבח וכגון שקדם המום להקדש דאינו 

 אבל אין לפרש דמיירי אפילו קדם הקדשו .עושה תמורה

 דלא עביד תמורה אלא היכא ,למומו וכגון דידו אקודש

 דפרה זו תחת פרה של הקדש משמע ,דאנח ידו אחולין

ם דמים שא( עליונהויד הקדש על ה ]דידו אחולין

ואם ,  קנה הקדשהללו יתירים על דמי ההקדש

 פרה זו .) ישלים על כרחוהקדש יתר עליהם

טלית זו , בחמש סלעים תחת פרה של הקדש

הקדשו  בחמש סלעים תחת טלית של הקדש

ולא תימא הואיל ושם , שאינו שוהפ "עא (פדוי

ואינה שוה כמה שאמר אין דבריו , לה דמים

עוד כתבו  והוא ישלים, ש פדויאלא הקד, כלום

הכא לא גרסינן יד הקדש על העליונה דכיון  'התוס

שנתכוון לחלל הקדש אפילו שוה הרבה על דבר מועט 

 אבל ברישא שלא הזכיר ,מחולל כדקאמר שמואל לקמן

שום שוה לא היה בדעתו לקנות ההקדש אלא לחללו שוה 

לכך  ו,בשוה לכך ישלים ואם הותיר יד הקדש על העליונה

על הקדש ראשון . )לא עירב לשנות הבבות יחד

אם חזר ופדה את  (על הקדש שני, מוסיף חומש

 ם"פסק הרמב     . אין מוסיף חומש)זה
, והקדש ראשון הוא שחייב בתוספת חומש...

, אבל הקדש שני אינו מוסיף עליו חומש

שנאמר ואם המקדיש יגאל את ביתו ויסף 

  ).ד,ז(ן ערכי חמישית המקדיש ולא המתפיס

 

, למקח סלע (ארבעה כסף  האונאהמשנה

 שתי כסף  והטענה)וכדאמרן דהוה ליה שתות

שאין שבועת דיינין על הטענה פחותה משתי (

, שיטענו שוה שתי כסף יש לי בידך, מעות כסף

, ויכפור השאר, וזה יודה לו מהם שוה פרוטה

שוה   וההודאה)או יודה הכל ויכפור פרוטה

, להיות הודאה במקצת, כדפרשינן (פרוטה

חמש פרוטות הן ההודאה . )ויתחייב שבועה

, והאשה מתקדשת בשוה פרוטה, שוה פרוטה

 .נה             
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והמוצא , והנהנה בשוה פרוטה מן ההקדש מעל

אבל בציר מהכי לא  [שוה פרוטה חייב להכריז

 פרט 'אשר תאבד ממנו'מ ).כז(כדאמרן 

 והגוזל את ]לאבידה שאין בה שוה פרוטה

יוליכנו אחריו   ונשבע לוחבירו שוה פרוטה

דלא , אם הודה שנשבע לשקר (אפילו למדי

הויא ליה כפרה עד שיחזירנו לידו ממש ולא 

  .)כדכתיב ונתן לאשר אשם לו, לשלוחו
  

,  תנינא חדא זימנא האונאה ארבעה כסף)גמרא(

 ?שתות למקח, מעשרים וארבעה כסף לסלע

הטענה שתי כסף וההודאה שוה פרוטה 

, א נמי תנינא שבועת הדייניןה .אצטריכא ליה

סיפא  ?הטענה שתי כסף וההודאה שוה פרוטה

  .דקתני חמש פרוטות הן, אצטריכא ליה
  

  וליתני נמי האונאה פרוטה'...חמש פרוטות הן'

אמר רב  ?)כגון אם היה המקח בשש פרוטות(
פירש [  זאת אומרת אין אונאה לפרוטותכהנא

אמנם  .שהוא מטבע של כסף, בפחות מאיסרי "רש
כתב כל שהוא יותר מפרוטה יש  )ד,יב(מכירה  ם"הרמב

אין אונאה פחות   פירשש"הראו. אונאה וחייב להחזיר

 ולוי אמר .]שהוא מטבע הכסף הפחות ביותר, ממעה

  . יש אונאה לפרוטות
  

וכן תני לוי במתניתיה חמש פרוטות הן 

וקדושי אשה , וההודאה פרוטה, האונאה פרוטה

לחייבו קרבן שבועה  (הוגזל בפרוט, בפרוטה

 וישיבת )ולהוליכו אחריו, אם נשבע לשקר

או שחייב , למי שיש לו עדים (הדיינין בפרוטה

ישבו הדיינין ויכופו , מודה ודוחהו מלשלם

   .)אותו
  

 ותנא דידן מאי טעמא לא קתני ישיבת הדיינין
תימה לישני דאית ליה דרב קטינא דנזקקין  'כתבו התוס[

 דבסמוך אמר דלוי דתני ,פרוטהאפילו לפחות משוה 

 ל"ויישיבת הדיינין לא איצטריך אלא לאפוקי דרב קטינא 
דמסקינן דבתחילת דין מודה רב קטינא דבעינן שוה 

 להכי פריך ותנא דידן ליתני ישיבת הדיינין ,פרוטה

 וכי משני אלוי לאפוקי דרב ,דמשמע תחילת ישיבה

ו להתחיל  סבר דרב קטינא אית ליה דנזקקין אפיל,קטינא

 מכיון דתנא גזל בפרוטה (תנא ליה גזל ?]ולישב

ומי לא תני  .)וכפינן, שמע מינה ממונא הוא

 גזל, הנך אצטריכא ליה ?גזל וקתני אבידה

הגוזל מחבירו שוה פרוטה  )...ד לאשמועינן(

 אבידה. יוליכנו אחריו ואפילו למדי, ונשבע לו

ואף , המוצא אבידה שוה פרוטה חייב להכריז

   .)בין מציאה להכרזה (ב דזלעל ג
  

תנא  ?א לא תני אבידה בפרוטהמאי טעמ, ולוי

ומי לא קתני גזל וקתני ישיבת  .ליה גזל

ן אצטריכא ליה לאפוקי ישיבת הדייני ?הדיינין

 דאמר בית דין נזקקין אפילו מדרב קטינא

מאי טעמא לא , ולוי .לפחות משוה פרוטה

 בקדשים לא, בחולין קמיירי ?קתני הקדש

, אלא תנא דידן דקא מיירי בקדשים .קמיירי

דבציר מהכי לא תפיס  (נתני מעשר בפרוטה

כתבו ( כמאן דאמר אין בחומשו פרוטה ?)פדיונו

 .) וכן נמי איתותב לעיל,ד אין בו קשה"ולמ 'התוס
דבציר מהכי לא  (וליתני חומש מעשר בפרוטה

בחומש לא קא , בקרנא קא מיירי ?)תפיס פדיונו

  .מיירי
  

אמר רב קטינא בית דין נזקקין אפילו , פאגו

ר מתיב רבא  .לפחות משוה פרוטה ְוֵאת ֲאׁשֶ

ֵלם  ָּחָטא ִמן ַהקֶֹדׁש ְיׁשַ  לרבות ]ב"דף נה ע[ּ

דכל , ואת דריש (פחות משוה פרוטה להישבון

 אבל להדיוט, אין לקדש. )אתין וגמין ריבויין

   ?לא
  

אמר רב קטינא אם , אלא אי אתמר הכי אתמר

בין תובע  (ו בית דין לשוה פרוטההוזקק

 גומרין אפילו לפחות משוה פרוטה )לנתבע

וה פרוטה אם חזר השני ותבעו פחות מש(

 תחילת ) נזקקין לוקודם שעמדו בית דין משם

     .לא בעינן פרוטה גמר הדין, בעינן פרוטה הדין

אין המאנה חייב להחזיר עד . א ע"פסק הש

תה פרוטה הי. שתהיה האונאה יתר על פרוטה

א דחייב להחזיר "ויהגה (אינו מחזיר , בשוה

אין הלכה  ם"ף והרמב"פסקו הרי ).ה,רכז(מ "חו .)פרוטה

 שצריך שתהיה האונאה יותר ם" ולכן פסק הרמבכלוי

אמנם . ע"פ הש" וכ)י דבעינן איסר"דלא כרש(מפרוטה 

אין  .ב   .א"פ הרמ"וכ,  שפסק כלויה"ש פסק כרמ"הרא

, ון בדין פחות משוה פרוטההדיינים יושבים לד

גומרים דינם אפילו , ואם הוזקקו לשוה פרוטה

 ם"פסק הרמב    ).ו(מ "חו לפחות משוה פרוטה

 : נה-.   נה



     בבא מציעאמסכת    

 

     227       

ש שאין בחומשו שוה פרוטה אינו "מע. א

המועל בפחות  .ב ).ד,ה(ש "מעמוסיף עליו חומש 

משוה פרוטה בין בזדון בין בשגגה משלם את 

יראה לי ו, הקרן ואינו חייב חומש ולא קרבן

שאינו לוקה על פחות משוה פרוטה אם היה 

   ).ח,ז(מעילה  מזיד
  

אלו הן האוכל ,  חמשה חומשין הןמשנה

 , ותרומת מעשר)בשוגגגדולה  (תרומה

שהלוקח מעם הארץ  [ותרומת מעשר של דמאי

אבל תרומה גדולה של , צריך להפריש מספק

, דלא חייבוהו חכמים להפריש,  ליכאדמאי

לפי ששלח בכל גבול ) .מח(ה כדאמרינן בסוט

ארץ ישראל וראה שלא היו מפרישין אלא 

 ]אלמא זהירין היו בה, תרומה גדולה בלבד

דכל הני איקרו  [מוסיף חומש והחלה והבכורים

והרמותם ממנו 'בתרומת מעשר כתיב , תרומה

, בחלה כתיב חלה תרימו תרומה ''תרומת ה

 ואמר מר אלו ,בבכורים כתיב ותרומת ידך

דמשם אחד ,  וכל הני חד נינהו).מכות יז(ים בכור

מוסיף חומש  [והפודה נטע רבעי. ]הן באין

דפדיון נטע רבעי קדש קדש גמר , בפדיונו

 גבי נטע רבעי כתיב ):נד(בקדושין , ממעשר

קדש הלולים וגבי מעשר כתיב כל מעשר 

 ,' מפרי העץ הוא קודש לההארץ מזרע הארץ

, ד קרא נפקידמח, תרי נמי חד חשיב להו והני

אלא ממעשר , דחומש בנטע רבעי לא כתיב

, דוקא נקט (מוסיף חומש  ומעשר שני שלו]יליף

איש ,  אין מוסיף חומששאם חילל של אחרים

ולא של  ( הפודה את הקדשו)ממעשרו כתיב

 הנהנה, מוסיף חומש )המקדיש כתיבד ,אחרים

 מוסיף חומש  שוה פרוטה מן ההקדש)בשוגג(

 והגוזל את חבירו )ה וחומשדחייב קרבן מעיל(

  .מוסיף חומש שוה פרוטה ונשבע לו
  

 לרבי )משנתינו ( אמר רבא קשיא ליה)גמרא(

 וכי עשו ,אלעזר תרומת מעשר של דמאי

להוסיף על  (חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה

שאין הפרשתו , תרומת מעשר של דמאי חומש

דבכמה מקומות ג "עא ' כתבו התוסאלא מדבריהם

 היינו היכא דשייך לקנוס כדי , יותר משל תורה'עשו אפי

 אבל הכא אפילו בתרומת מעשר ודאי לא ,לעשות סייג

חיוב  ל"ר (הוה שייך למקנס חומש אם לא שאמרה תורה
שהרי ,  אלא גזירת הכתוב אינו קנסאכל תרומהשזר חומש ב

 ולכך לא היה לקנוס בשל דמאי ) רק בשוגג חומשחייב

שאין סברא אלא פ "עזר אנ עשו הולד ממ"ומשני דה

   ?)משום דבאשת איש הולד ממזר
  

רבי מאיר  אמר שמואל הא מניאמר רב נחמן 

דאמר עשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל , היא

, לאשה (דתניא המביא גט ממדינת הים. תורה

הצריכוהו , שעשאו בעלה שליח להוליכו לגרש

והתם מפרש לפי , לומר בפני נכתב ונחתם

 )ואין עדים מצויין לקיימו, מהשאין בקיאין לש

 נתנו לה ולא אמר לה בפני נכתב ובפני נחתם
מ אין " דלר,נכתב לא נקט אלא משום רבנן 'כתבו התוס(

מצאו ' מ אפי"ר יהודה אומר היה ר" דא,צריך לומר נכתב

מי  (יוציא ) כשר שאינו נכתב לשם אותה אשהבאשפה

דברי רבי ,  והולד ממזר)שנשאה על ידי גט זה

כתבו ( וחכמים אומרים אין הולד ממזר. ירמא

 מכלל ,מדלא קאמרי רבנן לא תצא דעדיפא טפי 'התוס

 כיצד .)דסבירא להו דתצא אף על גב דאין הולד ממזר

פירוש לרבנן כיצד יעשה אם ניסת  'כתבו התוס[ יעשה

מ כיצד יעשה קודם " לראי נמישלא יצטרך להוציא 

יסת אין נראה  אבל אחר שנ,שניסת ולא יצטרך גט אחר

 שאף  שיש מפרשיםא הביא"הריטב (מ שיהיה שום תקנה"לר

 יטלנו ])מ מועילה תקנה זו שלא יהיה הולד ממזר"לר

 ויאמר בפני נכתב ונחתם ת"וא 'כתבו התוס( ממנה

 וכי תימא צריך לומר קודם נתינה האמר ,בעודנו בידה

כגון שנתנו לה ולא הספיק לומר עד שנתחרש .) ה(בגיטין 

 דצריך לומר אחר נתינה מיד שנתגרשה לומרויש 

 ויחזור ויתננו לה בפני )בעודם עסוקים באותו ענין

  . ויאמר לה בפני נכתב ובפני נחתם, שנים
  

משום דלא אמר לה בפני נכתב , ולרבי מאיר

רבי מאיר , אין ?יוציא והולד ממזר ובפני נחתם

, דאמר רב המנונא משמיה דעולא, לטעמיה

יר כל המשנה ממטבע אומר היה רבי מא

  .יוציא והולד ממזר שטבעו חכמים בגיטין
  

גבי מעשר שני  (מתיב רב ששת מחללין אותו

נחושת על ,  כסף על כסף)של דמאי קתני לה

 כיון ת"וא ,'כתבו התוס( כסף על נחושת, נחושת

דאסור בודאי אפילו ג "עדתנא דמחללים כסף על כסף א

 בודאי מדוחק ' דאפי,ש כסף על נחשת דשרי" כ,מדוחק

 איידי דתנא נחשת על פירות ל"וישרי כדאמר בסמוך 

 :          נה
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דפליגי בה רבי מאיר ורבנן תנא נמי כסף על נחשת דהוי 

ואפילו  ( ונחושת על הפירות)נמי טבעא אפירא

  ויחזור ויפדה את הפירות)חוץ לירושלים

 )דכתיב וצרת הכסף, ויעלה הכסף לירושלים(

עלו פירות וחכמים אומרים י. דברי רבי מאיר

קוהו לכך לחזור ולא הזקי (ויאכלו בירושלים

,  מעלה הפירות עצמןואם רוצה, ולחללן

בעינן וצרת מ "שלרי "פרש 'כתבו התוס דהקילו בו

 וחכמים אומרים אם ירצה יעלה הפירות ,הכסף בידך

 שבדמאי מותר לחלל כסף לפירושו' וקושיית הגמ .עצמן

 מותר לעשות ובודאי, על נחושת אף שלא במקום דוחק

וקשה , כ מוכח שמקל בדמאי יותר מודאי"א, רק מדוחק

           מ מחמיר בדמאי "שר' על מה שאמרה הגמ

יכל  דמכמה מקומות וקשה לפירושו                 .כודאי

 שנינו) ב,א( דבדמאי ,מצינו דמאי קל מודאילהביא ש

תנן נמי '  ובמתני.הדמאי אין לו חומש ואין לו ביעור

ר שני מוסיף חומש ולא קתני של דמאי כדקתני גבי מעש

מדקאמר מדוחק אין שלא ועוד  .האוכל תרומת מעשר

 והלא ,מדוחק לא משמע דשאר המשנה אתיא ליה שפיר

' מ למפרך דכסף על כסף אסור בודאי אפי"עדיפא ה

 ,מדוחק מדלא מתנה על אחד מן הסלעין ובדמאי שרי

 אפכא ,מלעלות מה שפירש דלפדות הפירות עדיף עודו

 גבי לקוח בכסף )י,ג(מעשר במשמע בכמה דוכתי ד

 תאמר ... אמר להם לא אם אמרתם...מעשר שני שנטמא

בלקוח שאינו נפדה טהור ברחוק מקום אלמא לקוח צריך 

 נראה לפרש לכן        .דוכתי  וכן בכמה,להעלותו

 שלא יכול  סובריםא" וחכ,מ אם ירצה יפדה הפירות"דלר

 על פירוש ' הגמוקושיית .ם צריך להעלותאלא, לפדותם
מ מחמיר בדמאי יותר "רש על מה שתירץ שמואל זה

 הא לא קשיא אבל . והכא מיקל טפי מחכמים,מחכמים

 מוסיף חומש בתרומת מעשר של דמאי מ" לרליה אמאי

 דדוקא באכילה שעושה עבירה ,כודאי ובפדיון לא מחמיר

ו עושה מחמיר בדמאי כמו בודאי אבל בפדיון שאינ

את הוצרך להביא לפירוש זה  ו.עבירה לא החמירו

 כמו שלא תאמר דמחללין כסף על נחשת מדוחק המשנה

כ משוה הוא דמאי לודאי כמו "מ בודאי וא"כן מיקל ר

 לכך מייתי דגבי ודאי אין מחללין כסף ,בתרומת מעשר

' וכאן שנינו שמתיר בדמאי אפי, על נחשת שלא מדוחק

מ מקל בדמאי "שיוצא שר' ה הגמולכן מקש,  מדוחקשלא

 אמר שאין 'בהמשך הגמ ואביי      .יותר מחכמים

מ מחמיר גבי מיתה בדמאי כודאי יותר " דשמא רקושיא

 פדיון מעשר שני שהאיסור לאכול מעשר  וגבי,מחכמים

לאו לא מחמיר כמו הוא  שני בלא פדיון מחוץ לירושלים

 מיתה  גבי, ורבנן אף על גב דמחמרי גבי לאו,בודאי

דתרומת מעשר של דמאי אין נראה להם לקנוס חומש 

ל דאפילו בודאי לא היה לקנוס אם לא שצותה "כדפ

 דגרסינן  על פירוש זהומיהו קשה .          תורה

שמלשון זו , מ ובלבד שיפדה הפירות" רבדבריבמשנה 

ולא כמו  (משמע שמחמיר שצריך לפדות את הפירות
 מחללין כסף ' הגמ פירושכך ל"וי )שפירשו שאם ירצה יפדה

על כסף אפילו לחזור ולפדות אותו הכסף על דבר אחר 

 ,וכן נחשת על הפירות דומיא כמו שפירש כסף על כסף

 פירוש בלבד שיהא דעתו מתחילה כשחלל 'ובלבד שיפדה'

 אבל ,נחשת על הפירות לחזור ולפדות הפירות אז מותר

אם היה אז דעתו להעלותם ונמלך לפדותן צריך 

  .)להעלותן
  

 קנא דתיובתאמס (ומי מחללינן כסף על נחושת

'  שמענו לרוהכי קאמר, דאותיב רב ששת היא

, מאיר דמיקל בפדיון דמאי לחללו כסף על כסף

ובמעשר ודאי מי מחללינן כי , כסף על נחושת

 )אפילו כסף על נחושת דדמי לפדיון, האי גוונא

והא תנן סלע של מעשר שני ושל חולין 

מביא  )ורוצה ליהנות בשל חולין (שנתערבו

 )בדמי סלע מעות נחושת מביא (בסלע מעות

ואומר כל מקום שישנה סלע של מעשר שני 

נמצאו שתיהן חולין  (מחוללת על מעות הללו

  היפה שבהן)הסלע (ובורר את. )והמעות מעשר

ותהא היא ,  הללו)נחושת (המעות (ומחללו עליה

 )בראשונהוהמעות והסלע השני חולין כ, מעשר

לפיכך הזקיקוהו לכל אלה לחללו  ( ]א"דף נו ע[

ולא , וחוזר ומחלל המעות, תחילה במעות

ל היפה שבהן ויאמר אם זו של אמרו שיטו

הרי של  ואם זו של חולין,  הרי טובמעשר

מפני שאמרו מחללין  )מעשר מחוללת על זו

 אבל כסף על כסף (אותו כסף על נחשת מדוחק

, ואפילו מדוחק נמי לא, לאו דרך חילול הוא

וכיון דאף כסף על נחושת לא התירו אלא 

שבזיון מעשר  ( לא שיקיים כן)...הלכך, בדוחק

 אלא שחוזר )ועוד שהפרוטות מחלידות, הוא

  . ומחללן על הכסף
  

כסף על  ( מחללין)גבי מעשר ודאי (קתני מיהת

 לא שלא מדוחק, אין מדוחק.  מדוחק)נחושת

וגבי דמאי , שת מדוחקוכיון דאמר כסף על נחו(

 אלמא לרבי מאיר לא עשו בו ,תנא מחללין

   ?)חיזוק
  

, שמיקל רבי מאיר בפדיונופ "עאמר רב יוסף א

של מעשר שני של  (מחמיר הוא באכילתו

דתניא לא . )ומתניתין באכילה קאי, דמאי

 . נו-: נה    
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לא התירו לחבר הלוקח  (התירו למכור דמאי

 אלא )דמאי שימכרנו לאחרים עד שיעשר

, סיטון חבר לא הצריכוהו לעשר (ן בלבדלסיטו

והלוקחו ממנו יפריש , אלא מוכרו כשהוא דמאי

שהכל יודעין שהסיטון מכמה עמי , מעשרותיו

שהסיטון מן המשפיעין למכור , הארץ לוקח

דרכו לקנות פירות מרובין , במדה גסה הוא

.) פח(ב "ת דבב"וא ' כתבו התוסומוכרן לחנוונים

  את הירקשוק גמר בלבו לקנותאמרינן הלוקח ירק מן ה

כ יעשר "קנה ונתחייב במעשר ואי אפשר להחזירו אלא א

כ כיצד מותר "א, אלמא אין מוכרין דמאי לעם הארץ

 דהכא ל"וי לסיטון חבר למכור פירות שאינם מעושרים

 כמו שהתירו להאכיל לעניים ל"ותו יאיירי למכור לחבר 

בעל הבית ולאכסנאים דמאי כך התירו למכור לסיטון ול

הלוקח מעם  ( ובעל הבית)כשמוכרה במדה גסה

בין שבא לחזור ולמכור במדה  ( בין כך)הארץ

בין שבא לחזור  ( ובין כך)גסה לחנוונים כסיטון

ולמכור במדה דקה כחנוונים בחנות פרוטה 

לפי , קודם שימכור ( צריך לעשר)פרוטה

וכיון , שהלוקח ממנו סבור שהן מפירות ארצו

ואין , יקין אותו בחזקת שעישר מחזשהוא חבר

וחכמים אומרים .  דברי רבי מאיר)מפרישין

סה כדרך שבא למכור במדה ג [אחד הסיטון

 מוכר ושולח המשפיעין וכדרך הסיטונות

שחזקה כל המוכרים ונותנין במדה , לחבירו

והלוקח , גסה בחזקת שלא עישרו דמאי הם

 מפרש )ה,ב(במסכת דמאי , מהם מעשר ואוכל

 שוה בלח,  שלשה קביןביבשה גסה איזו מד

, ושולח לחבירו, מוכר  ואחד בעל הבית]דינר

  . ואינו חושש, ונותן לו במתנה
  

 עם הארץ[ מתיב רבינא הלוקח מן הנחתום

הלוקח מן  )ג,ה( דדמאי תיןהכי איתא מתני 'כתבו התוס

הנחתום מעשר מן החמה על הצוננת ומן הצוננת על 

 רבי יהודה אוסר ,מ"י רמדפוסים הרבה דבר' החמה ואפי

שאני אומר חטים של אמש היו משל אחד ושל היום משל 

 הלוקח מן הפלטר מעשר מן כל דפוס ודפוס דברי .אחר

  והשתא קשה.רבי מאיר רבי יהודה אומר מאחד על הכל

 אלא ,בשלמא מן הצוננת' מאי קאמר ',קושיית הגמ

 אדרבה מן הצוננת על החמה 'מדפוסים הרבה אמאי

 אבל , דרבי יהודה אוסר,י דמיקל מרבי יהודהקשה טפ

 כדקתני שאני אומר חטים של ,אדפוסים הרבה לא פליג

ל "ר ( משמע דלא פליג אלא אצוננת,אמש היו משל אחר
שהצד לומר שזה משל אמש וזה משל היום הוא שזה חם וזה 

,  רק בחמה וצוננתיהודה החמיר' ראיה שר ועוד )צונן

יהודה מאחד על ' יר שרי רמא' דאפילו בפלטר דאסר ר

פ דמתניתין הלוקח " דהל"וי           .ש בנחתום"הכל כ

מן הנחתום מעשר מן החמה על הצוננת אפילו הן החמה 

יהודה אוסר ' מ ר"והצוננת מדפוסים הרבה דברי ר

בצוננת על החמה היכא שהם מדפוסים הרבה שאני 

אומר של אמש דהיינו הצונן משל אחר כיון דאיכא נמי 

 פריך שפיר והשתא       .דפוס משונה משל היום

בשלמא צונן וחמה מדפוס אחד כדרבי אילעאי דשרי 

 אלא ,בדיעבד בודאי ולכך בדמאי מעשר אף לכתחילה

כשהחמה וצוננת בדפוסים הרבה אמאי שרי הלא רבי 

 אלמא רבי מאיר מיקל טפי מרבנן ,יהודה אוסר שם

דמתרי ותלת מ בפלטר משום "ורבינא ידע שפיר דאסר ר

 ואביי ,מאיר מרבנן' מ פריך מכח דמיקל ר"זבין אלא דמ

מ אלא "משני דלאו בקולא וחומרא תלי טעמא דר

'  דנחתום מחד גברא זבין ולוקח פעמים ב,ברגילות ומנהג

מיני תבואות והכל דאחד ועושה אותם בשני דפוסין כדי 

 ורבי יהודה סבר ,לידע איזו מתבואה רעה ואיזו מטובה

שהיא חמה וצוננת וגם הדפוסים משונים מוכח כיון 

 אבל בשינוי של דפוסים ,מילתא דמשני בני אדם לקח

 )דמאי ( מעשר)בפלטר לא חייש רבי יהודה' לחוד אפי

,  הצוננת על החמהומן, מן החמה על הצוננת

דפוסין הרבה אין  (ואפילו מדפוסים הרבה

ויש לומר שנחתום הזה , הככרות דומות זו לזו

וככרות , כרות של דפוס זה מאיש אחדלקח כ

ועמי הארץ יש מהם , של דפוס זה מאיש אחר

ושמא זה לא , שמעשרין ויש מהן שאין מעשרין

והמפריש מזה על זה מפריש , עישר וזה עישר

, ואין שם מעשר חל עליו, מן החיוב על הפטור

ואין , או מן הפטור על החיוב, ונתן טבל לכהן

שאין שכנגדו ונמצא , שם מעשר חל עליו

ותלינן למימר , לא חיישינן בדמאי להכי, מתוקן

   .  דברי רבי מאיר)מחד גברא זבין
  

בשלמא מן  )...ואי עשו חיזוק כשל תורה(

 שהחמה יפה מן פ"אע (הצוננת על החמה

דאמר רבי , כדרבי אילעאי )הצוננת לא חיישינן

אילעאי מנין לתורם מן הרעה על היפה 

או עָליו ְושנאמר  שתרומתו תרומה ָלֹא ִתׂשְ ּ

ֵּחְטא ַבֲהִריְמֶכם ֶאת ֶחְלבֹו ִמֶמנו ּ ּ  אם אינו קדש, ּּ

 דלמא נשיאות ת"וא ,'כתבו התוס[ נשיאת חטא למה

 דמשמע ל"ויחטא משום דאוכלו בלא הפרשה אחרת 

 ])אף שלא אוכל( הוי נשיאות חטא קרא דאהפרשה גרידא
מכאן לתורם מן הרעה על היפה שתרומתו 

ליחוש ,  אפילו מדפוסים הרבהאלא. תרומה

 .נו              
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ומן , דלמא אתי לאפרושי מן החיוב על הפטור

   ?הפטור על החיוב
  

וכי  (אמר אביי רבי אלעזר שפיר קא קשיא ליה

מאיר ' הא מני ר דשני ( ושמואל)עשו חיזוק

 לא שפיר קא )ואייתי ראיה מן המביא גט, היא

דקשיא ליה לרבי . )כדמפרש ואזיל (משני ליה

 עשו חיזוק בתרומת מעשר של וכי (אלעזר

שאפילו תרומה ודאית אינה , דמאי שהיא קלה

 )זר האוכלה(מיתה בידי שמים  )...אלא ב

שעשו חיזוק לדבריהם  (ומשני ליה שמואל

 מיתת בית )שאיסור תורה שבה, באשת איש

ורב . דלמא שאני מיתת בית דין דחמירא ,דין

שלא עשו בו , דאותביה לשמואל מחילול(ת שש

 לא שפיר קא מותיב )וק בחילול של דמאיחיז

ומותיב רב ששת , דקאמרי אינהו מיתה ליה

 לאו דהא חילול כי לא עביד ליה שפיר (לאו

.  דכתיב לא תוכל לאכל בשעריך)בעלמא הוא

רב יוסף שפיר קא  ולמאי דמותיב רב ששת

  . )מאיר בפדיונו' שמיקל רפ "עדא (משני ליה
  

לסייע ליה עד דמותיב מנחתום , אלא רבינא

 כסיטון לענין ,לענין ככרות פלטר (מפלטר

לוקח ככרות הרבה ומוכר לחנוונים , תבואה

מעשר מן  דתנן הלוקח מן הפלטר. )ולנחתומים

אלמא חייש דלמא אתי  (כל דפוס ודפוס

 דברי רבי )לאפרושי מן החיוב על הפטור

מאי שנא  (אלא מאי אית לך למימר. מאיר

 מתרי תלתא )...ם דמשו (פלטר )...דחייש על ה

מאיר ' דלא חייש ליה ר (נחתום נמי, גברא זבין

מתוך שאינו , דקסבר נחתום, לא תקשי לך

מחד גברא  )תלינן למימר לוקח הרבה ביחד

ויש אדם אחד עושה ככרות בדפוסין  (הוא זבין

רבא אמר שמואל שפיר קא משני ליה . )חלוקין

   .שם מיתה בעולם
 

בגמרא  (אונאה אלו דברים שאין להם משנה

המוכר  (והשטרות,  העבדים)מפרש טעמא

 )ויטלנו לעצמו, שטרות לגבות חוב שבתוכו

או , גזבר המוכר הקדש (וההקדשות, והקרקעות

 אין להן תשלומי )המוכר עולתו שנפל בו מום

אם טבח או  (כפל ולא תשלומי ארבעה וחמשה

, ומשום הקדשות אצטריך למיתנייה, מכר

 וקרקעות לא שייך דאילו עבדים ושטרות

דאילו תשלומי ארבעה וחמשה אינה , למימר

שומר חנם אינו . )נוהגת אלא בשור ושה בלבד

שלא הזקיקתו תורה לישבע , שלא פשע (נשבע

אם נגנבו  ( ונושא שכר אינו משלם)עליהן

 קדשים ]ב"דף נו ע[ומר רבי שמעון א. )ממנו

, אמר הרי עלי עולה (שהוא חייב באחריותן

 יש להן אונאה )והוממה ומכרהוהפרישה 

דכיון דאם מתה או נגנבה חייב באחריותה (

 )ואל תונו איש את אחיו קרינא ביה, דידיה היא

אין  )כגון דאמר הרי זו (ושאינו חייב באחריותן

רבי יהודה אומר אף המוכר ספר . להן אונאה

מפרש  (אין להם אונאה ומרגלית, בהמה, תורה

 לו לא אמרו אלא  אמרו.)טעמא בגמרא בברייתא

  .את אלו
  

ְּוִכי ִתְמְכרו דתנו רבנן ?  מנהני מילי)גמרא( ּ

ִָמְמָכר ַלעִמיֶתך אֹו ָקֹנה ִמַיד עִמיֶתך  ֲָ ֲּ דבר ּ

 יצאו )הזהיר עליו בבל תונו (הנקנה מיד ליד

יצאו עבדים שהוקשו , קרקעות שאינן מטלטלים

 הוקשו ...דכתיב והתנחלתם אותם (לקרקעות

וכי תמכרו 'טרות דכתיב  יצאו ש)לאחוזה

יצאו שטרות , שגופו מכור וגופו קנוי 'ממכר

ואינן עומדין , שאין גופן מכור ואין גופן קנוי

מדממעט להו  'כתבו התוס[ אלא לראיה שבהם

 ת"וא . בשטרותאמאונאה משמע דחל המכר מדאוריית
  הואמתנת שכיב מרעחלות אמרינן :) קמז(ב "בב

ן המוכר שטר חוב לחברו  ופריך והאמר רב נחמ.מדרבנן

יורש מוחל ומודה רב נחמן שאם ' וחזר ומחלו מחול ואפי

 אי אמרת ,נתנו במתנת שכיב מרע שאינו יכול למחול

בשלמא מתנת שכיב מרע דאורייתא משום הכי אינו יכול 

ייקנו שמכירת שטר הוא דלפי מה ש קשה הרי ו.למחול

 י"ומפרש ר     . יכול למחולה"כ אפ"א, מדאורייתא
ירת שטר הוא מדאורייתא יכול המוכר שבאמת אף שמכ

ב שאם נאמר שמתנת "בב' וביאור הגמ, או היורש למחול

לומדים זאת מהפסוק , שכיב מרע היא דאורייתא

היינו שגם מתנת , שנאמר בפרשת ירושה' והעברתם'

של ולכן אין יורשו , שכיב מרע לאדם זר היא בגדר ירושה

ת ש ולהפקיע את ירוחובהשכיב מרע יכול למחול על ה

לא מובן , אבל אם מתנת שכיב מרע היא מדרבנן, השני

 ועוד יש לומר               . מדוע היורש לא יכול למחול

יש אופנים , אף שמכירת שטר חוב היא מדרבנןש

 : נו- .     נו
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 ובהם מיעטה התורה שמכירת שטר הוא מדאורייתא

כגון שהלוהו על פה ונתן לו יותר מדאי כדי אונאה 

 שטר שיעבוד או הלוהו בשטר ונתן לו הלוה יותר לעשות

ולרבינו       .מדאי שיחזיר לו השטר ויהיה מלוה על פה
 קרקעות שמוכר לו שיעבוד  ישללוהשאם  חיים נראה

 אבל אם אין ללוה ,קנה מן התורה שיש לו בקרקעות

כתבתי :) סב(ק " ובב,קרקעות המכירה היא רק מדרבנן

א אמעוט שטרות מדל ( מכאן אמרו.]באריכות

 המוכר )אלא משום דאין גופן קנוי ומכור

, לצור בהם אבקת סממנין (שטרותיו לבשם

נמצא ממכרן של אלו לצורך תשמיש גופן 

 .)דגופן קנוי ומכור (יש להם אונאה )הוא

 !)מאי שנא מכל מטלטלי דעלמא (פשיטא

דאמר אין אונאה , לאפוקי מדרב כהנא

אין שם סתם מוכר שטרות לבשם  (לפרוטות

ל "מק. )אלא של פרוטות, המקח של איסר ביחד

  . יש אונאה לפרוטות
  

  .אחיו ולא הקדש 'אחיו'אמר קרא  הקדשות
  

 'ידו'מתקיף לה רבה בר ממל כל היכא דכתיב 

דקדייקת לעיל מיד עמיתך  (ידו ממש הוא

 אלא )הנקחין מיד אל יד, מטלטלים דוקא

ַּוִיַקח ֶאת ָכל ַאְרצֹו ִממעתה דכתיב  ּ הכי נמי  ,ָּידֹוּ

, מרשותו  אלא,דכל ארעא בידיה הוה נקיט לה

ואפילו , עמיתך קאמר (מרשותו הכא נמי

  . )קרקעות נמי במשמע
  

 ,וכל היכא דכתיב ידו לאו ידו ממש הוא

ִּאם ִהָמֵצא ִתָמֵצא ְבָידֹווהתניא   אין לי, ּ

,  ידו)...בזמן שלקחה ב ( אלא)שיתחייב כפל(

שאם נכנסה שם ונעל  (ןגגו חצירו וקרפיפו מני

מנין שקנתה לו חצירו ומתחייב , בפניה לגנבה

 תלמוד לומר אם המצא תמצא מכל )כפל

, טעמא דכתב רחמנא אם המצא תמצא. מקום

 ,הוה אמינא כל היכא דכתב ידו הא לאו הכי

תניא ונתן בידה אין לי , ותו. ידו ממש הוא

 תלמוד ,גגה חצירה וקרפיפה מנין, אלא ידה

מדלא כתיב ובידה  (תן מכל מקוםלומר ונ

 הא לאו הכי, טעמא דכתב רחמנא ונתן. )יתננו

אלא ? ידו ממש הוה אמינא כל היכא דכתב ידו

ויקח את כל  (ושאני התם, ידו ממש הוא כל ידו

  .אלא ברשותו,  דליכא למימר הכי)ארצו

או אין לו   לו אונאה שכירות ישבעי רבי זירא

, לא שכירותאבל   ממכר אמר רחמנא,אונאה

אמר ליה אביי מי כתיב  ?או דלמא לא שנא

והאי נמי ,  ממכר סתמא כתיב,ממכר לעולם

.) טו(ז "תימה דבע 'כתבו התוס[ ביומיה מכירה היא

  מישראל ששכר פרה מכהן,מוכח דשכירות לא קני

 כיון שהיא  לישראל להאכילה תרומהשמובא שם שמותר

לגוי לצורך שאסור להשכיר בית  וכן, קניינו של הכהן

, ואם הבית קנוי לשוכר, ז"מגורים כיון שהוא מכניס שם ע

 דהכא גבי אונאה כתיב ממכר ל"ויגוי בדידיה עביד 

השוכר את  ע"פסק הש     .]מיותר לרבות שכירות

, יש להם אונאה, הכלים או את הבהמה

ואם יש בה , שהשכירות מכירה בת יומא היא

כר בין בין שנתאנה שו, אונאה שתות או יותר

ואפילו , שנתאנה משכיר הרי זה מחזיר אונאה

    ).לה,רכז(מ "חו לאחר זמן מרובה
  

 יש להם , חטין וזרען בקרקע מהובעי רבא

 כמאן , או אין להם אונאה)אם מכרן (אונאה

או דלמא , ויש להם אונאה דשדיין בכדא דמיין

, ואין אונאה לקרקעות (בטלינהו על גב ארעא

  ? )ובשלא השרישו קאי
  

זרעתי  ( אילימא דאמר איהו שדאי,היכי דמי

 ואתו סהדי ואמרי )שש סאין ( בה שיתא)בה

והאמר רבא כל  ,דלא שדא בה אלא חמשה

אפילו פחות  דבר שבמדה ושבמשקל ושבמנין

דהא , דמקח טעות הוא[ חוזר, מכדי אונאה

וכיון שהמקח , ואינו כן, בהדיא פירש בחזקת כן

,  חוזרגב ארעאאפילו בטיל להו א, טעות הוא

 מדין מקח דנהי דאימעיט קרקעות מדין אונאה

, שהרי אין זה מכר, טעות לא אימעיט

הכא משמע  ' כתבו התוסדאדעתא דהכי לא זבן

 וכן , מיירי אף בקרקעות)...שאמר כל דבר שבמידה (דרבא

דקאמר ובמקרקעי נמי לא אמרינן :) מב(קדושין בנמי 

א אפילו פחות אלא דפליג באומדנא אבל פליג במשחת

 ,מכדי אונאה חוזר דאמר רבא כל דבר שבמדה חוזר

מנחות בוחוזר דקאמר היינו שהמקח בטל לגמרי כדמוכח 

תנן בית כור ) .קד(ב "ב דבוקשה         ..)צ(ב "וב.) עז(

עפר אני מוכר לך מדה בחבל פיחת כל שהוא ינכה 

ם התם דהא דאמר " ופירש רשב,הותיר כל שהוא יחזור

ר מילתיה לא הוי בקרקעות וקשה לפירושו רבא דחוז

 דהתם אינו אומר המוכר מדדתי ל"וי          .מהכא

 אלא , דאז ודאי היה חוזר כדרבא,שיש בה בית כור

 :           נו
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 ולכך המקח ,סתמא אומר כך וסבור היה המוכר שיש כך

 את ספקו של רבא' מדוע לא העמידה הגמ ת"וא .קיים

 דידע באופןאם חיטים שזרעם בקרקע יש בהם אונאה 

 וכיון דזרעינהו דלמא ,דשדא שיתא ומוכרו יותר משויו

 בענין זה ל"וי ואין אונאה לקרקעות, בטל אגב קרקע

פשיטא דיש אונאה שהמכר אינו תלוי בקרקע אלא בחטי 

   .]שבשוק
  

כמה  (אלא דאמר איהו שדאי בה כדאבעי לה

דמידי דאומדנא דשכיח דטעו , שצריך לקרקע

ת היינו מקח טעות "וא 'בו התוס כתהוי כדין אונאה

 דהמוכר מודה ל"וי' והוא לא שדא אלא ה' דבעי ליה ו

וקרקע זו אם ' ואמר דלא בעי אלא ה' דלא שדא אלא ה

 ואגלאי מילתא דבעי ,זרעה כדבעי לה שוה אותם דמים

 למה לא תחשב זו אונאת קרקע כיון שלא ת"ואשיתא 

 אלא  לא טעה,טעה לא במדת מנין החטין ולא בשומא

 כיון דאי הוה ל"ויבמה שלא הושבח הקרקע כדבעי לה 

שדא בה כדבעי לה כמו שאמר היו שוה אותם דמים 

 ואיגלאי )נמצא שהאונאה מן החטין ולא מן הקרקע

יש להם , מילתא דלא שדא בה כדאבעי לה

 כמאן דשדי בכדא ,אונאה או אין להם אונאה

או דלמא בטלינהו אגב , דמיין ויש להם אונאה

  ? עאאר
  

כגון , אם הודה במקצתי "פירש רש( נשבעין עליהן

, וזרעת חמש, טענו פסקת עמי לזרוע שש שמסרתי לך

ש על "רא' הקשה התוס והוא אומר זרעתי חמש ומחצה
 והרי דבר ,וקשה דמה שייך כאן ביטול אגב קרקע פירושו

תלוש שואל הימנו והרי הוא כתובעו שש והוא אומר 

נראה דאיירי בעד אחד  ץתירופרעתיך חמש ומחצה 

 או )שמעיד דחטין הללו הזרועין בקרקע הם של התובע

 כמאן דשדיין בכדא דמיין ,אין נשבעין עליהן

או דלמא בטלינהו אגב ארעא , ונשבעין עליהן

   ?ואין נשבעין עליהן
  

ד "סלקק(או אין עומר מתירן  עומר מתירן

ולהכי קמהדר אי , אגידולין דידהו קמיבעיא ליה

  אי דאשרוש, היכי דמי)ש קודם לעומרדאשרו

במנחות , דעומר מתיר את גידוליהן [תנינא

  אי דלא אשרוש] והתם מפרש טעמא).עא(

דאין עומר  (תנינא )בשעת הבאת עומר(

עומר  דתנן אם השרישו קודם לעומר. )מתירן

   .אסורין עד שיבא עומר הבא ואם לאו, מתירן
  

 צריכין  והיו,מן החדש (דחצדינהו, לא צריכא

,  וזרעינהו קודם לעומר)שיתירם עומר לאכילה

ולא אשרוש , ואתא ליה עומר וחליף עילוייהו

 מהו למינקט ומיכל ]א"דף נז ע[. קודם לעומר

, אגידולין דידהו לא מבעיא לן, כלומר (מינייהו

שהרי אפילו התיר עומר של אשתקד את 

רעו וזרעם קודם העומר ולא הזרעים קודם שנז

ו הגידולין אסורין עד שיבא עומר  הוהשרישו

 לנקוטי מן הזרעים כי קא מיבעי ליה, הבא

 כמאן דשדיין )שבקרקע ומיכל לאחר העומר

שהעומר מתיר את  (ושרינהו עומר בכדא דמי

ואת גידולין , התלושין חדשים של שנה זו

 או דלמא בטלינהו אגב )המחוברין שהשרישו

 ולא שייך עומר, וכקרקע בעלמא דמו (ארעא

. א ע"פסק הש     .תיקו ?)גבייהו למשרינהו
שכר לזרוע לו קרקע ואמר זרעתי בה זריעה 

ובאו עדים שזרע בה פחות מהראוי , הראוי בה

, הרי זה ספק אם יש לו אונאה מפני הזרע, לה

 לפיכך אין ,או אם אין לו אונאה מפני הקרקע

וכן אין משביעין אותו , מוציאין מיד הנתבע

 ).לד,רכז(מ "חו הקרקע שיש כאןמפני , אלא היסת

תבואה שנזרעה אחר  . ב.ם"פסק כפירוש הרמב

ובשעת העומר היתה , וקצרה וזרעה העומר

 אסור, תחת הקרקע ולא התחילה עדיין לשרש

' יש בעיא בגמ  ביאר ערוך השולחן סעיף זה).ד,רצג(ד "יו

 אם תבואה זו נחשבת כמונחת בכד ומותרת ):ו"מ נ"ב(

 והעומר התירה ולא דמי לתבואה שהרי נקצרה מכבר

המושרשת דהאיסור הוא מפני הגידולים ובזה עדיין לא 

 או כיון שמונחת תחת הקרקע לזריעה בטל ,שייך גידולים

שם תלוש מעליה והוי תבואה הנזרעת אחר העומר 

וצריכין להמתין עד העומר הבא ולא איפשטא הבעיא 

  .ואסור מספק

  

י אונאה אמר רבא אמר רב חסא בעי רבי אמ

הא תנן לה במתניתין דאין להו לכל  (אין להם

 יש )יותר משתות ( ביטול מקח)הנך דמתניתין

הוא מי אמרינן מאל תונו  (להם או אין להן

אלא מקח ,  והא לאו בכלל אונאה הואדאימעוט

או דלמא כיון דלאו דבר שבמדה , טעות הוא

 כשאר דין אונאה ולא אטעייה בדיבוריה, הוא

הדר אמר רב חסא פשיט , רב נחמןאמר  ?)הוא

 ביטול מקח יש להם, רבי אמי אונאה אין להם
משמע דרב נחמן לא פליג ארב חסא רבו  'כתבו התוס[

 . נז- :     נו
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סבור ' ושוה ק' אמרינן זבן בר.) קח( דלקמן ת"וקשה לר

'  אמר רב נחמן אין אונאה לקרקעות אלמא אפי...מינה

לגא  דאין אונאה עד פת"ותירץ רביטול מקח אין להם 

אבל מפלגא ואילך מיקרי ביטול מקח ויש להם ואתי 

רבי יהודה אומר אף המוכר :) לעיל נו(שפיר הא דתנן 

בהמה ומרגלית אין להם אונאה ומפרש בגמרא עד כדי 

דמיהם מדקאמר אף משמע דקרקעות נמי אית להו האי 

תנן שום הדיינין שפחתו שתות :) צט(שיעורא ובכתובות 

ג אומר מכרם קיים " בטל רשבאו הותירו שתות מכרם

   .]ומפרש התם דמכרם קיים עד פלגא
 )ולאו אדרבי אמי קיימי, מילתא באפי נפשייהו אמרי(

 רבי ירמיה אמר אהקדשות רבי יונה אמר

אקרקעות ותרוייהו משמיה דרבי יוחנן אמרו 

מאן . יש להן ביטול מקח, אין להם אונאה

כל שכן  )יוחנן' אמרה ר (דאמר אהקדשות

דכיון דאשמועינן דביטול , נמי אמר (קעותאקר

, מהיכא אימעיט, מקח לאו בכלל אונאה הוא

ג "עא, אי דהקדשות קחשיב ליה מקח טעות

ואפילו הכי אמרינן  דליכא טעות כלפי שמיא

דאיכא ,  כל שכן דלגבי חבריהביטול מקח

כל שכן , למימר טעה ואדעתא דהכי לא אקנייה

אבל  )אמרה ( מאן דאמר אקרקעות)דהדר

, דאילו גבי הדיוט אמרינן טעה (אהקדשות לא

ליכא , אבל אהקדש, ואדעתא דהכי לא אקני

 טעות וכיון דליתנהו בדין אונאה, למימר הכי

 דאמר שמואל , כדשמואל)נמי לא אמרינן בהו

 מחולל הקדש שוה מנה שחיללו על שוה פרוטה

וטעות נמי ליכא , כדאמרן דאימעוט מאונאה(

   .)דמאן טעה, בהו
  

רישא דמתניתין הכי האומר  ):כו( תמורה[ תנן התם

זו , זו חלופי זו הרי זו תמורה, זו תמורת זו, הרי זו תחת זו

, שאין קרבן תמים מתחלל, מחוללת על זו לא אמר כלום

וצריך , יצא לחולין אם היה קודש בעל מום ]...ו

אם אין זו של חולין יפה כשל  (לעשות לו דמים

   .)עותיו עד כדי דמי הקדשהקדש מוסיף עליה מ
  

ואפילו  (דבר תורה  יצא לחוליןאמר רבי יוחנן

 )כדאמר דאמעיט באונאה, אין זו יפה כמותה

וריש לקיש . מדבריהם וצריך לעשות לו דמים
  אף צריך לעשות לו דמים מן התורהאמר

וקסבר , דגבי הקדשות ערכך כתיבא בכולהו(

ל  כערכךיוחנן סבר ' ור,  שוויו משמעערכך

 אם זול אם יוקר, דמים שיערכוהו משמע ליה
ד צריך לעשות לו דמים מדבריהם יצא "למ ' התוסביארו

 ,לחולין הכל אבל מדרבנן צריך לשלם להקדש אונאתו

ד צריך לעשות לו דמים דבר תורה דיש להקדש "ולמ

ביטול מקח יצא לחולין כנגד המעות שנתן והשאר יתחלל 

ן כיון שיש להקדש ל דלא אמרינ" וקמ,בדמים שישלם

ביטול מקח יבטל הפדיון ולא יצא לחולין כלל כמו בהדיוט 

 והיינו טעמו משום דבהדיוט המאנה חוזר ,דהמקח בטל

 ואפילו אם המתאנה ,משום שאינו רוצה להחזיר האונאה

מ שניהם חוזרים כיון שהמתאנה היה "פוטרו מלהחזיר מ

 ,יראהיכול לבא לידי הפסד אם לא ירגיש ויחזור בכדי ש

אבל הקדש המתאנה אינו יכול לבא לידי הפסד כשידע 

המחלל שאינה הקדש לא יוכל ליהנות עד שיוסיף על דמיו 

' כ צריך להוסיף ולא יוכל לחזור דאפי"כדי שוייו וע

לא :) ב קלג"ב(מתחייב להקדש בטעות מפסיד כדאמרינן 

ש כאן " כ,תשיימיה את דאמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט

שטעה והיה סבור שיתחלל בכך פ "עהוסיף אשיתחייב ל

מ נתרצה לשוה "כל ההקדש ולא יצטרך להוסיף כי מ

בשוה ולא נתכוון מסתמא לאנות ההקדש ואינו יכול 

  .) ולכך אין שניהם חוזרים,לחזור
  

בהא לימא   אילימא בכדי אונאה,במאי עסקינן

 ,ריש לקיש צריך לעשות לו דמים דבר תורה

 להם אונאה הקרקעות והתנן אלו דברים שאין

 אלא ביטול .והעבדים והשטרות וההקדשות

בהא לימא רבי יוחנן צריך לעשות לו , מקח

  והאמר רבי יונה אהקדשות ,דמים מדבריהם

ותרוייהו משמיה , ורבי ירמיה אמר אקרקעות

ביטול מקח , דרבי יוחנן אמרי אונאה אין להם

יונה קשיא דרבי יוחנן אדרבי ' לר (יש להם

ולא היה יכול לתרץ דביטול מקח  ' התוסהסבירו יוחנן

 דאם כן מאי איכא בין אונאה דהקדש ,יש להם מדרבנן

 דבאונאה נמי צריך להוסיף דמים , דהקדשלביטול מקח

ל דבר תורה "מדרבנן מדפריך אי באונאה בהא לימא ר

 ולעיל ,אבל לרבי יוחנן דאמר מדבריהם אתי ליה שפיר

 ועוד אי , אפילו באונאהנמי אמר יד הקדש על העליונה

כ נצטרך לומר "יונה מדבריהם א' ביטול מקח דקאמר ר

צ "ד אין להם ביטול מקח היינו אפילו מדרבנן א"דלמ

 ובהדיא קתני דצריך לעשות לו דמים ,להשלים דמים

   ).ולעיל יד הקדש על העליונה
  

ואיפוך דרבי יוחנן לריש , לעולם בביטול מקח

 אליבא איפוך (נןלקיש ודריש לקיש לרבי יוח

, אבל אליבא דרבי ירמיה לא תיפוך, יונה' דר

ירמיה אליבא דרבי יוחנן הקדשות ' דהא לר

 דמאן דאמר אקרקעות, להם בטול מקחאין 

 .           נז
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והכי נמי איתא , כדשמואל, אבל אהקדשות לא

וקמיפלגי ריש לקיש , בתמורה לרבי יונה איפוך

 אית  להן ביטול מקחמאן דאמר אין, יוחנן' ור

 לא שנא דכיון דאימעיט מאונאה, ה דשמואליל

דאילו גבי הדיוט , שתות לא שנא יתר משתות

  . )אמרינן טעה אבל בהקדש ליכא למימר טעות
  

דאמר שמואל הקדש , בדשמואל במאי קמיפלגי

 מר. מחולל שוה מנה שחיללו על שוה פרוטה

 אית ליה )הסובר שצריך להוסיף דמים מדבריהם, ריש לקיש(

הסובר צריך להוסיף דמים מן , רבי יוחנן (רומ, דשמואל

כיון דאיכא יתר  סברק ( לית ליה דשמואל)התורה

וכיון דלגבי מקח ,  לאו דרך מקח הואמשתות

  . ) גבי חילול נמי לאו מידי עבדלאו מידי הוא
  

, איבעית אימא דכולי עלמא אית להו דשמואל

דהא  (אין מר סבר שחיללו, והכא בהא קמיפלגי

לא שנא גדולה ולא שנא , ונאהאימעיט מא

 שוויו דערכך, ודבר תורה (לא  לכתחילה)קטנה

ערכך כל  ( ומר סבר אפילו לכתחלה)משמע

ך לאפקועי איסוריה ואפילו הלכ, דהו משמע

 ' כתבו התוסומיהו לאחר זמן ישלם,  שרימדרבנן

אומר כי אמר שמואל שחללו .) כט(תימה דבערכין 

אמר דבשומת הקדש :) די( ובסנהדרין ,לכתחילה מי אמר

 ,וכהן ולעולם הבעלים קודמין שמוסיפין חומש' בעינן ט

פ שחללו אין " דהל"ויאלמא מחזרין אחר ריוח הקדש 

שנתכוון לחללו פחות מדמיו שדבר זה אסור לעשות ואין 

 אבל לכתחילה שעשה דבר ,צריך להשלים אלא מדרבנן

שמותר שנתכוון לחללו שוה בשוה וטעה ונמצא שהקדש 

 ומר סבר אפילו לכתחילה ,שוה יותר ישלים מן התורה

 אבל ,שנתכוון שוה בשוהפ "עלא ישלים אלא מדרבנן א

   .)ע אסור לאנות ההקדש"במזיד לכ
  

וקאמר דבר  (איבעית אימא לעולם בכדי אונאה

ואפילו בכדי אונאה צריך לעשות דמים , תורה

 קשיא דאי מפכת לה ( ולא תיפוך)דבר תורה

דאילו לדידיה לא מצי , דרבי יוחנןדרבי יוחנן א

דמתניתין כרב חסדא , לתרוצי אין להן אונאה

יוחנן ' מדאמר ר, דפחות מכדי אונאה חוזר

מכלל ,  יש להןביטול מקח,  אין להןאונאה

 אין מחזירין להן דאונאה אין להן דקאמר

 ליה כי מותבת, אבל ריש לקיש, אונאה הוא

חסדא ובדרב . ) מוקי לה כרב חסדאממתניתא

דגבי  (דאמר מאי אין להם אונאה, קמיפלגי

 ]ב"דף נז ע[, אינן בתורת אונאה )הקדשות
 'כתבו התוס( דאפילו פחות מכדי אונאה חוזר

   .)ודוקא הקדשות אבל קרקעות עד פלגא אינו חוזר
  

 )הסובר שגם פחות מכדי אונאה חוזר, על רב חסדא (מיתיבי

ואין רבית ואונאה , רבית ואונאה להדיוט

אין איסור אונאה ואיסור רבית נוהג  (להקדש

ולקמיה מפרש היכי דמי רבית , בהקדש

דאוקימנא , מי אלימא ממתניתין ?)דהקדש

רבית ודין אונאה   הכי נמי,בתורת אונאה

 ואין רבית ודין אונאה להקדש, )שתות (להדיוט

, אי הכי .) חוזרדאפילו פחות מכדי אונאה(

 וט מבהקדשהיינו דקתני סיפא זה חומר בהדי

 כי ,משני (?)והא חומרא דהקדש הוא, בתמיה(

ליתני נמי זה  .ארבית )...קתני חומר דהדיוט

ומשום  (חומר בהקדש מבהדיוט אאונאה

הכי  ?) בהקדשראונאה ליתני נמי זה חומ

ותו   בשלמא זה חומר בהדיוט מבהקדש,השתא

כתבו , בתמיה( זה חומר ותו לא,  אלא הקדש.לא

דוש שהדיוט חומר אבל בהקדש זה יזהו ח'' פי 'התוס

מה חידוש הוא שמצאנו חומר בהקדש '  פי'חומר

 שהרי אף בהדיוט איכא 'תו לא' ולא גרסינן ,מבהדיוט

  .) וכל הנך דמתניתין,טובא שומר חנם אינו נשבע
  

  אילימא דאוזפיה,רבית דהקדש היכי דמי

  מאה במאה ועשרים)להדיוט ( גזבר)שהלוה(

וציא מעות הקדש לחולין שה (והלא מעל הגזבר

ושוגג הוא , ולא הכניס תחתיהן להקדש כלום

 וכיון )כסבור שמותר משום שכר הקדש, אצלו

 'כתבו התוס( שמעל הגזבר יצאו מעותיו לחולין

כ " דא,ולא מצי למימר דאוזפיה במזיד דלא נפקא לחולין

 כיון שהלוה אסור להשתמש בהם דלא ,ליכא אגר נטר

שהרי עליו , של גזבר (הדיוט והוו להו ד)זכה בהם

   ?)לשלם להקדש קרן וחומש
  

כגון  אמר רב הושעיא הכא במאי עסקינן

ועמדו , שקיבל עליו לספק סלתות מארבע

 לאו האי דקתני אין רבית להקדש(משלש 

אלא בהדיוט שקיבל מעות מן , בהלואה קאי

הלשכה מן הגזבר לספק סלתות כל השנה 

והוקרו , למנחות של צבור ארבע סאין בסלע

 : נז- .     נז
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דאילו הדיוט אסור , ועמדו משלש סאין בסלע

ן אפילו וכא, לפסוק על פירות עד שיצא השער

 'הקשו התוס  פוסקיןן לארבעלא יצא השער עדיי

 אי יצא השער או לא יצא השער ויש ,תימה היכי מיירי

  ואי דלא יצא השער וגם אין לו,כ בהדיוט נמי שרי"לו א

דכדי שהמעות  (ות הקדש על מה מחלל מע,למוכר סלתות
 צריך לחללם על דבר של ההקדש הניתנים למוכר יצאו לחולין

 שיתן  וליכא למימר שיחלל על פרוטה)שניתן בתמורה

שזהו ריוח הקדש שמתנה לתת ארבע ג "אע דהא ,המוכר

 כיון דבשעת חלול מחלל ,סאין בסלע להקדש כל השנה

 הדר  דאם לא כן אמאי, זהו זילותא,על דבר שאינו שוה

 ומזה הטעם נמי אין ...ביה ממאי דאוקי דאוזיף במאה

 ,ד מתנה עליהם להתחלל בשביל ריוח הקדש"לומר לב ב

 כגון ל"וי             .כ בחנם חזר בו משנויא קמא"דא

סלעים ולא הקדישם עדיין ונתנם ' שהתנדב אדם לתת ק

לנחתום כדי לתת להקדש ארבע סאין בכל סלע ויצא 

 אבל לא יצא השער כלל אסור דלמא ,השער של לקוטות

 . ולכך נקט ועמדו אחר כך משלש,אתי לאחלופי בהדיוט

זוזי לאדם שיחזיר להקדש מאה ' וכן בזוזי אם נתן ק

ועשרים אסור דאפילו מדאורייתא נראה דאסור דחשיב 

תן מנה לפלוני .) קדושין ז(כאילו מקבל מלוה עצמו כמו 

שוב כאילו קבלה ואקדש אני לך דמקודשת מדין ערב דח

 והא דשרי בסמוך דאוזיף אבנים במאה ועשרים ,ממנו

היינו שהגזבר עצמו נותנן וגם אבנים הם דמוכחא 

 אבל דרך מקח וממכר שנתן על ,מילתא שהם של הקדש

 .)הסלתות וגם יצא השער של לקוטות שרי להקדש
כדתניא המקבל עליו לספק סלתות מארבע 

עמדו משלש ו, מספק מארבע ועמדו משלש

שיד הקדש על , מספק מארבע מארבע

   .העליונה
  

דאוזיף מאה , לעולם בהלואה (רב פפא אמר

 הכא )ודקשיא לך הלא מעל, במאה ועשרין

שהלוה  (באבני בנין המסורות לגזבר עסקינן

ואין על , דאין בהן מעילה, הגזבר מהן להדיוט

 )אלא שליח בעלמא הוא, הגזבר לשלם

ואחר כך  ן בחול דאמר שמואל בוני,כדשמואל

כשהן בונין בניני הקדש לא היו קונין (מקדישין 

כדי שלא יבואו , האבנים והטיט ממעות הקדש

או , האומנין והעם לידי מעילה אם ישבו עליהם

והרי הן , אלא לוקחין בהקפה, אם יהנו מהם

ומשהן בנויות בחומה , חול עד שיבנו בחומה

והוא , ולוקחין אותן,  הקדשנותנין מעות

 נותנן נים או אם התנדב אדם אב.קדשןה

לבנאי ואינו קורא שם הקדש עליהן עד שיתננו 

 ע"פסק הש     .)הלכך לא מעל הגזבר, בבנין
אלו דברים שאין להם אונאה העבדים 

והשטרות והקרקעות וההקדשות אפילו מכר 

אין בהם , או שוה דינר באלף, שוה אלף בדינר

אבל יותר , א דדוקא עד פלגא" ויהגה(. אונאה

הוי , כגון שמכר לו אחד יותר משנים, מפלגא

הא מילתא חזינא  ף" כתב הרי).כט,רכז(מ "חו .)אונאה

ל הלכתא כרבי אמי " איכא מאן דס,בה פלוגתא דרבוותא

 ואיכא ,ורבי יוחנן דאונאה אין להם ביטול מקח יש להם

מאן דסבר ביטול מקח דאמר רבי יוחנן לאו יותר משתות 

ואנן עיינינן בהא מילתא שפיר  ...ד תריןהוא אלא על ח

ואסתבר לן דהאי מימרא דרבי אמי ורבי יוחנן ליתיה 

ל דאין לקרקעות "משום דחזינן לרב נחמן דהוא בתרא דס

והא דרבי אמי ... אונאה כלל ואפילו שוה מנה במאתים

... כרב נחמן בדיני.) כתובות יג(ל "ורבי יוחנן ליתא דקיי

לא יכולתי לעמוד על  ש כתב"אמנם הרא. ע"פ הש"וכ

דעת רב אלפס שפסק הלכה כרב נחמן נגד רבי יוחנן 

 דדוקא מאביי ורבא ואילך הוא ,משום דבתראי הוא

דפסקינן הלכתא כבתראי אבל מקמי אביי ורבא לית 

 ורב נחמן תלמידו של ,הלכתא כתלמיד במקום הרב

שמואל היה והלכה כרבי יוחנן נגד שמואל בכל מקום וכל 

 והא דקיימא לן הלכה כרב ,גד רב נחמן תלמידושכן נ

נחמן בדיני היינו דוקא כנגד רב ששת הילכך נראה 

שפירש דגמרא דידן סברה כגמרא דבני מערבא  ת"כפר

והא דאמר רבי יוחנן הכא ביטול מקח יש להם היינו 

וכן רב נחמן דהכא סבר כרבי אמי דאמר ביטול . בפלגא

פרק המקבל זבין מקח יש להם בפלגא והא דאמרינן ב

במאתיים ושוה מנה אין אונאה לקרקעות לאו דוקא 

  .א"פ הרמ" וכ...מאתים אלא מעט פחות ממאתיים
  

דתנו  ? מנהני מילי'...אין בהן תשלומי כפל'

, סיפיה דקרא משתעי בטוען טענת גנב(רבנן 

ע )או בגנב עצמו ּעל ָכל ְדַבר ֶפׁשַ ּ ּ ל ׁשֹור ַע. כלל ַ

ה ע ַעל ֲחמֹור על ׂשֶ ַ ְלָמה לַ ּעל ָכל ֲאֵבָדה , פרט ׂשַ ַ
ר ֹיאַמר  כלל ופרט וכלל אי אתה , חזר וכללֲאׁשֶ

דבר   מה הפרט מפורש,דן אלא כעין הפרט

אף כל דבר המטלטל  ,המטלטל וגופו ממון

, יצאו קרקעות שאינן מטלטלין. וגופו ממון

יצאו שטרות , יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות

  . ממוןאין גופן  שאף על פי שמטלטלין
  

  . רעהו ולא הקדש אמר קרא רעהו, הקדשות
  

?   מאי טעמא'...ולא תשלומי ארבעה וחמשה'

ולא , תשלומי ארבעה וחמשה אמר רחמנא

 :           נז
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שלשה לשה וארבעה  (תשלומי שלשה וארבעה

, דכיון דאימעיט מכפל בצר להו חדא, לשור

שהכפל בטובח ומוכר בכלל תשלומי ארבעה 

  . )וחמשה
  

נראה דהוא  'כתבו התוס[ 'עבשומר חנם אינו נש'

 דאפילו שומר שכר אם פשע נראה ,הדין דאינו משלם

 ...מהשוכר פועל לשמור.) נח(דלא משלם מדפריך לקמן 

 דמכל דין הפרשה , והיינו טעמא.ולא משני כשפשע

 והא דלא קתני אינו משלם דהוי רבותא טפי ,אמעיטו

 ...)ונסבה אגררה דהתם:) מב(משום דעיקרה בשבועות 
 אמרינן ):צד(לקמן  [דתנו רבנן ?מנהני מילי

שניה , פרשה ראשונה נאמרה בשומר חנם

וכתוב בפרשה ראשונה ונקרב , בשומר שכר

ִּכי ִיֵתן  )].מא( ואוקימנא לשבועה ...בעל הבית ּ

ִּאיׁש ֶאל ֵרעהו   לשמור, פרטֶּכֶסף אֹו ֵכִלים , כללֵ

כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא , חזר וכלל

דבר המטלטל  רט מה הפרט מפורשכעין הפ

. אף כל דבר המטלטל וגופו ממון, וגופו ממון

יצאו עבדים , יצאו קרקעות שאינן מטלטלין

יצאו שטרות שאף על פי , שהוקשו לקרקעות

  .שמטלטלין אין גופן ממון
  

 רעהו ולא של הקדש  אמר קרא רעהו'הקדשות'
   .]ממעט מוגונב מבית האיש.) עו(ק "ובב 'כתבו התוס[
  

דתנו  ? מנהני מילי'...נושא שכר אינו משלם'

ִּכי ִיֵתן ִאיׁש ֶאל ֵרעהו רבנן  ֵּ כאן  'כתבו התוס( כללּ

דריש בפרט וכלל .) לה(בנזיר , דורש בכלל ופרט וכלל

 דכל ונראה      .כ דריש בכלל ופרט לחודא" ובת,ופרט

דרשינן מעל חמור שור ק "ב דב,הני כללי ופרטי אסמכתא

י עבדים וחד למעוטי קרקעות וחד ושה חד למעוט

 והשתא אתי שפיר ,לשטרות בין מכפל בין משבועה

 ,דורשת כסף או כלים למעט קרקעות ועבדים' שכאן הגמ

 מה כלים שנים אף כסף שנים  דורשת:)לט(שבועות בו

ה  )...מה כסף דבר חשוב , פרטֲחמֹור אֹו ׁשֹור אֹו ׂשֶ

מֹר   ופרט וכלל כלל. חזר וכללְּוָכל  ְבֵהָמה ִלׁשְ

 אי אתה דן אלא כעין הפרט מה הפרט מפורש

אף כל דבר המטלטל , דבר המטלטל וגופו ממון

, יצאו קרקעות שאינן מטלטלין. וגופו ממון

יצאו שטרות , יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות

  .שמטלטלין אין גופן ממוןפ "עשא
  

רעהו ולא של  'רעהו' אמר קרא 'הקדשות'

  . הקדש

ורמינהו בני העיר ' ...שבעשומר חנם אינו נ'

שקלים של אדר לקרבנות  (ששלחו את שקליהן

אם ,  או שאבדו)מן השלוחין ( ונגנבו)צבור

אם כשבאו לדין כבר  (משנתרמה התרומה

שהיו תורמין הלשכה בשלש , נתרמה התרומה

  לגזברין)השלוחים ( נשבעין]א"דף נח ע[ )קופות

דמכיון , שהן בעלי הדין, שלא פשעו בהן(

 אין אחריות אבידה על רמו את הלשכהשת

כדאמרינן לקמן , הבעלים אלא על ההקדש

שיהא חלק בקופות הללו , תורמין על האבוד

ואינו יודע עכשיו , למי ששלח שקלו ואבד

י אם משנתרמה התרומה באו "פרש ' כתבו התוסשאבד

      .לדין נשבעים לגזברים דתנן תורמין על האבוד
 שאבדו שליח 'ן על האבודתורמי' שרוצה לפרש משמע

וקשה  .קודם שנתרמה אך לא באו לדין אלא אחר שתרמו
ש על הגבוי שלא "ל זו דכ" דהוה ליה זו ואין צלפירושו

,  וגם הפשט לא מיירי בבואם לדין,נאבד שתורמין עליו

 ויש לפרש       .אלא שאבדו לאחר שנתרמה התרומה

  שתרמו שבא ליד הגזבר ונאבד קודם'תורמין על האבוד'

 'ועל הגבוי' , כיון שהגיע ליד הגזברוהטעם שתורמין

ג "ע תורמין אכו לבית המקדשועודנו ביד השליח בדר

 אחר זמן 'ועל העתיד לגבות' ,שנאבד אחר שתרמו

שבשעת הרמה לא נתנה עדיין פ "עולשולחו לגזבר א

גבי מודר הנאה דפריך .) קח (ובכתובות        .לשליח

 פירוש ...ן תורמין על האבודבשלמא שוקל שקלו דתנ

אותו שנאבד משליח אחר שתרמו דאין זה הנאה כיון 

' י דהתם דפי" ולא כפרש, מלשלוח שובשהוא פטור

 ,שלא יגבה לעולםפ "עדמעתיד לגבות מוכיח דתורמין א

שנודע להם  ( ואם לאו)ואין משמע כן בשמעתין

 לכן שוב אין תורמין עליהם אלא על ,מקודם

לפיכך בני , ם אחרים תחתיהםמנת שישלחו לה

 נשבעין )העיר הן בעלי הדין של שלוחים

ובני העיר שוקלין אחרים ,  לבני העיר)השלוחים(

  או שהחזירום)קאי אאבדו (נמצאו. תחתיהן

  אלו ואלו שקלים הם)קאי אנגנבו (הגנבים

 ואין עולין להם לשנה ) קדושדכיון דקדוש(

הרי יש , 'לגזבריםנשבעים השלוחים 'וכיון ששנינו  (הבאה

למשנתנו האומרת שאין השומרים , לכאורה, מכאן סתירה
   ?)נשבעים על ההקדשות

  

כלומר  (אמר שמואל הכא בנושא שכר עסקינן

דלאו , שבועה זו לא ליפטר מתשלומין היא

ולא נושא שכר שומר חנם נשבע על הפשיעה 

 ושבועה זו,  כי מתניתיןמשלם בגניבה ואבידה

 . נח- :    נז
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וגובין , שבעין שאינן ברשותןכדי ליטול שכרן נ

אי  . ונשבעין ליטול שכרן)שכרן מן בני העיר

והלא אין שכרן , בתמיה (הכי נשבעין לגזברין

   ? לבני העיר מבעי ליה)אלא על בני העיר
  

 )ליטול שכרן (אמר רבה נשבעין לבני העיר

 כי )מפני שההפסד על ההקדש (במעמד גזברין

יכי דלא לקרו ואי נמי כי ה. היכי דלא נחשדינהו

   .להו פושעים

מר שכר ושו, והא נגנבו או שאבדו קתני

נהי ,  והכא נמי,בגניבה ואבידה חיובי מיחייב

דאימעיט הקדשות  (דשלומי לא משלמי

 אגרייהו מיהא לפסיד )מתשלומי שומרים

ועל , שהרי נשתעבדו לשומרן מגניבה ואבידה(

והרי לא השלימו , מנת כן היו נוטלין שכר

   ?)מלאכתן
  

, דאונס הוי (בלסטים מזויין  נגנבואמר רבה

שטבעה   אבדו)ולשמירה זו לא קבלו עליהם

  . ספינתו בים
  

 רבי שמעון היא  הא מנירבי יוחנן אמר

 דאמר קדשים שחייב )]:מב(במסכת שבועות [

, הלכך, שהמפקיד חייב באחריות (באחריותן

והכא נמי חייבין כל , שמעון' כדידיה דמי לר

 יש להן )לשקול אחרים תחתיהןבני העיר 

' ומאן דגריס לה לא ידע שאמר ר, בכדי גרס לה( אונאה

 )והוצרך ללמדה ממשנתנו, שמעון בהדיא לגבי שבועה
   .ונשבעין עליהם

  

משנתרמה , התינח עד שלא נתרמה התרומה

. קדשים שאינו חייב באחריותן נינהו התרומה

נה  גרסינן דאין זו מש'תניא' 'כתבו התוס( דתניא

 אמאי לא מוכח מגופא דאינו חייב ותימה .בשקלים

 )באחריות מדקאמר נשבעין לגזברין ולא לבני העיר
כשהיו ממלאים שלש קופות  (תורמין על האבוד

מכסף הלשכה והיא תרומה ליקח מכסף 

 אותן על ותורמין, הקופות כל קרבנות צבור

,  ותרומה לשיריים ראש,מנת שיהו שלש קופות

יאו שקלים הנשארים בלשכה שיהו אותן שהב

זוכים בתרומת הקופה להיות הקרבנות גם 

ותורמין אותן אף על מי ששלח שקלו , עליהם

 )ועודנו בדרך ( ועל הגבוי)ואבד לו ואין ידוע לו

מי שנאנס ולא שלח שקלו  (ועל העתיד לגבות

ונותנין , באדר היה משלחו כל השנה כולה

ה והלשכ, בשופר שכתוב עליו תקלין חדתין

 בפרוס ,היתה נתרמה שלש פעמים בשנה

וכשמגיע , ובפרוס החג, ובפרוס עצרת, הפסח

, זמן לתרום נותנין מעות השופר בלשכה

וכשתורמין תרומה ראשונה מתנין , ותורמין

, וגם בשניה ובשלישית, אף על העתיד לגבות

והמביא אחר שנתרמה השלישית נותנו לשופר 

הלשכה ונופל לשירי , ששמו תיקלין עתיקין

   ?)ומהן באין חומת העיר ומגדלותיה
  

לעולם שבועה זו ליפטר  (אלא אמר רבי אלעזר

ודקשיא לך , ובשומר חנם, מן התשלומין היא

 שבועה זו )מתניתין דאורייתא פטור לגמרי

שלא יהו בני אדם מזלזלים , תקנת חכמים היא

  . בהקדשות
  

רמי ליה רב יוסף בר . 'נושא שכר אינו משלם'

, ה תנן נושא שכר אינו משלםחמא לרב

גזבר של הקדש  (ורמינהו השוכר את הפועל

  לשמור את הפרה)ששכר פועלים משל הקדש

שלקחוה ושומרין אותה שלא תיפסל , אדומה(

  לשמור את התינוק)או במום, בעליית עול

שהיו מגדלין אותן לפרה , שלא יטמאו[

, ותחתיהן חלל, בחצירות הבנויות בסלעים

 לפי שעשו מעלה בכהן ).כא(וכה כדאמרינן בס

, השורף את הפרה שתהא פרישתו בטהרה

, ואין אחיו הכהנים נוגעין בו כל שבעה

 והתינוקות הללו שלא ):ח(כדאמרינן ביומא 

ומזין , נטמאו מעולם ממלאים מים למקדשין

שדה  [ לשמור את הזרעים]עליו כל שבעה

המבכרת וזרועה לעומר קודם לפסח שבעים 

,  אי נמי בשביעית).פה(ינן במנחות כדאמר, יום

ת "וא ' כתבו התוסספיחים לעומר ושתי הלחם

ממשקה 'והיאך מותר לעומר כיון ששומר הא כתיב 

ואת ענבי ' כ" בת ודרשינן, מן המותר לישראל'ישראל

 מן המשומר אי אתה בוצר אבל אתה 'נזיריך לא תבצור

 , משמע דאסור אם ליקט מן המשומר,בוצר מן ההפקר

י תימא אינו אסור כי אם לבצור אבל אם עבר ובצר וכ

 הא אפילו מן ההפקר אסור לבצור דבצירה ,שרי לאכול

 .נח            
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 שלא היה ל"וי      .) ג (ק"מותולדה דקצירה כדאמרינן ב

מוחה לעולם מליקח רק שהיה מודיען שיחדום לעומר 

 כתב. בדף קיח ש"רא' התוס (ומעצמן היו נמנעין מליקח
ודרשת ,  שביעית שנשתמרו הוא מדרבנןשאיסור אכילת פירות

 הוא רק שאיסור משומר עוד כתב כ היא אסמכתא בעלמא"הת
 ש תירץ" הרשאם שומר לצורך הדיוט ולא כששומר לצורך הקדש

אבל אם , שאיסור משומר הוא רק אם הבעלים של השדה שומר

אם  (אין נותנים לו שכר שבת ])ד"שפ, אחר שומר

 חריות שבת עליו לפיכך אין א)שכיר יום הוא

. ) אין חייב לשלםאם אירע בהן קלקול בשבת(

שכיר ,  שכיר חדש)שבוע (היה שכיר שבת

נותנין לו  )שמיטה שלימה (שכיר שבוע, שנה

ואינו , שנבלע בשכר שאר הימים (שכר שבת

מאי .  לפיכך אחריות שבת עליו)מפורש לשבת

 .להפסיד שכרו, לא ?)אם אירע קלקול (לשלם לאו

  רישא דקתני אין אחריות שבת עליו,אי הכי

 ומי אית ליה שכר ,הכי נמי דלהפסיד שכרו

 ?והא קתני אין נותנין לו שכר שבת, שבת

אמר  ?אמר ליה מידי שמיע לך בהא .אשתיק

שאם  (הכי אמר רב ששת בשקנו מידו, ליה

שהרי , הא ודאי ישלם,  ישלםיקלקל שמירתו

 ,' כתבו התוסהוריד עצמו לכך ושיעבד נכסיו

תנא מתנה שומר חנם להיות כשואל .) צד( לקמן ת"וא

 ומשני אמר שמואל ,להתחייב באונסין ופריך במאי מתנה

יוחנן אמר אפילו תימא לא קנו מידו '  ור,בשקנו מידו

כ "בההוא הנאה דקא מהימן ליה גמר ומשעבד נפשיה א

 .תירוצים א'            ותירצו ב .מדוע צריך כאן קניין
משבועה לא משעבד נפשיה בלא קנין ' אפידהכא דפטור 

 התם כיון שמתחייב כשואל סבורים העולם שהשאיל .ב

 וכן אמר רבי .) ובההיא הנאה משעבד נפשיה,לו

  .יוחנן בשקנו מידו
  

רבי שמעון אומר קדשים שחייב באחריותן יש '

ושאינו חייב באחריותן אין להן , להן אונאה

 אבא קמיה דרבי יצחק בר תני תנא. 'אונאה

 קדשים )לענין שבועת הפקדון אשם גזילות(

כגון דאמר הרי עלי  (שחייב באחריותן

 )וכפר ונשבע והודה, והפרישן והפקידן לזה

 וכחש'  שאני קורא בהן בה)קרבן שבועה (חייב

קא סלקא דעתך טעם דחיובא משום דהן של (

 ושאינו )וכחש' גבוה קרינן בהו ומעלה מעל בה

 שאני קורא )הנשבע (פטור חייב באחריותן

מפני שהם קרוין של  (בהן בעמיתו וכחש

אמר ליה  .)'דבעינן בה, ודעמיתו פטור, עמיתו

 ]ב"דף נח ע[? )היכן הדבר נוטה (כלפי לייא
, כל הדברים נראין הפך (איפכא מסתברא

נינהו טפי משחייב ' דשאינו חייב באחריותן דה

ייבו בשל גבוה ואם באת לח, באחריותן

 כן היה לו לומר קדשים  הדיוטולפוטרו בשל

שאני קורא בהן , שחייב באחריותן פטור

שאינו חייב באחריותן חייב , בעמיתו וכחש

ועוד דהדיוט הוה , וכחש' שאני קורא בהן בה

דהא שומרי הקדשות פטורין , ליה לחיובי טפי

אמר ליה  ?)מן השבועה ומכל הבא על ידה

אמר ליה  ?)אסיר משנה זו מגירסתי (איסמיה

 חייב הכי קאמר קדשים שחייב באחריותן, לא

האי שאני קורא בהן  (וכחש' דאיתרבו מבה

וכחש ולא בעמיתו ' לא משמע בה, וכחש' בה

אלא הכי , ולחיוביה משום שהן של הקדש

 חייב קרבן  קדשים שחייב באחריותןקאמר

 ואם באת לפוטרו ,לפי שהן של עמיתו, שבועה

כחש ו' אתא בה,  להכילפי שהן של הקדש

 ושאינו )אף אם יש בהן צד גבוה לרבויינהו

דאמעיט מבעמיתו וכחש  פטור חייב באחריותן

לפי שאני קורא בהן למעטן בעמיתו וכחש (

  .)והכא ליכא עמיתו
  

, רבי יהודה אומר אף המוכר ספר תורה'

רבי , תניא. 'ובהמה אין להם אונאה, מרגלית

יהודה אומר אף המוכר ספר תורה אין לה 

בהמה ומרגלית . לפי שאין קץ לדמיה, אונאה

מי  (מפני שאדם רוצה לזווגן אין להם אונאה

שיש לו שור יפה לחרישה מחזר על אחר 

שהמצמיד שור חלש , שכמותו לצמדו עמו בעול

וכן מרגלית , עם הבריא מקלקל את הבריא

. )נאה למלאות עם חבירתה בזהב מן היחידית

בי ור ?אמרו לו והלא הכל אדם רוצה לזווגן

 והני לא )וחביב לו זיווגן (יהודה הני חשיבי ליה

אמר  ?)לא הוי אונאה (ועד כמה .חשיבי ליה

  . )כפליים (אמימר עד כדי דמיהם
  

רבי יהודה בן בתירא אומר אף המוכר , תניא

בתוך  ( במלחמה)מגן (סוס וסייף וחטיטום

מפני שיש בהן חיי ,  אין להם אונאה)המלחמה

 : נח- . נח    
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וכל אשר לאיש יתן בעד  הסביר התורת חיים (נפש

בכל המטלטלים שייך  ע"פסק הש     .)נפשו

אפילו בספרים ואפילו באבנים טובות , אונאה

   . ק"פסק כת ).טו,רכז(מ "חו ומרגליות
 

 כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה משנה

לא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו . בדברים

ים  שיש שני מושגים נפרדהמאירי מבאר( רוצה ליקח

שמתוך דבריו נגרם , האחד. 'אונאת דברים'הנקראים 

ושניהם . שמצערו בדברים, והשני. לשני נזק ממוני

הראשון . 'לא תונו איש את אחיו'נלמדים מהכתוב 

, הוא נזק ממוני, ששואל חפץ זה בכמה, האמור במשנה

הרי , כי מתוך כך שנמנע מלקנות, שנעשה על ידי דיבורו

ונמצא ,  בעוד אחרים שומעיםבעל הבית מוריד ממחירו

אך מכאן . שיצטרך למכור לאדם אחר את מקחו בפחות

המשנה עוסקת באונאת דברים בכך שמצער את , ואילך

שובה לא יאמר  אם היה בעל ת.)חבירו בדברים

אם הוא בן גרים , לו זכור מעשיך הראשונים

 'כתבו התוס (לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך

 )לו מעשה אבותיו אין לו להזכיר דאפי,היינו זו אף זו
  .שנאמר וגר לא תונה ולא תלחצנו

  

  תנו רבנן לא תונו איש את עמיתו)גמרא(

אתה אומר . באונאת דברים הכתוב מדבר

? או אינו אלא באונאת ממון, באונאת דברים

ְָוִכי ִתְמְכרו ִמְמָכר ַלעִמיֶתך אֹו כשהוא אומר  ֲ ּ ּּ

ָָקֹנה ִמַיד עִמיֶתך  ֲ הא ,  ממון אמורהרי אונאתּ

ְֲולֹא תֹונו ִאיׁש ֶאת עִמיתֹו מה אני מקיים  ּ

דכל היכא דאיכא  'כתבו התוס( באונאת דברים

 , הא כיצד.)למדרש דרשינן ולא מוקמינן בלאוי יתירי

אם היה בעל תשובה אל יאמר לו זכור מעשיך 

אם היה בן גרים אל יאמר לו זכור , הראשונים

למוד תורה אם היה גר ובא ל ,מעשה אבותיך

, אל יאמר לו פה שאכל נבילות וטריפות

שקצים ורמשים בא ללמוד תורה שנאמרה מפי 

אם היו , אם היו יסורין באין עליו. הגבורה

אל , או שהיה מקבר את בניו, חלאים באין עליו

ֲהלֹא יאמר לו כדרך שאמרו לו חביריו לאיוב 

ִָיְרָאְתך ִכְסָלֶתך חון פירוש לשון בט' הסבירו התוס[ ָּ

 כלומר היה 'אשר יקוט כסלו' וכמו 'שמתי זהב כסלי'כמו 

 ותום דרכיך היא ,ה וזה היה בטחונך"לך לירא מהקב

 אם היית נקי לא היית 'זכר נא מי הוא נקי ואבד' ,תקותך

יש לפרש כמו כן לשון בטחון ולא :) פט(סנהדרין ב ו,אובד

 כלומר 'הלא יראתך כסלתך'ל לאברהם "לשון סכלות דא

ה היה לך להיות בטחונך והרי "אתה ירא מהקבמה ש

ָ ִתְקָוְתך ְוֹתם )אתה מפסיד בדבר שאתה שוחט בנך ּ

ְּדָרֶכיך ְזָכר ָנא ִמי הוא ָנִקי ָאָבד ָ אם היו חמרים . ּ

לא יאמר להם לכו אצל , מבקשין תבואה ממנו

ויודע בו שלא מכר  פלוני שהוא מוכר תבואה

יניו על רבי יהודה אומר אף לא יתלה ע. מעולם

שהרי הדבר מסור , המקח בשעה שאין לו דמים

האי , ולפיכך נאמר בו ויראת מאלהיך (ללב

והכי ,  ליתן טעם למה נאמר בו יראה'שהרי'

קאמר שהרי כל הדברים הללו אין טובתן 

הוא , ושהורעתן מסורה להכיר אלא ללבו של ע

ויכול הוא לומר , יודע אם לעקל אם לעקלקלות

הייתי סבור שיש לך , לטובהלא עשיתי כי אם 

 )תבואה למכור או הייתי חפץ לקנות מקח זה

 נאמר בו )של אדם (וכל דבר המסור ללב

אם , ירא מן היודע מחשבות (ויראת מאלהיך

  .)לטובה אם לאונאה
  

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי 

שזה נאמר , גדול אונאת דברים מאונאת ממון

נאמר בו ויראת בו ויראת מאלהיך וזה לא 

 )הונאת דברים (ורבי אלעזר אומר זה. מאלהיך

והא  'כתבו התוס[  בממונו)הונאת ממון ( וזה,בגופו

הגוזל לחבירו שוה פרוטה כאילו .) קיט(ק "בב נןדאמרי

גזל נשמתו היינו משום דפעמים רעב כבד ואין לו במה 

 .] אבל יש הרבה בני אדם שאינם חסרים כל כך,לקנות
ניתן  )הונאת ממון( בר נחמני אמר זהרבי שמואל 

   .לא ניתן להישבון )הונאת דברים( וזה, להישבון
  

תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק כל המלבין 

אמר ליה  .פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים

דחזינא ליה דאזיל סומקא , שפיר קא אמרת

ומה שמאדים בתחילה לפי  'כתבו התוס (ואתי חוורא

אמר ליה אביי לרב  .)ן לברוחשהדמים מתאספי

אמר ליה באחוורי  ?דימי במערבא במאי זהירי

חוץ , דאמר רבי חנינא הכל יורדין לגיהנם. אפי

 )וכי הכל יורדין (הכל סלקא דעתך. משלשה

חוץ , ם עוליםאלא אימא כל היורדין לגיהנ

 הבא על ,ואלו הן עולין משלשה שיורדין ואין

והמכנה , ביםוהמלבין פני חבירו בר, אשת איש

אין לפרש דאין עולין  'כתבו התוס[ שם רע לחבירו

 : נח            :נח          
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 דהא אמרינן בסמוך הבא על אשת איש יש לו ,לעולם

פ כל היורדין עולין מיד ואין " אלא ה,חלק לעולם הבא

ו "ק.) יט(אור של גיהנם שולט בהן כדאמרינן בעירובין 

'  חוץ מג,ו מסלמנדרא"עביד ק.) כז(ממזבח הזהב וחגיגה 

 אבל יש מהם נדונין לעולם המלבין פני , עולין מידדאין

 ויש ,חבירו ברבים דאמר בסמוך אין לו חלק לעולם הבא

ב חדש כגון הבא על אשת איש דמשפט "שעולין לאחר י

 שאם הוליד א תירץ"הריטב( ב חדש"רשעי ישראל בגיהנם י
וכן איתא בתוספות סוטה . בן מן האשת איש אינו עולה לעולם

, יש לו חלק לעולם הבא, שה תשובה ולא נולד בן שאם ע:)ד(
 מלבין אי נמי )הוי מעוות לא יוכל לתקון, אבל אם נולד ממזר

ב " אינם נדונין יותר מי,נמי נהי דאין לו חלק לעולם הבא

ב חדש לא חיין ולא נדונין ושרוים " אלא לאחר י,חדש

 וניחא השתא דלא חשיב מינים .בלא טובה ובלא רעה

ה "שאותם נדונין לדורי דורות כדאמר ברואפיקורסים 

 ומיהו תימה דלא חשיב ,דגיהנם כלה והם אינם כלים.) יז(

פושעי ישראל בגופם כגון קרקפתא דלא מנח תפילין 

כ "ב חדש ואח"שיורדין ונדונין בה י) שם(ה "דאמרינן בר

גופן ונשמתן נשרפת ונעשים אפר תחת כפות רגליהם 

נות אותם ששנויים  ונראה דלא רצה למ,של צדיקים

 והא דחשיב ,בברייתא דלא היה משמיענו שום חדוש

אגב ) ב"ג מי"פ(אבות ' מלבין אף על גב דתנא ליה במס

 ומכנה איצטריך לאשמועינן , נקיט ליה שם לחבירומכנה

 והא דלא חשיב הבא על ,גב דדש ביה בשמיהג "עא

דלא מסיק ליה אברהם .) יט(הכותית דאמר בעירובין 

 דלא חשיב ,משכה עורלתיה ולא מבשקר ליהאבינו דמ

אלא הני דבשביל עבירה זו לבדה אין עולים כדתניא אף 

 אבל הבא על ,על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים

הכותית בשביל עבירה זו לבדה אינו נענש אם לא שיש 

בידו עבירות אחרות שראוי בשבילם לירד לגיהנם אלא 

בינו מעלהו מיד שעבירה זו גורמת לו דאין אברהם א

 וכולהו בשלא עשה תשובה ,ב חדש"אלא שיהא שם י

ברכות ( ואיכא למאן דאמר ,דתשובה מועלת לכל דבר

מכנה  .]דבעלי תשובה גדולים מאותן שהיו צדיקים:) לד

כבר  (אף על גב דדש ביה בשמיה ?היינו מלבין

ואין פניו , הורגל בכך שמכנים אותו כן

י "רש מו מתכוין זה להכליומכל מקום, מתלבנות

 שעל עצם כוונתו להכלים את חבירו נענש למרות פירש

 שיש בכך דוחק א"וכתב מהרש, שחבירו לא נכלם בפועל

 ולכך פירש, לומר שיענש עד כדי כך על כוונתו להכלים

, שהעונש אינו על הכינוי אלא על הוצאת השם הרע

   ).שקרא לחבירו בכינוי רע
        

ח לו לאדם  נו]א"דף נט ע[אמר רבי יוחנן 

שיבוא על ספק אשת איש ואל ילבין פני חבירו 

נקט הכי משום דבת שבע ספק  'כתבו התוס (ברבים

משום דכל היוצא   לקמןי"רש'  ופי,אשת איש הויא

מ שאם ימות "למלחמת בית דוד כותב גט לאשתו ע

יגרשנה ולא תיזקק ליבם וכל אותם הימים היא ספק 

 'כל היוצא' אין זה כ" דאת"לר' וק           .מגורשת

 י"רש מיהו , שיש להם אחין ואין להם בנים אלואלא דוקא

 ועוד קשה .לאו דוקא נקט יבם אלא שלא תתעגןד יפרש

כל האומר דוד חטא אינו אלא .) נו(ת דאמר בשבת "לר

 ומיהו יש ,כ"טועה אמאי והא חזר אוריה מן המלחמה אח

עוד  ו.לדחות שהיו מתנין אם לא יחזור בסוף המלחמה

 'מהיום אם ימות' גבי נתן גט .)עג(קשה דתניא בגיטין 

 רבי יהודה , שקודם מיתת הבעלמה היא באותן הימים

 כיון שכונתו אומר הרי היא כאשת איש לכל דבריה

יוסי אומר מגורשת ואינה '  ר,שיחול הגט סמוך למיתתו

 , כיון שבכל רגע יש להסתפק שמא יחול הגטמגורשת

,  דאינה מגורשת ודאי חטאיוסי דודאפילו לרבי ז "לפיו

 אינו אלא כל האומר דוד חטא', 'הגממדאמר כ קשה "וא

לא אופן ש בבגיטין מדברת' שהגמ אם תאמר ו.'טועה

 באומר מעת שאני 'שהרי מעמידה הגמ ,אמר מעכשיו

 ובמלחמת בית ,בעולם כלומר שעה אחת קודם מיתתי

 שבת  ולכן כשמת אוריה התברר,דוד היו כותבים מהיום

 הא קתני בהדיא בתוספתא מהיום ,שבע היתה גרושה

אם מתי הימים שבינתים רבי יהודה אומר היא כאשת 

 נמי מוכח דאמר מהיום דאדלעיל גיטיןד'  ומתני,איש

 והא דאמר בגמרא באומר מעת שאני בעולם ,מיניה קאי

אלא , אין הכונה שהאדם אמר כךדח "ת ור" ררשיםמפ

ל אותו אדם לרחק את שאנו מפרשים את כוונתו ש

 להראות 'מהיום' והא דקאמר ,הגירושין ככל האפשר

 ת" ררשומפ         .מחייושהוא רוצה שיחולו גרושין 
דבמלחמת בית דוד היו מגרשין לגמרי בלא שום תנאי 

אלא היו עושין הדבר בצנעה כדי שלא יהו קופצין על 

הסבירו  (נשותיהן לנושאן לכך קרו להו ספק אשת איש

כיון שהעולם סבור , נקראת ספק אשת איש:  גיטין עג'סהתו
 למה  קשהלשני הפירושים         .)שהיא לא התגרשה

נח לו לאדם שיבוא על ספק אשת איש 'אמרה ' הגמ

 , דאפילו בא על אשת איש ודאי טוב ממלבין'...משילבין

מדקאמר דוד הבא על אשת איש מיתתו בחנק ויש לו 

מדדרש  ?מנא לן .)...חלק לעולם הבא אבל מלבין

דטובה מעשה של דוד ובת שבע  (רבא

שהיוצא , וספק אשת איש היא, משלהם

למלחמת בית דוד גט כריתות כותב לאשתו 

, גורשת מעכשיועל מנת שאם ימות שתהא מ

וכל אותן הימים היא ספק , ולא תיזקק ליבם

ואם לא ,  מגורשת מתחילהאם מת, מגורשת

אי דכתיב דדרש רבא מ. ) לא נתגרשהמת

ִוְבַצְלעי שמתחילה חטאתי , בשביל אשתי זו [ּ

ְמחו ְוֶנֱאָספו]'ויבן את הצלע'כמו , בה ּ ׂשָ ּ ָקְרעו ...ּ

ְּולֹא ָדמו אמר דוד . )אם קרעוני לא מצאו דם (ּ

גלוי וידוע לפניך שאם , ע"ה רבש"בלפני הק

 . נט-:   נח
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. היו מקרעים בשרי לא היה דמי שותת לארץ

סקין בנגעים אלא אפילו בשעה שעו, ולא עוד

כלומר לא מבעיא בשעה שהם  'כתבו התוס (ואהלות

 וגם אין ,עסוקים בהלכות חמורות' בטלים אלא אפי

עניינם לאשת איש ויש ספרים דגרסי בשעה שעוסקין 

הבא על ,  אומרים לי דוד)ד"בארבע מיתות ב

ואני אומר להם  ,אשת איש מיתתו במה

אבל , ויש לו חלק לעולם הבא, מיתתו בחנק

אין לו חלק  מלבין את פני חבירו ברביםה

  .ב"הלעו
  

ב חנא בר ביזנא ואמרי לה אמר ר, אמר רב

ואמרי לה אמר רבי , אמר רבי שמעון חסידא

יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי נוח לו לאדם 

שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו 

 ִּהוא מוֵצאתדכתיב , מתמר מנא לן. ברבים

' א'בלא ' מוצת'דרשה נלמדת מדכתיב ה 'כתבו התוס(

 שהיתה קרובה לאש כבר ולא ,'ויצת אש בציון'כמו 

 לא היתה ,ה אם לא היה מוֶד,שלחה לו אלא ברמז

ְלָחה ֶאל ָחִמיָה)מפרסמתו שהיו פ "עא ( ְוִהיא ׁשָ

מוציאין אותה לשריפה לא אמרה להם ליהודה 

אלא שלחה לו למי שאלה לו אנכי , נבעלתי

  . ) יודהדה הוא מעצמוואם יו, הרה
  

ְולֹא אמר רב חננא בריה דרב אידי מאי דכתיב 

ֲתֹונו ִאיׁש ֶאת עִמיתֹו עם שאתך  )עם אתו (ּ

  . בתורה ובמצוות אל תוניהו
  

  לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתואמר רב

 שמתוך שדמעתה )לצערה, באונאת דברים(

פורענות , קרובה לבא (מצויה אונאתה קרובה

  . )ר לבאאונאתה ממה
  

אמר רבי אלעזר מיום שנחרב בית המקדש 

ם ִכי ֶאְזעק שנאמר , ננעלו שערי תפילה ַּגַ ּ

ַתם ְתִפָלִתי ֵוע ׂשָ ַּוֲאׁשַ ּ ששערי תפילה פ "עוא. ַּ

ְמעה שנאמר , ננעלו שערי דמעות לא ננעלו ָׁשִ
שמבקש , אין לשנותו מלשון בקשה (ְּתִפָלִתי

אבל אל תחרש ,  שישמע תפלתוה"במאת הק

ולומר בזו אני בוטח , יש לשנותו מלשון בקשה

אל תחרש אל , שאין דרכך לשתוק ולא להחריש

משמשין לשון בקשה , אל תתן, תעשה

 הרי אל יתן למוטכגון , ומשמשין לשון עתיד

ויאמר יעקב לא תתן לי מאומה , לשון בקשה

אינו אומר שמע  'ז פירשו התוס" כעיהוא לשון עתיד

 אלא אל תחרש כלומר בטוח ,אל בכיי או ראה דמעתי

ְועִתי '  ה)אני שלא תחרש דשערי דמעות לא ננעלו ְָוׁשַ
ַּהֲאִזיָנה ֶאל ִדְמעִתי ַאל ֶתֱחַרׁש ָ ּ.   

  

ואמר רב כל ההולך בעצת אשתו נופל 

ר שנאמר , בגיהנם ַרק לֹא ָהָיה ְכַאְחָאב ֲאׁשֶ

ִֵהְתַמֵכר ַלעׂשֹות ָהַרע ְבעיֵני ה ֲּ ר ֵהַסָתה ' ּ ֲּאׁשֶ

תֹוֹאתֹו אמר ליה רב פפא לאביי  .ּ ִאיֶזֶבל ִאׁשְ

 )אשתך קטנה (והא אמרי אינשי איתתך גוצא

 )כפוף עצמך ושמע דבריה (גחין ותלחוש לה

במילי  )הא דאמר רב נופל בגהינום (הא, לא קשיא

במילי  )דאמרי אנשי האזן לעצת אשתך (והא, דעלמא

הא דאמר רב נופל (  האלישנא אחרינא. דביתא

דאמרי אנשי האזן לעצת ( והא, במילי דשמיא )בגהינום

   .במילי דעלמא )אשתך
  

 )של תפלה (אמר רב חסדא כל השערים

צועק על אונאת ה (ננעלים חוץ משערי אונאה

ְּוִהֵנה  שנאמר ) אין השער ננעל בפניודברים

ְֲאדָֹני ִנָצב על חֹוַמת ֲאָנך ַ  כתב שלשון )א,רכח( הפרישה[ ּ

ראה עמוס חומה שנבנתה  (ְ ֲאָנךּ וְבָידֹו]אנך משמע אונאה

שנברא בצורה , והוא משל לעולם. בצורה ישרה על ידי פלס
, העולם, ניצב על החומה' וה, ישרה על פי הדין והמשפט

, האנך' וביד ה. להשגיח על העולם שלא יעשה בו עוול ואונאה
משגיח ביותר על מעשי ' שה, ומכאן. לדון את החוטאים, הפלס
   .) תפילת המתאנהומקבל את, אונאה

  

 שליח אמר רבי אלעזר הכל נפרע בידי

 חוץ )נפרעים על כל עבירות על ידי שליח(

  הביא בשם רבינו יהונתן שביארק"משיטה מאונאה

שהנענש על ידי שליח אינו נענש מיד משום שיש לו 

ה "באבל הנענש על ידי הק, להינקם מעוד הרבה בני אדם

י שברגע אחד הוא הפורענות ממהרת לבא על הנענש לפ

לא מסרה  ( שנאמר ובידו)דן את כל העולם

  . אנך)לשליח
  

מחיצה  (אמר רבי אבהו שלשה אין הפרגוד

להפסיד  ( ננעל)שבין שכינה לצבא מרום

אלא תמיד רואה אותם עד , ראייתן מן המקום

. ועבודה זרה, וגזל,  בפניהם אונאה)שיפרע

 .נט           
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משמע שהיא תמיד  (דכתיב ובידו אנך אונאה

ַמע דכתיב   גזל)ו ומשמש בהאצל ָּחָמס ָוׁשֹד ִיׁשָ

ָּבה על ָפַני  ַ ּ ואין מחיצה בינו לבין (ָּתִמיד  )לפני(ּ

ִָהעם ַהַמְכעיִסים דכתיב   עבודה זרה)העבירה ָּ

נֹות וְמַקְטִרים על  ַאֹוִתי על ָפַני ָתִמיד ֹזְבִחים ַבּגַ ַּ ּ ּ ּּ ּ

  . ַּהְלֵבִנים
  

בתבואה אמר רב יהודה לעולם יהא אדם זהיר 

שאין מריבה מצויה בתוך ביתו , בתוך ביתו

ם שנאמר , של אדם אלא על עסקי תבואה ַּהׂשָ

ִביעך לֹום ֵחֶלב ִחִטים ַיׂשְ בוֵלך ׁשָ ְּגְ ְֵ ּ ּ אימתי גבולך  (ּ

אמר רב . )ה"ב כשחלב חטים ישביעך הקשלום

 פפא היינו דאמרי אינשי כמשלם שערי מכדא

רא  נקיש ואתי תג)כד שנותנים בו שעורים(

ואני שמעתי הכד , התגר מקשקש ובא (בביתא

כדרך כלי ריקם שנשמע בו קול הברה , מקשקש

  . )כשמקשקשין עליו
  

ואמר רב חיננא בר פפא לעולם יהא אדם זהיר 

שלא נקראו ישראל דלים , בתבואה בתוך ביתו

ְוָהָיה ִאם ָזַרע שנאמר , אלא על עסקי תבואה

ָרֵאל ֲַוַיֲחנו עֵל וכתיב ...ִיׂשְ ּ ִחיתו ֶאת ְיבול  יֶהםּ ַּוַיׁשְ ּ ּ

ָרֵאל ְמֹאד ִמְפֵני ִמְדָיןוכתיב  ...ָהָאֶרץ ַּוִיַדל ִיׂשְ ּ ּ .   
  

חלבו לעולם יהא אדם זהיר בכבוד ' אמר ר

שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם , אשתו

ּוְלַאְבָרם ֵהיִטיב שנאמר , אלא בשביל אשתו

ַּבעבוָרה ּ ֲ  זאוהיינו דאמר להו רבא לבני מחו. ּ

 אוקירו )עיר שהיה רבא דר בתוכה כך שמה(

  . כי היכי דתתעתרו)כבדו נשותיכם (לנשייכו
  

תנור העשוי חוליות  (תנן התם חתכו חוליות

ואחר כך צירף , מצרפו בכבשן כדרך כלי חרס

כתבו [  ונתן חול בין חוליא לחוליא)החוליות

אם לא היה חול בינתים היה מודה רבי אליעזר  'התוס

 היינו הטיט המרוח מסביב ב הוא שהטפלהדכלי חשו

 ומשום ,לתנור מחברת החוליות ומעמידתן זו אצל זו

 ,א"דנתן חול בינתים להפריד החוליות זו מזו מטהר ר

חתכו לרוחבו פחות פחות ) ח,ה(והכי תנן במסכת כלים 

 מרחו בטיט טמא משיסיקנו ,מארבעה טפחים טהור

ן חול או צרור  הרחיק את הטפלה ונת,לאפות בו סופגנים

בינתים בזה אמרו הנדה והטמאה והטהורה אופות בו 

 רבי ] קתני חול דומיא דצרור שהוא יבש,והוא טהור

, שאין זה כלי חרס אלא בנין (אליעזר מטהר

כעין כלי גללים וכלי אדמה שאין מקבלין 

, דאזלי בתר חוליות ( וחכמים מטמאין)טומאה

ות שאר תנורים שלהם היו עשוים כעין קדיר

וצורף בכבשן כשאר , גדולות ופיו למעלה

לא שהיה מושיבו על א, קדירות ומטלטלים

ומדביק את טפילות הטיט , הארץ או על הדף

שיקלוט ויחזיק את , סביב על כולו לעשותו עב

  וזה הוא תנור של עכנאי]ב"דף נט ע[. )חומו

דרכו לעשות בעגולה להכניס זנבו אצל , נחש(

רס חכנאי וכן בירושלמי וחכן זה יש דג 'כתבו התוס פיו

 מאי .) ושמא בעל התנור שהיה עושה שמו כן,נחש

אמר רב יהודה אמר שמואל שהקיפו  ?עכנאי

  .  וטמאוהו דברים כעכנא זו
  

תנא באותו היום השיב רבי אליעזר כל 

אמר להם . תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו

נעקר חרוב . חרוב זה יוכיח אם הלכה כמותי

ואמרי לה ארבע מאות , מאה אמהממקומו 

. אמרו לו אין מביאין ראיה מן החרוב. אמה

אמת המים  חזר ואמר להם אם הלכה כמותי

אמרו לו .  חזרו אמת המים לאחוריהם,יוכיחו

חזר ואמר להם . אין מביאין ראיה מאמת המים

 ,כותלי בית המדרש יוכיחו אם הלכה כמותי

 ול אליהוא בק"הגר( הטו כותלי בית המדרש ליפול

מלמדות על א "ביאר ששלושת הדוגמאות שהביא ר

, שלושה הדברים שהתורה נקנית בהם שקיימם בעצמו

אמת המים היא , החרוב הוא סימן להסתפקות במועט

, סימן לענווה כמים ההולכים ממקום גבוה למקום נמוך

וכותלי בית המדרש הם ראיה על התמדתו ועמלו בין 

אמר , רבי יהושע גער בהם .)כתלי בית המדרש

להם אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה 

 לא נפלו מפני כבודו ,אתם מה טיבכם בהלכה

ולא זקפו מפני כבודו של רבי , של רבי יהושע

חזר ואמר להם . ועדין מטין ועומדין, אליעזר

יצאתה בת . מן השמים יוכיחו אם הלכה כמותי

רבי אליעזר שהלכה קול ואמרה מה לכם אצל 

 עמד רבי יהושע על רגליו ,בכל מקוםכמותו 

והא דאמר  'כתבו התוס[ ואמר לא בשמים היא

 שאניה משום דיצאה בת קול "דהלכה כב.) יד(ביבמות 

הכא שבא לחלוק על דברי תורה דכתיב אחרי רבים 

ה רובא אי לאו דהוה " אבל התם אדרבה ב,להטות

ש הוו חריפי "מספקא לן אי אזלינן בתר רובא משום דב

 : נט-.  נט
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 ועוד דכאן לא יצאה בת קול אלא משום כבודו ,טובא

 והא דאמר התם רבי ,א שאמר מן השמים יוכיחו"דר

 ולא שמעינן ,יהושע היא דאמר אין משגיחין בבת קול

, א דהכא"ק דהאי מעשה דר"יהושע אלא על ב' ליה לר

ולפי מה שנתבאר אין להוכיח מכאן על שאר מקומות 

התם דייק מדקאמר ד  ויש ליישבשאין משגיחים בבת קול

יני משמע  כבר ניתנה לנו תורה מס'לא בשמים היא'

דבריהם קשיא א "הקשה המהרש( דבשום מקום אין משגיחין
ה משום "מרישא לסיפא דמתחלה כתבו ליישב הא דהלכה כב

 ושוב כתבו ,ד הכא לא בשמים היא"ק דמצי אתיא כמ"דיצאה ב
כה בסוף דבריהם דמדקאמר לא בשמים היא סותר הך דהל

ק "ה משום דיצאה בת קול דבשום מקום אין משגיחין בב"כב
דמעיקרא לא באו ליישב אלא לדידן דאית לן ואפשר לומר 

א דשמותי "ל כר"ה משום דיצאה בת קול והכא לא ס"הלכה כב
 ודאי דאין משגיחין 'לא בשמים היא' דאמר יהושע' הוא אבל לר

שום ה מ"ל דהלכה כב" ואפשר דס,ק כדקאמר התם"כלל בב

אמר רבי  ?בשמים היאמאי לא  .])דהוו רובא

אין אנו , ירמיה שכבר נתנה תורה מהר סיני

שכבר כתבת בהר סיני , משגיחין בבת קול

ַּאֲחֵרי ַרִבים ְלַהטֹתבתורה  אשכחיה רבי נתן  .ּ

אמר ליה מאי עביד קודשא בריך הוא , לאליהו

אמר ליה קא חייך ואמר  ?בההיא שעתא

והא דאמר  'כתבו התוס[ י בנינצחונ, נצחוני בני

היינו ה "בק אין שחוק לפני הק"מיום שחרב בהמ:) ג(ז "בע

   .] והכא מילתא דבדיחותא בעלמא הוא דאמר,קבוע
  

אמרו אותו היום הביאו כל טהרות שטיהר רבי 

על ידי מעשה שאירע נשאלה הלכה זו  (אליעזר

, שנפלה טומאה לאויר תנור זה, בבית המדרש

' וטיהרם ר, ל גביו טהרותוחזרו ועשאו ע

 ונמנו עליו )לפניו ( ושרפום באש)אליעזר

ן "אבל הרמב פירש נידוהו  לקמןי"רש (וברכוהו

 כתבו שהטילו עליו חרם שהוא חמור ן"א והר"הרשב

משום שלא רצה לחזור בו והחזיק , והטעם לכך. מנידוי

ואמרו מי . )במחלוקת והוי כזקן ממרא ולכך החרימוהו

, אמר להם רבי עקיבא אני אלך ,ילך ויודיעו

ונמצא , שמא ילך אדם שאינו הגון ויודיעו

מה עשה רבי . מחריב את כל העולם כולו

 ונתעטף )ענין צער ואבל ( לבש שחורים,עקיבא

אמר  .וישב לפניו בריחוק ארבע אמות, שחורים

אמר לו  ,מה יום מיומים, לו רבי אליעזר עקיבא

אף  .ממךכמדומה לי שחבירים בדילים , רבי

 וחלץ )שהמנודה חייב בקריעה (הוא קרע בגדיו

ק "מובשהמנודה אסור בנעילת הסנדל  [מנעליו

אין להוכיח מכאן הא דמבעיא ליה  'כתבו התוס ):טו(

 ,אם מנודה צריך קריעת בגדים וחלוץ מנעל:) טו(ק "במו

  ונשמט]דדלמא הכא לצערא בעלמא הוא דעבד הכי

זלגו עיניו .  וישב על גבי קרקע)מן הכסא(

ושליש , לקה העולם שליש בזיתים, דמעות

ויש אומרים אף בצק . ושליש בשעורים, בחטים

  . )נתקלקל (שבידי אשה טפח
  

,  היה באותו היום)מכה גדולה ( אך גדולתנא

. שבכל מקום שנתן בו עיניו רבי אליעזר נשרף

 )ועל פיו נעשה, נשיא היה (ואף רבן גמליאל

. ו נחשול לטבעועמד עלי, היה בא בספינה

אמר כמדומה לי שאין זה אלא בשביל רבי 

עמד על רגליו ואמר רבונו . אליעזר בן הורקנוס

גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי , של עולם

אלא , ולא לכבוד בית אבא עשיתי, עשיתי

שלא  (שלא ירבו מחלוקות בישראל, לכבודך

נח הים . )ירגיל היחיד לחלוק על המרובין

   .מזעפו
  

 דביתהו דרבי אליעזר )כך שמה (שלוםאימא 

מההוא מעשה . אחתיה דרבן גמליאל הואי

ואילך לא הוה שבקה ליה לרבי אליעזר למיפל 

ואיחלף , ההוא יומא ריש ירחא הוה. על אפיה

סבורה היתה שיהא החדש  (לה בין מלא לחסר

ולא יפול ביום החדש , חסר וקבוע ביום שלשים

ד יום שלשים ולא נקבע ע, והיה מלא, על פניו

ולא נזהרה בו ביום שלשים ונפל על , ואחד

, איכא דאמרי אתא עניא וקאי אבבא. )פניו

אשכחתיה דנפל על . אפיקא ליה ריפתא

אדהכי . קטלית לאחי, אמרה ליה קום, אנפיה

אמר . נפק שיפורא מבית רבן גמליאל דשכיב

אמרה ליה כך מקובלני מבית ? לה מנא ידעת

שבת נשיאים , שפחהמבית אבי המ (אבי אבא

 כל השערים ננעלים חוץ )והם מבית דוד, היתה

לפי שצער י "פירש רש' כתבו התוס[ משערי אונאה

 משום דנפקא משמע .הלב היא וקרוב להוריד דמעות

 ובחנם דחקלעיל מקרא דתהלים דשערי דמעה לא ננעלו 

'  דהא דריש לעיל רב חסדא בהדיא מדכתיב הנה הכן

מא מבית רבן גמליאל היתה  וש,נצב על חומת אנך

מקובלת שהיה אבי המשפחה ולאו אדוד קאמר כדאשכחן 

דאמר רבן גמליאל מקובלני מבית אבי .) ה כה"ר(נמי 

   .]...אבא שפעמים בא בארוכה
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 )אונאת דברים (תנו רבנן המאנה את הגר

 עובר )דוחקו (והלוחצו, עובר בשלשה לאוין

 דכתיבי שלשה לאוין מאי שנא מאנה. בשנים

ר ְבַאְרְצֶכם לֹא , ְוֵגר לֹא תֹוֶנה ְּוִכי ָיגור ִאְתך ּגֵ ָ ּ ּ

ְֲולֹא תֹונו ִאיׁש ֶאת עִמיתֹו , ּתֹונו ֹאתֹו וגר בכלל ּ

ְולֹא שלשה כתיבי , לוחצו נמי. עמיתו הוא

ִּתְלָחֶצנו ה, ְוֵגר לֹא ִתְלָחץ, ּ  ּלֹא ִתְהֶיה לֹו ְכֹנׁשֶ

וגר בכלל  )שדוחקו לתבוע חובו, לחץ הוא(

  .אלא אחד זה ואחד זה בשלשה ?הוא

רבי אליעזר הגדול אומר מפני מה , תניא

ואמרי , הזהירה תורה בשלשים וששה מקומות

 'כתבו התוס(מקומות בגר  לה בארבעים וששה

 מפני )ב"יש מפרש משום דחשיב כי גרים הייתם וכיו

יש  )ט,כג(שפתי חכמים שמות ה והסביר[ שסורו רע

ר שלו "ר כלומר שיצה"צהמפרשים כמו שאור דהיינו הי

ויש מפרשים כיון שסר מן הדרך . קשה ורע ונוח לפתות

   ].שוב אינו חוזר על ידי פיתוי דברים
  

מאי דכתיב וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים 

רבי נתן אומר  תניא? הייתם בארץ מצרים

 כיון דגרים הייתם (מום שבך אל תאמר לחברך

יינו דאמרי  וה)גנאי הוא לכם להזכיר שם גירות

אינשי דזקיף ליה זקיפא בדיותקיה לא נימא ליה 

מי שיש לו תלוי  (לחבריה זקיף ביניתא

תו תלה לי במשפחתו לא יאמר לעבדו או בן בי

   .)שכל שם תלייה גנאי הוא לו, דג זה
  

 האיסור הוא .א עניינים מספר לרעך כמוך בעניין זה

ד מא'א כתב באגרת " מרן החזו.ב .'לא תונו'ת "מה

 'א אף לרגע אחד"לבניחובתי להזהר לגרום אי נעימות 

אולם , למרות שלא כל אי נעימות היא אונאת דברים

 אם מסופק אם .ג .היתה זו הנהגה של הרחקה מאיסור

 כדי לאונות אדם כשר .ד .וי ספק דאורייתאה, יגרום צער

 שאכן המעשה נעשה על ידו של זה )1 תנאים' דצריך 

 תח הדברים מתוך מבט של כף זכותיש לנ ,שמאנים אותו

הוא בינוני והמעשה שקול חייב לדונו לצד ' ולכן אפי

ללא שאין דרך אחרת  )3 . שיכוון לתועלת)2 .זכות
ולכן אם  )ב"ח כלל י ס"ח (אונאה להגיע לתועלת זו

 ובזה נראה להסביר אפשר בלשון רכה יש איסור בדבר

 ל"זצ  שיינברג פנחסוכתב הרב, את עונשה של פנינה

יבקש מאחר להוכיח , שאם לא יודע להוכיח בלשון רכה

שלא יאנהו יותר , כלומר,  שלא יוסיף)4 .החוטא
האב ' )יא,ט (ק"בבתוספתא מנלמד  מהנצרך לתועלת זו

המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו וכולן שהכו 

חבלו יותר מן הראוי להן הרי ושהזיקו הרי אילו פטורין 

רבי ) תרסא בהר( ילקוט שמעוניבאיתא  .'אילו חייבין

עשה סעודה לתלמידיו הביא לפניהם לשונות רכין 

ולשונות קשין התחילו בוררין את הרכין ומניחין את 

ל בני כך יהא לשונכם רך אלו עם אלו לפיכך "א, הקשין

תרגום  משה מזהיר את ישראל ולא תונו איש את עמיתו
ְּוָלא תֹונון ְגַבר ַית ַחְבֵריה  יהונתן יןּ ִמיִלין ָקׁשִ ְוִתְדַחל  ּבְ

ֵּמֱאָלָהך ֲאָנא הוא ְיָי ֱאָלָהכֹון המצער 'ארחות צדיקים  ןוכ ְ

 ."..ולא תונו"שנאמר , איש מישראל עובר בלא תעשה
לא , לכן ייזהר כל אדם שלא יצער את חבירו בשום דבר

הונאת הדברים  ' מסילת ישרים'במעשה ולא בדברים

     .'שיבוש ממנו, לבדהוא לדבר בפני חבירו , בכללה

כך , כשם שאונאה במקח וממכר. א ע"פסק הש

וגדולה אונאת דברים מאונאת . אונאה בדברים

, שזה ניתן להשבון וזה לא ניתן להשבון, ממון

זה בגופו וזה בממונו והצועק על אונאת דברים 

א דאין מצווין על אונאת " ויהגה(. נענה מיד

את עצמו ומי שמאנה . דברים אלא ליראי השם

כיצד הוא  .ב ).א,רכח(מ " חו).מדרשמותר להוניהו 

לא יאמר בכמה אתה רוצה , אונאת דברים

היו . והוא אינו רוצה לקנותו, ליתן חפץ זה

לא יאמר להם , חמרים מבקשים לקנות תבואה

אם . והוא יודע שאין לו למכור, לכו אצל פלוני

לא יאמר לו זכור , היה חבירו בעל תשובה

לא יאמר , אם היה בן גרים. שוניםמעשיך הרא

אם היו יסורין באים . לו זכור מעשי אבותיך

לא יאמר לו כדרך שאמרו חביריו לאיוב , עליו

. הלא יראתך כסלתך זכר נא מי הוא נקי אבד

לא יאמר , אם נשאלה שאלה על דבר חכמה

למי שאינו יודע אותה חכמה מה תשיב בדבר 

 .ג ).ד,רכח (מ"חווכן כל כיוצא בדברים אלו , זה
אף על פי , יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו

, אם כוונתו לביישו, שהוא רגיל באותו כנוי

צריך ליזהר ביותר  .ד ).ה,רכח(מ "חו אסור

מ "חו לפי שדמעתה מצוייה , באונאת אשתו

בין , צריך ליזהר ביותר באונאת הגר .ה ).ג,רכח(

לפי שהוזהר עליו בכמה , בגופו בין בממונו

 תנור ם"הרמבפסק   ).ב,רכח(מ "חו ת מקומו

שחתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא וטח 

כלים ז מקבל טומאה "בטיט על הכל מבחוץ ה

         ).ה,טז(
  

בעל הבית  ( אין מערבין פירות בפירותמשנה

שאומר פירות שדה פלוני אני מוכר לך כך וכך 

 :נט           
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 אפילו )לא יערבנו בפירות שדה אחרת, סאין

 ואין צריך לומר ]א"דף ס ע[. בחדשיםחדשים 

פסק למכור לו ישנים לא יערב  (חדשים בישנים

שהישנים יבישים ועושין קמח , בהן חדשים

ב "משום דאמר בב ' התוסביארו יותר מן החדשים

 .)הרסנאודכל מילי עתיקי מעלו בר מתמרי שיכרא :) צא(
 )וחריף, חזק (באמת אמרו ביין התירו לערב קשה

קשה משביח  ( מפני שהוא משביחו)חלש (ברך

,  מערב בו קשהפסק עמו רך, לפיכך, את הרך

פסק עמו , ודוקא קתני קשה ברך ולא רך בקשה

וכן אין צריך לומר ,  לא יערב בו את הרךקשה

 אבל ישנים בחדשים,  דוקאחדשים בישנים

 שאף ישנים בחדשים ש כתבו"ף והרא"הרי שפיר דמי

 אין מערבין שמרי .)אסור מפני שהקונה רוצה לישנן

.  אבל נותן לו את שמריו) מפרש לה'בגמ (יין ביין

 מי שנתערב מים ביינו לא ימכרנו בחנות

לכל אחד  ( אלא אם כן הודיעו)פרוטה פרוטה(

 ולא לתגר. )ואחד מהן שמים מעורבין בו

שאינו אלא ,  אף על פי שהודיעו)ימכרנו ביחד(

הטיל מקום שנהגו ל. )ולמכרו בחנות (לרמות בו

,  אין כאן טעותדכיון שנהגו (יטילו מים ביין

התגר נוטל מחמש . )שכל היינות בחזקת כן

שהכל יודעין  (גרנות ונותן לתוך מגורה אחת

ומבני אדם הרבה , בו שלא גדלו בשדותיו

 אוצר שאוצרין מגורה. ובחזקת כן לוקחין, לוקח

 הוא שדשין וזורין בו את גורן, בו תבואה

גר לקנות מבעלי בתים ודרך הת, התבואה

 מחמש )ולהכניס למגורה שלו, בשעת הגורן

ש ביאר "ם בפיהמ"הרמב (גתות ונותן לתוך פיטום

 ובלבד שלא יהא מתכוין לערב,  אחד) גדולהגיגית

, ולהוציא קול לקנות הרוב ממקום משובח(

ושכיניו סבורין שכל , לערב בו ממקום אחר

  .)הפירות מאותו מקום
  

אין צריך לומר חדשות  תנו רבנן )גמרא(

סאין  ( וישנות משלש)סאין בסלע (מארבע

דהואיל , חדשות בישנות ( דאין מערבין)בסלע

ומוכר לו ,  נמצא מאנהוובחזקת ישנות מוכרן

 אלא אפילו חדשות )זולות בתורת יקרות

ואף על פי  (אין מערבין משלש וישנות מארבע

 מפני שאדם רוצה )שהחדשות יקרות מהן

 שעילוי דמיהן של חדשות אינן מפני (לישנן

אלא שאדם רוצה , מפני שהן טובות כישנות

 אינו רוצה וזה שפסק עמו על הישנות, לישנן

ואפילו , לפיכך אסור לערב בהו חדשות, לישנן

  . )מעולות בדמים
  

 אמרו ביין התירו לערב קשה ברך באמת'

  אמר רבי אלעזר עדא '...מפני שהוא משביחו

 כל )כל עדא כמו הדא, זאת אומרת (אמרה

מדיהב טעם למילתיה  (הלכה היא באמת אמרו

ונקט בה , ואין לגמגם בדבר, מפני שמשביחו

 שמע מינה כל היכא דתני למתניתין באמת

  . )ואין לחסם ולגמגם בדבר, באמת הלכה
  

, דמשביחו (אמר רב נחמן ובין הגיתות שנו

אבל , שתוססין זה עם זה ונעשים טעם אחד

 שכבר קלט כל אחד ריחו וטעמו ,לאחר הגיתות

   .)אין משביחו אלא פוגמו
  

אמר  ?והאידנא דקא מערבי שלא בין הגיתות

 )הכל יודעים שהוחזקו לערב ( דידעירב פפא

 הא רב אחא בריה דרב איקא אמר. וקא מחלי

דתניא רבי אחא מתיר . רבי אחא היא מני

ויכול , שאדם טועם קודם שלקחו (בדבר הנטעם

  . )ב בולהבחין שנתער
  

ואין מערבין שמרי יין ביין אבל נותן לו את '

 ? והא אמרת רישא אין מערבין כלל'...שמריו

דקא מודע  וכי תימא מאי נותן לו את שמריו

ה אסור שלא ירמה בו "ד דאפ"ס ' התוסהסבירו( ליה

 הא מדקתני סיפא לא ימכרנו בחנות )אחרים

 שמודיעופ "עולא לתגר א, אלא אם כן מודיעו

מכלל  )... בין הודיעו ללא הודיעופליגמדמ(

 ג"אע )דקתני אבל נותן לו את שמריו (דרישא

אמר רב יהודה הכי קאמר אין  ?דלא מודע ליה

, מיין ששפה אמש (מערבין שמרים של אמש

  בשל יום)... אין מערבין אותו,ונשארו השמרים

ששמרי יין זה מקלקלין יין , ביין ששפה היום(

אבל נותן לו את , ל אמש ולא של יום בש)אחר

, ויום ואמש לאו דוקא, של יין עצמו (שמריו

אלא אורחא , והוא הדין ליום ויום משתי חביות

 . ס-:   נט
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. )דסתם יום ואמש משתי חביות, דמילתא נקט

  רבי יהודה אומר השופה ייןתניא נמי הכי

כל דבר הצלול הנזרק בנחת מכלי אל (לחבירו 

 )הכלי שלא יתערבו בו שמרים קרו לה שפיי

ולא של , הרי זה לא יערב של אמש בשל יום

אבל מערב של אמש בשל . יום בשל אמש

  . ושל יום בשל יום, אמש
  

לא ימכרנו מי שנתערב מים ביינו הרי זה '

 רבא אייתו ליה '...בחנות אלא אם כן מודיעו

 דאשכחן ,רבא גרסינן 'כתבו התוס[ חמרא מחנותא

 ובעירובין.) נה(שהיתה מזיגתו משונה כדאמרינן בנדרים 

 .דמיא האי מזיגא למזגא דרבא בריה דרב יוסף.) נד(

כל חמרא דלא .) עז(והשתא ניחא הא דאמר רבא בשבת 

.) לז( ובסנהדרין ,דרי על חד תלת מיא לאו חמרא הוא

אמרינן אל יחסר המזג שאם הוצרכו מהם לצאת אם יש 

אים ג כנגד סנהדרי קטנה יוצאים ואם לאו אין יוצ"שם כ

 במזיגת סתם בני ע דמזיגה על חד תרי דקרא איירימשמ

ל לרבא " דסבשבת' בגמ דמשמע ומיהו קשה        .אדם

' דבמזוג ב'  דמוקי מתני)חד אתלת (דעיקר מזיגה כך דינה

 ונראהחלקים מים ואחד יין ביין השרוני דוקא דרפי 

      .דרבא מוקי מזיגה דקרא דאל יחסר המזג ביין השרוני
'  דאל יחסר המזג שלא יחסרו ניוני פירשוהרב מנחם מ

ט " אבל אם יחסר מ,'נ'  דמזג בגימ,מסנהדרי גדולה

 ,ג"ד שקול מוסיפין עליהם אחד הרי כ" ואין ב,ב"ישארו כ

  מזגיה]ומיהו בירושלמי משמע דאיירי במזיגת יין ממש

  לא הוה בסים טעמיה)נתן בו מים שכן דרכו(

יה אביי אמר ל . שדריה לחנותא)מבוסם וטוב(

 והא אנן תנן ולא לתגר אף על פי שהודיעו

ויחזור ,  וחנווני היינו תגר...שאינו אלא לרמות(

והרי , חנווני זה וימכרנו בחזקת יין בחנות

המים מעורבין בו ואתה מכרת לו ואיכא לפני 

שאני  (אמר ליה מזגא דידי מידע ידיע ?)עור

 וכי תימא דטפי ומחייליה. )נותן בו מים הרבה

יוסיף התגר יין לאותו יין שמזגו רבא בהרבה מים עד שלא ש(

 אם כן )לאחרים ( ומזבין ליה)תראה המזיגה לכל אדם

שאף  ( אין לדבר סוף)דלכולי האי חיישינן(

שמא יערבם , המים לבדם אסור למכור לחנווני

ולא חשו אלא בזמן שאני מוכר לו דבר , ביין

  . )העשוי לרמות בו כמות שהוא עכשיו
  

 תנא ...ם שנהגו להטיל מים ביין יטילומקו

אמר רב ובין הגיתות . למחצה לשליש ולרביע

אין מערבין מעט . א ע"פסק הש     .שנו

פירות רעים בהרבה פירות יפים כדי למכרם 

ל "ואצ, אפילו חדשים בחדשים, בחזקת יפים

ישנים עם ) ואפילו, חדשים בישניםהגה (

 מפני ,אפילו הישנים ביוקר מחדשים, חדשים

ביין התירו  .ב ).י,רכח(מ "חו שהלוקח רוצה לישנן

מפני , בין הגיתות בלבד, לערב קשה ברך

הסביר  ( דשרי, ש רך בקשה"וכהגה [שמשביחהו 

וכתב שהרך הוא , דאוסר י"דלא כרשוש "הראכ פסק א"הגר

מותר לערב בכל ,  ואם היה טעמו ניכר])טוב יותר

ולפיכך ,  הניכר טעמו מרגיש הלוקחשכל, מקום

אין  .ג ).יא,רכח(מ "חו מותר לערב אותו לעולם

אפילו אם קנו ממנו . מערבין שמרי יין ביין

אין מערבין שמרי חבית זה , שתי חביות של יין

אבל אם קנה ממנו חבית יין . של זה) ביין(

כשבא למדוד יכול לערב , המדה בכך וכך

מ "חו ומוכר לו הכל ביחד, השמרים עם היין

ומי שנתערב , אין מערבין מים ביין .ד ).טו,רכח(

כ הודיע "לא ימכרנו בחנות אלא א, מים ביינו

, פ שמודיעו"ולא ימכרנו לתגר אף ע, לקונה

מקום  .ה ).יב,רכח(מ "חו שמא ירמה בו אחרים

מותר לערב , שנהגו לערב בין הגיתות מים

התגר  . ו).יג,רכח(מ "חו כשיעור שדרכם לערב

או , מקום אחדנוטל מחמש גרנות ונותן ל

שהכל , מחמש גתות ונותן לתוך חבית אחד

ובחזקת זה קונים , יודעים שלא גדלו כולם בשלו

ובלבד שלא יכוין לקנות הרוב ממקום . ממנו

הטוב כדי שיצא עליו קול שהוא קונה הכל 

וקונה גם ממקום הרע ומערבו , ממקום הטוב

במקום שנהגו שכל מי  . ז).טז,רכח(מ "חו עמו

מותר לערב בו ,  טועמו תחלהשקונה דבר

מ "חו לא, אבל אם אין הכל טועמים. לעולם

  ).די,רכח(
 

 רבי יהודה אומר לא יחלק החנוני קליות משנה

מפני שהוא מרגילן לבא , ואגוזין לתינוקות

 ולא יפחות את השער. וחכמים מתירין. אצלו

מפני שמרגיל לבא אצלו ומקפח , למכור בזול(

 ומרים זכור לטוב וחכמים א)מזונות חבירו

לא . )שמתוך כך אוצרי פירות מוכרין בזול(

 לפי שמתוך ,את הפסולת (יבור את הגריסין

 .ס             
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שנראות יפות הוא מעלה על דמיהם הרבה 

פולין גרוסות , גריסין. מדמי הפסולת שנטל מהם

וחכמים ,  דברי אבא שאול)בריחים אחת לשתים

ומודים שלא יבור . )טעמא מפרש בגמרא (מתירין

ואת , להראות יפות, למעלה ( פי מגורהמעל

 שאינו אלא כגונב )הפסולת שבתוכו לא בירר

דאף בזמן  ט"יו'  ביאר התוסבברירה זו (את העין

שאומר המוכר ללוקח בפירוש לא בררתי אלא את 

לפי שעל ידי שרואה בשעת , הפירות החיצוניים אסור

המכירה על פי המגורה שכולם יפות אין עולה על ליבו 

ומשום כך לא אמרו שהוא גונב את ,  בפנים פסולתשיש

 סין לא את האדם אין מפרכ.)העין אלא כגונב

 ולא את הבהמה )עבד כנעני העומד לימכר(

  .ולא את הכלים
  

דאמר ליה אנא  ? מאי טעמייהו דרבנן)גמרא(

י "י רש"לעז (ואת פליג שיסקי, מפליגנא אמגוזי

   .)שזיפים
  

אומרים זכור ולא יפחות את השער וחכמים '

, נקט זכור לטובד (מאי טעמא דרבנן '...לטוב

 משום דקא מרווח ]ב"דף ס ע[? )לשון ברכה

ואוצרי פירות יראו שהוזלו וימכרו  (לתרעא

  . )בזול
  

, ולא יבור את הגריסין דברי אבא שאול'

, רבי אחא  מאן חכמים'...וחכמים מתירין

הלא  (דתניא רבי אחא מתיר בדבר הנראה

ח לראות ולהבין מה דמי הפסולת יכול הלוק

וטוב לו להעלות , שישנו באחרים, הנברר מאלו

  . )בדמיהן של אלו יתר על כן מפני הטורח
  

. 'אין מפרכסין לא את האדם ולא את הכלים'

, לשון שרביט (תנו רבנן אין משרבטין

שזוקף שער הבהמה , כדמפרש לקמיה

ואין ,  את הבהמה)שתראה שמינה, כשרביט

בני מעיים הנמכרים בבית  (קרבייםנופחין ב

 ואין שורין את )שיראו רחבים וגדולים, הטבח

 .)והכחוש נראה שמן, שמלבין (הבשר במים

  מיא דחיזראהכא תרגמו? מאי אין משרבטין

והם נופחין מעיה , משקין אותה מי סובין(

  מזקפתארב כהנא זעירי אמר )ושערה נזקף

   .)לקרצף עור בהמה, לסרק ,קירצוף(

גדילים  (מואל שרא למרמא תומי לסרבלאש

לייפותו עושין לו תלאי מחוטי , שבקצה הבגד

, לרחוץ (רב יהודה שרא לכסכוסי. )משי סביב

, בגדים המצויירים ( קרמי)במי סובין(לכבס 

רבה שרא למידק . )בדים רקומים ומקושטים

שיראה , להדק בגדי קנבוס במקבות עץ (צרדי

לצייר  (גירירבא שרא לצלומי . )חוטן דק

רב פפא בר שמואל שרא לצלומי . )חיצים

והא אנן תנן אין מפרכסין לא  .)סלים (דיקולי

 ?את האדם ולא את הבהמה ולא את הכלים

 שאינו אלא מותר (בחדתי הא, לא קשיא

צה להוסיף על דמיהם בשביל והרו, ליפות

שגונב , אסור (בעתיקי  הא) מוחל הואיופיים

  .)את העין שנראים כחדשים
  

דההוא עבדא , כי הא? פרכוס דאדם מאי היא

שהיה זקנו לבן וצבעו  (סבא דאזל צבעיה

אתא .  לרישיה ולדיקניה)ונראה כבחור, שחור

קנה י "פירש רש( אמר ליה זיבנן, לקמיה דרבא

, דעבד עברי אסור לאחר חורבן, וכנעני היה, אותי לעבד

 ממה נפשך  על פירושוא"הקשה הרשב. שאין היובל נוהג

אם מדובר בעבד כנעני שעדיין לא השתחרר איך אמר 

ואם , לרבא ולרב פפא זיבנן הרי הוא ברשות בעליו

ותירץ . מדובר שכבר השתחרר הרי הוא ישראל גמור
שמא בעבד כנעני שהפקירו רבו דעדיין צריך גט שחרור 

בהגהות  .ומסתברא דערל ממש הואי ומכירה ממש הואי
 דמיירי רסת אלפסי ישןח על הנימוקי יוסף הביא גי"הב

 ומה שאסרו עבד עברי אחר החורבן אינו ,בעבד עברי

אמר ליה יהיו  .)אלא בעבד הנמכר מחמת גניבה

טוב לי ,  היא באבותמשנה (עניים בני ביתך

אתא לקמיה . )לפרנס עניי ישראל וישמשוני

יומא חד אמר . זבניה, דרב פפא בר שמואל

 .ולדיקניהאזל חווריה לרישיה , ליה אשקיין מיא

קרי אנפשיה  .אמר ליה חזי דאנא קשיש מאבוך

     .ו ויבא אחר תחתי)זה רבא (צדיק מצרה נחלץ

מותר לחנוני לחלק קליות . א ע"פסק הש

. כדי להרגילם שיקנו ממנו, ואגוזים לתינוקות

כדי שיקנו , וכן יכול למכור בזול יותר מהשער

מ "חו ואין בני השוק יכולים לעכב עליו, ממנו

מותר לברור הפסולת מתוך  .ב ).יח,רכח(

שזהו , הגריסים ומן הקטניות כדי שיראו יפים

דבר הנראה לעין ויכול הלוקח לראות ולהבין 

 : ס-. ס      



     בבא מציעאמסכת    

 

     248       

. כמה שוים יותר בשביל שהוציא מהם הפסולת

ובלבד שלא יברור העליונים ויניח הפסולת 

אין מפרכסין לא  . ג).יז,רכח(מ "חו בתחתונים

כגון לצבוע זקן עבד , אדם ולא בהמה ולא כלים

ולהשקות , העומד למכור כדי שיראה כבחור

הבהמה מי סובין שמנפחין וזוקפין שערותיה 

פירוש קרוד (וכן אין מקרדין . כדי שתראה שמינה

' פי(א מקרצפין  ול)במגרדת או מסרקת ששניו דקים

 אותה כדי )קרצוף מגרדת או מסרק ששניו עבים

שנים כדי ולצבוע כלים י, לזקוף שערותיה

ואין נופחין בקרבים כדי . שיראו כחדשים

ואין שורין הבשר במים , שיראו שמנים ורחבים

   ).ט,רכח(מ "חו כדי שיראה לבן ושמן

  

 :          ס
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  פרק איזהו נשךפרק איזהו נשך
ן לֹו  )לז,כה(איתא בויקרא [ משנה ֶָאת ַכְסְפך לֹא ִתּתֵ ּ ֶנשךּ ְּבְ ֶׁ, 

ית ן ָאְכֶלךּוְבַמְרּבִ , שהוא נושך (איזהו נשך ]ָ לֹא ִתּתֵ

 ואיזהו )דשקל מיניה מאי דלא יהיב ליה

שהיא ארבעה  ( איזהו נשך המלוה סלע,תרבית

סאתים חטין בשלש ,  בחמשה דינרין)דינרים

ואיזהו תרבית . מפני שהוא נושך, אסור

, המרבה שכר לעצמו בפירות (המרבה בפירות

 מפרש דבהלוואת כסף או פירות נמי הוי 'ובגמ

והכא ריבית , שהרי מתרבה ממונו, תרבית

 לקח ,כיצד. )דרך מקח וממכר, דרבנן קמפרש

 )עשרים וחמשה דינר כסף (הימנו חטין בדינר זהב

והותר , ין בעירכך היו נמכר [וכן השער, הכור

על מנת ליתן לו זה חטין , לו לתת מעות עכשיו

, כשיעור מעותיו, כל ימות השנה בדמים הללו

 ):עב(דתנן בפירקין , שעכשיו אין לו חטיןפ "עוא

, שאין לזה יש לזהפ "עוא,  פוסקיןיצא השער

 ]ויכול המוכר הלז לקנותם עתה במעות הללו

 אמר , בשלשים דינרין)לאחר זמן (עמדו חטין

אם נתן לו , וזו מותרת היא (לו תן לי חטיי

 שפוסק לו לתת בהן, אבל פסוק היין, חטין

 פ"עוא, שמא יוקיר היין, הואיל ואין לו, אסור

וכבר יצא , שפוסק עמו כשער היין של עכשיו

שאני רוצה  ) מפרש טעמא'ובגמ, השער

 אמר לו הרי חטיך 'למוכרן וליקח בהן יין

, הרי לך אצלי בהן ייןו, עשויות עלי בשלשים

  . ויין אין לו
  

מכך שהניח (  מדשביק לריבית דאורייתא)גמרא(

אופן של ריבית ' איזהו תרבית'על העניין ולא פירש , התנא

, דרך הלואה ...והוא, בהלואה שאסורה מן התורה

 וקא )מרבה הונו בנשך ובתרבית כדכתיב

 )...ריבית דרך מקח וממכר שאינו אסור אלא מ (מפרש

 מכלל דאורייתא דנשך ותרבית חדא ,רבנןד

וכיון שכבר ביאר התנא איזהו נשך האסור  (מלתא היא

לפיכך נותר לו לפרש מהו , נתבאר בזה מהו תרבית, ת"מה
  .)וקרא לו תרבית, ריבית דרבנן

 

את  (והא קראי כתיבי נשך כסף וריבית אוכל

כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית לא תתן 

 ?) תרתי נינהו לאויןומדחלקו לשני, אכלך

שנושך את  (ותיסברא דאיכא נשך בלא תרבית

 בלא נשך ותרבית )ואין ממונו מתרבה, חבירו

 נשך .)ולא יהא לוה נשוך, שיהא מלוה נשכר(

 אי )היכי מדמינן ליה (בלא תרבית היכי דמי

,  מאה במאה ועשרים)הלווהו (דאוזפיה

 )פרוטות נחושת ( קיימי מאה)כשמלווהו (מעיקרא

ל "ר( לדינרשהוא שתות ,  כסףמעהי "פירש רש[ בדנקא

שהיא שישית דינר , שנכנסים מאה פרוטות נחושת במעה כסף
שלפי דברי  והקשו, י"רש  את פירושו הביאו' התוס.)כסף

 תהפרוטוי מדוע הביאו דוגמא שאיננה מציאותית ש"רש

  פרוטותשנים  שלשיםיש דבשער בינוני ,הוזלו הרבה

' איסרים איסר ח' פונדיון פונדיון ב דמעה שני ,במעה

ולא יתכן שהם יוזלו כל כך ) .קידושין יב' כדאי (פרוטות

 דפירש ן"ונראה כפירוש ריב שיהיו מאה פרוטות במעה

 ארבע שתות מנה עולה ש,מנה )שישית (בשתות מעות' ק

 )24·4+4=100(  וארבע מעות) מעות24בכל סלע ( סלעים

 ,דינר זהבבשתות  ) מעות25 שהם( איסרים'  קנ"א

 ) מעות24 (ארבע דינרי כסףשתות דינר זהב עולה ש

 )פרוטות נחושת(  ולבסוף קיימי מאה ועשרים]ומעה

נושך  (דקא נכית ליה,  נשך איכא,בדנקא

,  דקא שקיל מיניה מידי דלא יהיב)ומחסרו

דדנקא אוזפיה , ותרבית ליכא דלית ליה רווחא

  . ודנקא קא שקיל מיניה
  

 חשבת אי (בתר מעיקרא אזלתאי , סוף סוף

 הרי נשך )להני פרוטות השתא כדמעיקרא

שהוא יכול ליקח בהם מעה  (והרי תרבית

 אי בתר בסוף אזלת לא )ונשכר עשרים, במאה

 וזה, שהלוה יכול לקנותם במעה (נשך איכא

  .  ולא תרבית איכא)שוה מעה הלוהו
  

 אי דאוזיף ,תרבית בלא נשך היכי דמי, ותו

יקרא קיימי מאה בדנקא מע, מאה במאה

יכול ליקח בהן כסף  (ולבסוף מאה בחומשא

 אי בתר )שהוא יותר על שתות, חומש דינר

מעיקרא אזלת לא נשך איכא ולא תרבית 

אי בתר סוף אזלת הרי נשך והרי , איכא

 אי אתה מוצא לא אלא אמר רבא. תרבית

ולא , נשך בלא תרבית ולא תרבית בלא נשך

 עליו בשני לאויןחלקן הכתוב אלא לעבור 
כספך לא ' ולמה שינה בלשון לכתוב ת"וא ,'כתבו התוס(

 כיון ויש לומר ' ובנשך לא תתן אכלך,תתן בנשך

שהוצרך שני לאוין אורחא דקרא לכתוב לשון משונה 

   .)שהוא נאה יותר

 :          ס



     בבא מציעאמסכת    

 

     250       

ך  תנו רבנן ְֶאת ַכְסְפך לֹא ִתֵתן לֹו ְבֶנׁשֶ ָּ ּּ ּ

ָוְבַמְרִבית לֹא ִתֵתן ָאְכֶלך ּ  )שיהא עובר (ין ליא ,ּּ

 )...ועל לאו של ( נשך בכסף)...על לאו של (אלא

שהוא עובר  (...נשך באוכל מנין, רבית באוכל

 כתבו על הלוואת פירות אף משום לאו דנשך

תחילה הוה ליה למדרש ריבית בכסף דמפיק  ת"וא ,'התוס

 משום דנשך ויש לומרליה מנשך כסף הכתוב ברישא 

ת כסף לא נפיק אלא באם אינו  וריבי,אוכל כתיב בהדיא

ך  )...לא תשיך לאחיך ( תלמוד לומר)ענין ְֶנׁשֶ

 מדלא כתיב לא ומקרא זה בלוה נאמר(ֹאֶכל 

דכתיב , והראשון נאמר במלוה, תשוך לאחיך

 ומיהו שמעת ...לעיל מיניה אל תקח מאתו

 רבית .)דשייך לשון נשך באוכל, מינה מיהא

 )רביתשעובר אף בלאו שני של  (בכסף מנין

ך ֶכֶסף )בלוה (תלמוד לומר ֶּנׁשֶ  אם ]א"דף סא ע[ ְ

 שהרי כבר נאמר , לנשך כסף)לגופו (אינו ענין

ובסופו נאמר כל דבר אשר [ לא תשיך לאחיך

והשתא דשמעינן   תנהו ענין לרבית כסף,ישך

אייתרו תרוייהו , מלא תשיך בין כסף ובין אוכל

שך אוכל לחייב את הלוה על לאו נשך כסף ונ

אי לא 'אפילו ' פי ' התוסביארו של רבית על שניהן

 נשך הוי ידעינן ' לאחיך כסף אוכללא תשיךכתב אלא 

 ' כסף אוכלנשך לאחיך לא תשיך' ואי כתב ,בכסף ואוכל

 ונשך , כסף ואוכל באם אינו עניןרביתהוי ידעינן נמי 

 כל דבר אתי לאוקמי נשך ונשך ,ש" אתי לג)המיותר (אוכל

ש מופנה משני " והויא ג,ו ענין ללוהבמלוה באם אינ

 דהכל ...צדדים והיינו דקאמר בסמוך מה לוה לא חלקת

 ,ל נשך אוכל" וכי קאמר נשך באוכל מנין ת,כתב בלוה

 'לא תשיך'לאו מנשך מפיק אלא מאוכל גרידא דקאי א

           .ש מפיק ליה במלוה" ובג,ל נשך אוכל בלוה"ק ת"וה

פילו לרבות עצים ואבנים  כיון דכתיב כל דבר את"וא

לא ' . למדרש כלל ופרט וכללל"וי למה לי 'כסף אוכל'כ "א

 מה , חזר וכלל'כל דבר' , פרט'כסף אוכל' , כלל'תשיך

 יצאו קרקעות ...הפרט מפורש דבר המטלטל וגופו ממון

וכן          .פ שאינו ממון"שאין מטלטלין ויצא פחות מש
 דה אומר אינו חייבדקתני רבי יהו.) מו(כתובות ב משמע

עדי  ( עד שישכור)מלקות ומאה כסף על הוצאת שם רע(
 םוׂש'בהוצאת שם רע כתיב , ש"ולמד זה שם בגז) שקר

 תשימוןלא 'יבית כתיב רולגבי איסור ' לה עלילות דברים

כך במוציא , כשם שבריבית מדובר על ממון', עליו נשך

ם ירמיה שכר' בעי רו .צריך שישכור עדי ממון שם רע

 ואי שייך רבית בקרקע או ,פ מהו"בקרקע או בפחות מש

 ובעי כיון דגמר , אלא ודאי פטור,פ מאי בעי"בפחות מש

או שלא לומדים  ,מרבית מה להלן פטור אף כאן פטור

.) לא( בערכין והדאמר .       והוא יהיה חייב, מריבית

 שהוא יכול לגאול עד סוף השנה גבי בתי ערי חומה

ואינו מנכה את , ר את כל דמי המקחומחזי, הראשונה

כ " א. רבית גמורה היא והתורה התירה,דמי השימוש

אלא שבבתי ערי חומה יש , משמע שיש ריבית בקרקעות

 הלוה מעות על התם       היתר מיוחד של התורה

והריבית של , הנידון על המעות ששילמו בעד הקרקע (הקרקע
 ריבית של הלואת קרקע תמורת ( אבל קרקע בקרקע)קרקע

שעובר על  ( אין לי.] אפשר דשרי מן התורה)קרקע

,  אלא בלוה)שני לאוין בין בכסף ובין באוכל

ונאמר נשך , נאמר נשך בלוה? במלוה מנין

מה נשך האמור בלוה לא חלקת בו בין , במלוה

 אף .בין בנשך בין ברבית, בכסף בין באוכל

נשך האמור במלוה לא תחלוק בו בין בכסף 

מנין לרבות . בין בנשך בין ברבית, לבין באוכ

  . כל דבר תלמוד לומר נשך כל דבר אשר ישך
  

רבינא אמר לא נשך באוכל ולא רבית בכסף 

דבגופו , למיגמר במלוה מן הלוה (צריכי קרא

 דאי כתיב את כספך )כדמפרש ואזיל, כתיבי

 לא תתן לו בנשך ואכלך במרבית כדקאמרת

תא  הש)ומרבית אאוכל, נשך קאי אכסף(

דכתיב את כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית 

 קרי ביה הכי את כספך לא ,לא תתן אכלך

ובנשך ובמרבית לא , תתן לו בנשך ובמרבית

:) כא(בפסחים ו.) כ(ז "נ בע"וה 'כתבו התוס[ ן אכלךתת

לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכור ':) קיד(בחולין ו

 ,ר לנכרי תתננה ומכו, ודריש לגר תתננה ומכור,'לנכרי

 ת"וא      .ואפילו מאן דפליג היינו משום דכתיב או לחלק
יוסי הגלילי מפני ' לא בעו רבנן למדרש כר:) לב(בקדושין 

 משום ל"וי תקום והדרת פני זקן ,שיבה תקום והדרת

ל שלא "ר ( אפני זקןתקום ולא , מיושב אוהדרתמפנידאין 
והא        ).'תקום פני זקן' 'מפני שיבה הדרת'מיושב לומר 

 3 מחר2 ארור1שאת מקראות' ה.) נב( ביומא דאמר

 אם הם נסובים על מה  אין להם הכרע5 וקם4משוקדים

שנסובים ולא אמר  ,שמובא לפני או על מה שמובא אחרי

 היינו        .גם על המובא לפני וגם על המובא אחרי

ה "משום דהכא כיון דקאי על כרחך נשך אכספך אמרת ה

 ,דקאי רבית אאוכל כמו כן נשך קאי אאוכלארבית וכיון 

 אבל הנך חמש דלמא לא קיימי אלא ,וכן תתננה כן

אי אפשר ,  של איסור ריבית בפסוקל"ר (אלעיל לבד או אלרע
 ו לפני המוסב מתייחסות על שניהםלומר שהמילים נשך ומרבית

כ "שא,  היינו על אוכלואחריל  המוסבאו על, היינו על כסף
ולכן מוכרח שהמילה , לים מיותרות בלי הבנהישארו בפסוק מי

,  על אוכל מתיחחסתוהמילה מרבית, נשך מתייחסת לכסף
שהמילה נשך מתייחסת  ניתן לומר, ומכיון שיש הכרע לצד אחד

כ "משאי, תייחסת גם לכסףמוהמילה מרבית , ל אוכלעגם 

 . סא-:   ס
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 שמובא פסוקים יתכן שהם מתייחסים רק על מה' באלו הה
 תירצו ):נב(ביומא ' התוס .ואחרי שמובא לה או רק על מולפני

 פירוש המילה משתנה אם  אלופסוקים' באופן אחר שבה
ולכן נשארו ,  לפני או אחרי שמוסבת על המובאמפרשים אותה

         .)המשמעות נשארת אותו דברכ כאן "משאי, בספק
ולקח הכהן מן הדם באצבעו .) כד(זבחים ב התניא ת"וא

ש סבר קבל בשמאל "מאל פסול ורונתן קבל או זרק בש

ש דסבר דקרא דאצבעו " ואמר אביי טעם דר,כשר

דמשמע ימין לא קאי אלא אונתן דלאחריו ולא אולקח 

 והשתא מאי שנא , ולתנא קמא קאי אתרוייהו,דלפניו

 דהתם פשטיה דקרא ל"וידאין להם הכרע ' מהנך ה

מ סבר תנא קמא דקאי נמי אונתן "משמע דקאי אולקח מ

ולקח מדם הפר ונתן על קרנות ' קרא אחרינא דכתיב

 דהתם קאי אצבע אנתינה וילמד סתום 'המזבח באצבעו

 א"הסביר המרש (ש" והיינו נמי טעמא דר,מן המפורש
דילמוד סתום מן המפורש ולא משמע ליה פשטיה ש "טעמא דר

נאמר נאמר קאמר , והא תנא. ])דקרא דקאי אולקח

יג אמורא והיכי פל, ומגזרה שוה נפקא ליה(

 הכי קאמר אילו ?)אתנא ואמר דמגופיה יליף

עכשיו , לא נאמר קרא הייתי אומר גזירה שוה

 'כתבו התוס(  גזירה שוה לא צריך,שנאמר קרא

 דאין שום אריכות לשון בפסוק ל"וית קרא למה לי "וא

 אלא גזירה .)סמך נשך ומרבית זה לזההפסוק אלא ש

לא ד, לנשך כל דבר אשר ישך? שוה למה לי

  .כתב במלוה
  

, אמר רבא למה לי דכתב רחמנא לאו ברבית

שבכולן , ילמדו זה מזה (לאו באונאה, לאו בגזל

 דאי ,צריכי? )שמחסר את חבירו, חסרון ממון

, כתב רחמנא לאו ברבית משום דחידוש הוא

וגזר עליו שלא  (דאפילו בלוה אסרה רחמנא

ואיכא למימר חידוש הוא שחידשה , יתננו

ולא שאסר לחסר את חבירו בדרך , תורה בזו

דהא אזהרת לוה לאו משום דמחסר , אחרת

ואי כתב רחמנא לאו בגזל משום דבעל . )הוא

 אבל )הרי הוא חוטף הממון על כרחו של הבעלים (כרחיה

ואי כתב .  אימא לא)שנעשית דרך מקח וממכר (אונאה

  רחמנא לאו באונאה משום דלא ידע דמחיל
, היות ובגזל, כי הייתי אומר, 'גזל'סור לא הייתי לומד מזה לאו(

ואין בזה , הרי הוא מוחל, הנגזל רואה את הגזילה ומתייאש
   .)איסור

  

הי . תיתי חדא מתרתי, חדא מחדא לא אתיא

ותיתי , לא לכתוב רחמנא לאו ברבית? תיתי

אונאה לא  ( מה להנך שכן שלא מדעת,מהנך

 תאמר ברבית )גזל על כרחיה שקל, ידעי ביה

לא לכתוב רחמנא לאו . )נותן לו (תיהדמדע

 מה להנך שכן אין דרך ,ותיתי מהנך, באונאה

היא דרך תאמר באונאה ש (מקח וממכר בכך

, ויש בני אדם שצריכין לחפץ, מקח וממכר

אלא לא לכתוב רחמנא . )וקונין ביותר משוויו

 דמאי )אונאה וריבית (ותיתי מהנך, לאו בגזל

, אונאה תוכיח , מה לרבית שכן חידוש,פרכת

.  רבית תוכיח,מה לאונאה שכן לא ידע ומחיל

ולא ראי זה , לא ראי זה כראי זה, וחזר הדין

הצד השוה שבהן שכן גוזלו אף אני , כראי זה

ת והא "וא 'כתבו התוס[ אמרי הכי נמי! אביא גזל

 דגזל לאו הניתק לעשה הוא ל"ויאין מזהירין מן הדין 

ל נאמר רק במקום "כלל הנל ה"ר (.)קמא(חולין בכדאמרינן 
, י הלימוד אנו מענישים את האדם"כיון שע, שיש חיוב מלקות

 ומטעם .)ובגזל אין מלקות כיון שיש לו עשה להשיב את הגזילה

דאין מזהירין מן הדין הוה מצי למימר לעיל דלא ילפי 

לעיל יכלה לומר שאי אפשר ללמוד ריבית ' ל שהגמ"ר (מהדדי
 אלא )ובהם יש מלקות,  מזהירין מן הדיןואונאה מגזל כיון שאין

ל "ם ס"אמנם הרמב (דעדיפא קאמר דאפילו מדינא לא אתי
   .])שאין מלקות על ריבית ואונאה כיון שניתנים להשבה

  

דלא [ אלא לאו בגזל למה לי לכובש שכר שכיר

 ולוקמיה ' התוסהקשו מטא לידיה ולא מחסר ליה

ת ואונאה דאין  דלא אתי מרבי, ובגזל עבדים,בגזל גופיה

דהא קרקע אינה :) נו(אונאה לעבדים כדקאמר לעיל 

נגזלת אינו מן המקרא אלא משום דאי אפשר לזוזה 

ממקומה אבל עבדי דניידי אף על גב דהוקשו לקרקעות 

 כובש שכר .])הקושיא נשארה במקומה( יעבור בלא תגזול

ִכיר עִני שכיר בהדיא כתיב ביה  ָלֹא ַתעׁשֹק ׂשָ ֲ
 ,'כתבו התוס[  לעבור עליו בשני לאוין?ְוֶאְביֹון

 ל"וי ולוקמיה בגזל גופיה ולעבור עליו בשני לאוין ת"וא
 אבל כי ,משום דלא לקי אלאו דגזל משום דניתק לעשה

 .מוקמינן אכובש שכר שכיר באם אינו ענין לקי שפיר

 אמרינן דגזל הכנעני מותר ודריש:) קיא( לקמן ת"וא

והקשתה . עך ולא כנעני ר'לא תעשוק את רעך'מהפסוק 

לא תעשוק שכר עני 'שהרי זה כבר נלמד מהפסוק ' הגמ

דאי שצריך לשני הלימודים ' תירצה הגמ ו'ואביון מאחיך

לא טרח ש  הייתי אומר דמותר כיון שיש אופניםכתב גזל

דשמא נפלו בירושה או מציאה או מתנה אבל שכר שכיר 

האי לא ' הא מוקמינן הכא וקשה .דטרח כנעני נמי אסור

 כולה קרא בעושק שכר 'תעשוק את רעך ולא תגזול

 דדריש מדסמיך רעך ללא תגזול ל"וי ולא בגזל, שכיר

 ת"וא      .ואפקה בלשון גזילה למימר דגזל הכנעני שרי
ד למימר דגזל הכנעני אסור דאיצטריך קרא "והיכי ס

 .         סא
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 הלא בישראל גופיה לא ידענא גזל אלא מרבית ,למעוטי

 ואונאה ,שרי בכנעני דכתיב לנכרי תשיך ורבית ,ואונאה

עם שאתך בתורה .) נט(נמי דכתיב עמיתך ודרשינן לעיל 

ואכלת את כל ' דהוה אסרינן גזל הכנעני מל"וי ובמצות

שגזל הכנעני אסור :) קיג(ק " דדרשינן מהתם בב'העמים

 ולוקמה .]דדוקא בזמן שהם מסורים בידך שרי קרא

 דבר ?ני לאויןעליו בשולעבור , ברבית ואונאה

 ובעניינא דשכיר ]ב"דף סא ע[, הלמד מעניינו

לאו דגזל לא תעשוק ולא תגזול וכל  (כתיב

  .)עושק כבישת שכר שכיר הוא
  

ּלֹא ִתְגֹנבו לילף מרבית  [ דכתב רחמנא למה ליּ

לא תגנוב דעשרת , שהרי מחסרו ממון, ואונאה

דאזהרה לגונב , הדברות לא קמיבעיא ליה

 ?)].פו(רינן בסנהדרין כדאמ, נפשות הוא

 )לצער ( על מנת למיקט'ולא תגנב' לכדתניא

  על מנת לשלם תשלומי כפל'ולא תגנב'

     .)ויודע בו שלא יקבל, שרוצה לההנותו(

דין , אפילו כל שהוא, אסור לגנוב ע"פסק הש

ואפילו , ואסור לגנוב אפילו דרך שחוק. תורה

על מנת להחזיר או כדי לשלם תשלומי כפל או 

כדי שלא ירגיל עצמו , הכל אסור, כדי לצערו

 זהו 'שלא ירגיל עצמו' ע" השש"מ ).א,שמח(מ "חו בכך

נראה דדעתו  )לנדא( וכתב יד המלך ם"טעמו של הרמב

הוא דעל מנת למיקט אינו אסור אלא מדרבנן ומשום 

מבואר ) :סא(אבל בגמרא , חששא שלא ירגיל עצמו בכך

אבל ,  מנת למיקטדעיקר קרא דלא תגנובו קאי רק על

וכן כתב , איסור גנבה גמורה מצי למילף מריבית ואונאה

מ דגנבה על מנת למיקט איסור גמור מדאורייתא "הלח

וכוונת רבינו להסמיך טעם לשל תורה וכדרכו בקצת , הוא

 כתב ) מחסימןא אות (משכנות הרועים אמנם  .מקומות

אמנם הביא שעת  (הוא דרבנןם ש"להסביר בדעת הרמב

  ).בה ראשונים שהוא דאורייתאהר
  

אמר ליה רב יימר לרב אשי לאו דכתב רחמנא 

אמר ?  למה לי)...לא תעשה עול (במשקלות

המנה או הפרס ( במלח ליה לטומן משקלותיו

 וכשהוא לוקח במשקל, טומן במלח להכבידו

 לעבור עליו ?היינו גזל מעליא הוא. )לוקח באלו

 שקל ואפילו לא, משעת הטמנה (משעת עשייה

 אין טומנין את ם"פסק הרמב     .)בהן

הסביר  ).ז,ח(גניבה  ...המשקלות במלח כדי שיפחתו

כן פירש רבינו תם שמיקל המשקולת ושואב  וי"הגהמ

י שמפרשים מפני שהוא מכביד "ם ורש"כבדה ודלא כרשב

דלא  ')שם ( הקשה אבן האזל.דהא משמע דהכא במוכר

מ דעושה משקל "ם לא בהלכותיו ולא בסה"הזכיר הרמב

  .ש שהאריך בזה"וע 'חסר עובר בלא תעשו עול
  

ָפט ַבִמָדה תנו רבנן  ּלֹא ַתעׂשו עֶול ַבִמׁשְ ּ ּּ ּּ ָּ ֲ
ָקל וַבְמׂשוָרה ַּבִמׁשְ ּּ ּ שלא , במדה זו מדידת קרקע. ּ

ימדוד לאחד בימות החמה ולאחד בימות 

אחין הבאין לחלוק את השדה לא  (הגשמים

ה ולאחד ימדוד המודד לאחד בימות החמ

מפני שהחבל לח , בימות הגשמים באותו החבל

ובימות , בימות הגשמים ומתפשט כל צרכו

במשקל . )החמה מתוך יובשו הוא נגמד וכויץ

מדת  (ובמשורה, שלא יטמין משקלותיו במלח

שממלא את , קצף ( שלא ירתיח)הלח היא

ולאחר זמן נמצאת , המדה כשמוציא את היין

, משורהמר ומה והלא דברים קל וחו. )חסרה

 ק" סמ9.6שיעורו (  וששה בלוגשהיא אחד משלשים

 קל וחומר , הקפידה עליו תורה)ח נאה"לפי הגר

, ורביעית ההין, ושלישית ההין, וחצי הין, להין

 ע"פסק הש     .ורביעית הלוג, וחצי לוג, ולוג
לא ימוד לאחד בימות , המודד את הקרקע. א

חבל מפני שה, החמה ולאחד בימות הגשמים

לפיכך אם מדד בקנה . מתקצר בימות החמה

מ "חו אין בכך כלום, או בשלשלת וכיוצא בהן

לא יעשה בענין , כשמודד דבר לח .ב ).יח,רלא(

שתעלה הרתיחה ויראה המדה כאילו היא 

היא קטנה מאד שאין ברתיחה ' אפי, מלאה

אף שאין ברתיחה ' ש"מ ).ו,רלא(מ "חו ....שוה פרוטה

שהרי התורה הקפידה על  'ם שכתב"מקורו ברמב 'פ"שו

כ פשיטא "דאל והסביר ההלכה למשה' המידות בכל שהוא

       .דגזל גמור הוא ועובר על לאו דלא תגזול
  

אמר רבא למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים 

 יציאת מצרים גבי )בפרשת בהר (ברבית

בקדושים  (יציאת מצרים במשקלות, ציצית

 חנתי במצריםאני הוא שהבה "ב אמר הק)תהיו

הרי  (בין טפה של בכור לטפה שאינה של בכור

, שבאו עשרה רווקים על מצרית אחת

עשר בכורות , ונתעברה מהן בעשר עבורין

 אני הוא ) כולן מתושהן בכורות של אביהן

 שעתיד ליפרע ממי שתולה מעותיו בנכרי

 : סא-. סא
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מלוה מעותיו  (ומלוה אותם לישראל ברבית

 ' כתבו התוס הםואומר של נכרי, לישראל ברבית

ת והלא אפילו יהא אמת שהם של נכרי אסור כיון "וא

 לפי מה שנביא ראיה ומיהו .שאין ללוה עם הנכרי כלום

 ישראל שיש בידו מעות נכרי והם באחריות הנכרי ,לקמן

 ל"אי נמי ימותר להלותם ברבית לישראל אתי שפיר 
דאיירי כגון שאמר ליה חבירו הלויני מעות מן הנכרי 

 שנתן לו משכנותיו ליתנם או כגוןר לו שיסמוך עלי ואמו

 )לנכרי והוא הלוה לו משל עצמו ואומר שעשה כדבריו
וממי שתולה , וממי שטומן משקלותיו במלח

ורחמנא , צבע הדומה לתכלת( אילן בבגדו קלא

שצבוע , ותכלת דמיו יקרים, 'פתיל תכלת'אמר 

בדם חלזון שאינו עולה מן הים אלא אחת 

 'כתבו התוס[  ואומר תכלת הוא)נהלשבעים ש

מ איצטריך קרא לעבור " דעובר על מצות ציצית מג"עוא

בכל אינך ניחא להו  א"כתב המהרש (עליו משעת תלייה
שהוא מכשיל או גוזל את חבירו כגון בשרצים שהוא מערב בהם 

 וכן ברבית שחבירו סבור לתת ,טמאים ומכשיל את חבירו
 וכן במשקולת שהוא גוזל את ,ללעובד כוכבים רבית ולא לישרא

 כתב רחמנא יציאת מצרים לומר לך שאף ,חבירו בלי ידיעתו
אבל בציצית ' שחבירך אינו מבחין בזה אני הוא שהבחנתי כו

שתולה קלא אילן בבגדו דמשמע בבגד שלו לא שייך לומר על 
עבירה זו שעובר על מצות ציצית בינו לבין עצמו אני הוא 

ת שאדם עובר בינו לבין "ל מצות עשה ולכ בכ"דא' שהבחנתי כו
 ולכך הוצרכו לומר לעבור עליו ,עצמו לכתוב יציאת מצרים

משעת תלייה שיהיה לו עונש על המחשבה שחשב לעבור בזה 
ש כתב גם בציצית דמיירי נמי " הראומיהו .על מצות ציצית

 דהשתא הוה שפיר ,ג שתולה קלא אילן ומוכרו לאחרים"בכה
לא משמע להו '  אבל התוס, ככל אינך...אני הוא שהבחנתי

ל שתולה קלא אילן בבגדים ומוכרן "כ הל"לפרש הכי דא
   .)] אבל בבגדו משמע בבגד של עצמו,לישראל כדאמר בשרצים

  

סורא היושבת על  (רבינא איקלע לסורא דפרת

אמר ליה רב . )ואין זו סורא סתם, נהר פרת

חנינא מסורא דפרת לרבינא יציאת מצרים 

, בויהי ביום השמיני ( רחמנא גבי שרציםדכתב

 למה )המעלה אתכם מארץ מצרים' כי אני ה

אני הוא שהבחנתי ה "ב אמר ליה אמר הק,לי

אני , בין טפה של בכור לטפה שאינה של בכור

עתיד ליפרע ממי שמערב קרבי דגים טמאין 

אמר ליה . ומוכרן לישראל, בקרבי דגים טהורין

 שנא הכא מאי, אנא המעלה קא קשיא לי

אמר ליה לכדתנא דבי ? המעלה דכתב רחמנא

דתנא דבי רבי ישמעאל אמר , רבי ישמעאל

העליתי את ) לא(הקדוש ברוך הוא אילמלא 

כדמפרש  (בר זהישראל ממצרים אלא בשביל ד

ואינן נמאסים , לקמיה שהן מעולים ונאים

שמעלה , להכי כתב לשון עילוי, בשקצים הללו

 מטמאין בשרצים דיי שאין )גדולה היא אצלם

אמר ליה ומי נפיש אגרייהו טפי מרבית 

אמר ליה אף על גב דלא ? ומציצית וממשקלות

פסק      .מאיסי למכלינהו, נפיש אגרייהו טפי
התולה מעותיו לומר שהם של עובד  ע"הש

הקדוש ברוך הוא , ומלוה אותם ברבית, כוכבים

  ).ג,קס(ד "יו יפרע ממנו
 

כיצד לקח , ירותואיזהו תרבית המרבה בפ'

 אטו כל הני '...הימנו חטים בדינר זהב

המלוה סלע בחמשה  (דאמרינן עד השתא

אמר רבי אבהו עד כאן ?  לאו רבית הוא)דינר

וכן אמר . מכאן ואילך של דבריהם, של תורה

 מכאן )דרך הלואה (רבא עד כאן של תורה

עד כאן יכין רשע וילבש . ואילך של דבריהם

  לבניו מעות של רביתשאם מת והניח (צדיק

ועל זה נאמר יכין רשע , אין חייבין להחזיר

עד . )והכי תניא לה בתוספתא, וילבש צדיק

כל שכן דרבית דרבנן אין , בתמיה (כאן ותו לא

 אפילו עד כאן, אלא? )הבן חייב להחזיר

  יכין רשע וילבש צדיק)דרבית דאורייתא הוא(

ן והב, ולא יהנה,  האב שהוא רשע וימותיכין(

עד כאן רבית . ) אינו חייב להחזירשהוא צדיק

וכופין אותו בית דין להחזיר אם תובעו  (קצוצה

  .  מכאן ואילך אבק רבית)בחייו
  

,  רבית קצוצה יוצאה בדייניןאמר רבי אלעזר

רבי יוחנן . אבק רבית אינה יוצאה בדיינין
 אפילו רבית קצוצה נמי אינה יוצאה אמר

 טעמא דרבי יוחנן  מאיאמר רבי יצחק .בדיינין

ך ָנַתן ְוַתְרִבית ָלדאמר קרא  ַּבֶנׁשֶ ּ ַקח ָוָחי לֹא ְּ

ֵ ַהתֹועבֹות ִּיְחֶיה ֵאת ָכל הָהֵאל ּ ֹּות יוָמת ָדָמיו מ (ָעׂשָ ּ

רב אדא בר . למיתה ניתן ולא להישבון )ּבֹו ִיְהֶיה
ך  אמר קרא , אמראהבה ְַאל ִתַקח ֵמִאתֹו ֶנׁשֶ ּ ּּ

למורא ניתן ולא ָלֶֹהיך ְּוַתְרִבית ְוָיֵראָת ֵמֱא

שמיע ליה   מגופיה דקרארבא אמר. להשבון
אפילו ) .קיב(ק "בב מתרץ דרבאג "עא ,'כתבו התוס[

מ הבן אינו צריך "מ, תימא רשות יורש לאו כרשות לוקח

 :         סא
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 ושאני הכא דכתיב ,להחזיר מעות ריבית שירש מאביו

 היינו שהתורה הזהירה את המלוה ,וחי אחיך עמך

אך לא הזהירה , ריבית בכדי שיחיה אחיושיחזיר את ה

כ משמע שסובר שהמלוה צריך להחזיר את "א. את הבן

אלעזר ' ל כר" דסלאו משום .יוחנן' ולא כדעת ר, הריבית

 אלא לא בא אלא ליישב ,דהא הכא דריש כרבי יוחנן

 ולכך בסמוך .ד לאו כרשות לוקח"הברייתא דהתם למ

שהוא לומד  ' הגמ וענתהא"ט דר"דקאמר רב נחמן מ

ק " כיון שמצאנו בברהולכאו', וחי אחיך עמך'מהפסוק 

את הדרשה הזו ' מדוע לא הביאה הגמ, שרבא דורש כך

מֹות  )אלא בהכרח שהוא עצמו אינו סובר כך, בשמו

ּיוָמת ָדָמיו בֹו ִיְהֶיה ּ  הוקשו מלוי רבית לשופכי ּ

ים ששפך שהעני את חבירו כלומר דמ[ דמים

תימה היכי  ' הקשו התוס עליו ישובוומת ברעב

משמע דמיו בו עבירה דשפיכות דמים הלא באוב וידעוני 

וכמה עבירות דלא שייכי לשפיכות דמים כתיב דמיהם 

 דאי לאו הכי למאי , דמיתורא דדמיו בו דרישל"וי .בם

 דאי למגמר סקילה ברבית מאוב וידעוני חדא ,כתביה

 מיתה  ותו לא מצינו,דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן

שהדרשה היא   גירסאיש בספרים:) ו( ובתמורה ,גבי ממון

 )'מות יומת דמיו בו' הפסוק פסוקים קודם' גשנאמר  (מהפסוק
 לפי זה )וקאי על מלוה בריבית (והוליד בן פריץ שופך דם

 מה שופכי דמים לא ]אתי שפיר דהוקשו בהדיא

אין להם אפשרות תקנה בהשבת המצב  (ניתנו להשבון

  .  אף מלוי רבית לא נתנו להשבון)לקדמותו
  

אמר רב נחמן בר יצחק מאי טעמא דרבי 

רישיה דקרא ( ]א"דף סב ע[אלעזר דאמר קרא 

ְְוֵחי ָאִחיך עָמך  )...ברבית קאי אל תקח מאתו ָּ ִ
האי וחי , ורבי יוחנן. אהדר ליה כי היכי דניחי

 לכדתניאמבעי ליה ? אחיך עמך מאי עביד ליה

וביד אחד מהן קיתון , דרךהלכין בשנים שהיו מ

שאין , בצמא (אם שותין שניהם מתים, של מים

 ואם שותה אחד מהן מגיע )מספיק לשניהם

דרש בן פטורא מוטב . )וימצא מים (לישוב

ואל יראה אחד מהם , שישתו שניהם וימותו

 )כ' ליקוטים סי(א "כתב החזו[ במיתתו של חבירו

הם יחיו לפי דכיון דיש חיי שעה לשניהם דאם ישתו שני'

 .]' אין חיי עולם שלו דוחה חיי שעה של חבירוכ"א. שעה
עד שבא רבי עקיבא ולימד וחי אחיך עמך חייך 

  . קודמים לחיי חבירך
  

, מיתיבי הניח להם אביהם מעות של רבית

שיודעים שהן של רבית אינן חייבין פ "עא

כדתרצה [הא אביהן חייב להחזיר  .להחזירן

 לדידיה הוא ' אחיך עמךוחי' ).קיב(ק "רבה בב

, דאזהריה רחמנא אהדר ליה דניחי בהדך

 דקרא ארישיה קאי אל תקח ואם לקחתדסיפיה 

   ?] לא אזהראבל לבריה, החזר
  

 בדין הוא דאבוהון נמי לא מיחייב להחזיר

 )דהאי וחי אחיך לכדרבי עקיבא, כרבי יוחנן(

ואיידי דקא בעי למתני סיפא הניח להן אביהם 

שניכר שהוא  (ל דבר המסויםפרה וטלית וכ

 חייבין להחזיר )ואביהם נזכר בה לקלון, גזל

  . תני נמי רישא בדידהו, מפני כבוד אביהם
  

 קרי כאן ,מפני כבוד אביהם מי מיחייבי, והני

יא ְבעְמך לֹא ָתֹאר  ְָוָנׂשִ ּ  ?בעושה מעשה עמךַ

 משמיה דרבא )].חגיגה כו[( כדאמר רבי פנחס

. שעשה תשובההכא נמי ב, בשעשה תשובה

 'כתבו התוס( מאי בעי גביה, אי עשה תשובה

ד רבית קצוצה יוצאה בדיינין פריך שפיר דהיה לו "למ

מ הוה לו להחזיר "אינה יוצאה מד " ואפילו למ,להחזיר

 גם בניו אין להם , לזהמשום לעז ובושת וכיון דלא חשש

  .  שלא הספיק להחזיר עד שמת?)לחוש לכבודו
  

 שגבו פ"עא, לוי רבית הגזלנין וממיתיבי

כתבו ( שגבו איכאפ "עמאי א, גזלנים. מחזירין

 מלוה ברביתמתייחס רק ל 'שגבופ "עא'דת "וא 'התוס

ומלוי ריבית שכבר , שכוונת התנא לומר שהגזלניםהיינו 

כ גזלנין למאי תננהו " דאל"וי .צריכים להחזיר, גבו

  להכי איצטריך ליה לשנויי, הגזילהפשיטא דמחזיר

 אי ) הגזלנין מאי ניהו מלוי ברבית,ה לדבר אחדשהכונ

 אי לא גזול גזלנין קרית להו, גזול גזול

אלא אימא גזלנין מאי ניהו מלוי ? )בתמיה(

   ?אף על פי שגבו מחזירין, רבית
  

משני :) צד(ק "ת דבב"וא 'כתבו התוס[ תנאי היא

 , ואמאי לא משני נמי הכא הכי,דמחזירין לצאת ידי שמים

 ל"וי מאי לא משני תנאי היא כדמשני הכא והתם נמי א
 ולדידיה דאמר אינה ,יוחנן'  קאמר אליבא דרדהכא

 , אף לצאת ידי שמים אינו צריך להחזיר,יוצאה בדיינין

 וסוגיא דהתם .ולכך לא מצי לשנויי הכא אלא תנאי היא

שהנה קושיית . אתי כההוא תנא דאית ליה יוצאה בדיינין

מרת שגזלנים ומלוי שם היא מהברייתא האו' הגמ

ובהכרח שברייתא זו , בריבית שהחזירו אין מקבלים מהם

שמפורש שם שחכמים , סוברת שריבית יוצאה בדיינים

משום מעשה בגזלן , הם אלו שתיקנו שלא יקבלו מהם

ואמרה לו אשתו שאם יעשה , שביקש לעשות תשובה

 . סב-: סא
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והוא נמנע , ט שעליו הוא יצטרך להחזירנאת האב' אפי

ועל , משמע שמדאורייתא חייב להחזיר, שובהולא עשה ת

זה הקשו סתירה מהברייתא האומרת שהם צריכים 

ותירצו , וברייתא זו נאמרה לאחר תקנת חכמים, להחזיר

ואי אפשר לתרץ כמו כאן , שהכונה לצאת ידי שמים

שהברייתות נחלקו לאחר תקנת , שזוהי מחלוקת תנאים

  כוונת אתשביאר ן"ריב' דלא כפיזה ו       .חכמים

 שיש לו להחזיר ' ולא להישבוןלמורא ניתן, 'לעיל' הגמ

ו אליבא זוגמרא  (מיראת שמים ולא להשבון על פי בית דין
' לדעת ר לפי הנתבאר והרי )וחנן שאינה יוצאה בדיינים'י' דר

 דתניא רבי ) לצאת יד שמים' אפיאין חיוביוחנן 

נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב פוטרין את 

 )מן לא תעשה ומלקות (ת הערבהמלוה וא

והוה ליה לאו הניתק  (מפני שיש בהן קום עשה

מאי קום עשה לאו משום דאמרינן להו . )לעשה

, וזהו נתקו לעשה, מה שגביתם (קומו אהדורו

וחי ,  החזרואם לקחת, כדאמרינן אל תקח

 מכלל דתנא קמא סבר לאו בני אהדורי )אחיך

 לנו הכרח כי הרי  לכדרבי עקיבאוחי אחיך (נינהו

   ?)נחלקו התנאים במחלוקתם של רבי אליעזר ורבי יוחנן
  
  

לעולם אימא ( מאי קום עשה לקרוע שטרא ,לא

 דברי הכל אינו מתוקן בחזרה מן לך אם גבה

והאי דתני , דאין כאן ניתק לעשה, המלקות

דהתם לא הואי אלא שומא ,  בשלא גבופטורין

תו וא, ששמו עליו נשך על ידי תנאי, בעלמא

דלא תשימון רבי נחמיה ורבי אלעזר למימר 

 לאו אשומא גרידתא עליו נשך דקאמר רחמנא

וכל כמה , אלא אשומא הבא לידי גיבוי, קפיד

כתבו   איכא קום עשה לקרועי שטראשלא גבו

יוחנן דאי ' י וכולהו סבירא להו כוותיה דר"פרש 'התוס

גבו אין מחזירין דתו ליכא קום עשה לאהדורי רבית 

 ,יוחנן'  דמעיקרא פריך אדרוקשה .וגתייהו בלא גבוופל

 ודחי , ברבי יוחנן דתנאיומשני תנאי היא ופלוגתייהו

אלא , כ אין זו דחיה"א ,דכולהו סבירא להו כוותיה

 דמעיקרא ודאי סבר דפליגי בלאו ל"וי       . סיעתא

 היינו, אם הוא לאו הניתק לעשה' ואל תקח מאתו נשך'ד

 , אם ריבית יוצאה בדיינים ורבי אלעזרפליגי ברבי יוחנןד

לאו דאל 'אלעזר ולא לקי א' ומסיק דכולהו אית להו דר

לא ' אבל פליגי בלאו ד, משום דניתק לעשה בהשבה'תקח

ק סבר מיד " דת, והיכא דלא גבה עדיין הרבית'תשימון

כשנכתב השטר נגמרה השומא והוי כאילו גבה כבר ואין 

נחמיה ורבי '  ור,וןעוד תקנה לתקן הלאו דלא תשימ

י סברי לאו דשומא מתלא תלי וקאי שאם יקרע "אלעזר ב

 והמקשה לא הבין יפה טעמו .השטר קודם שיגבה פטור

 ואי לאו כגבוי דמי אמאי חייב  ...ופריך אי כגבוי דמי

לרבנן ומשני לאו כגבוי דמי וטעמייהו דרבנן דסברי 

ד " ס והיכית"וא            .משעת כתיבה נגמרה השומא

דערב :) עה(מעיקרא דפליגי באל תקח הא אמרינן לקמן 

 דהיינו ל"ויאינו עובר אלא משום לא תשימון בלבד 

כשהערב לא קבל רבית מן הלוה אבל הכא שהערב קבל 

רבית מן הלוה ונתנו למלוה לכך חייב גם משום אל תקח 

' ואמאי לא דחי דכולהו סבירא להו כרת "      וא .ק"לת

 ל"וי אי חייב על לאו הניתק לעשה אי לאו אלעזר ופליגי
   )ע פטור"דלכ' פי:) ד( ועוד דבתמורה ,הלכה דפטור

  

 אי קסבר שטר ,מאי קסבר )ומקשינן על אוקימתא זו(

שהרי שיעבד לו  (העומד לגבות כגבוי דמי

 והא עבדו )קרקעותיו על הקרן ועל הרבית

 היא וקריעתו, והרי זה כמו לאחר גביית הריבית (איסורייהו

אף , ואם השבת הריבית לא מתקנת את הלאו, השבת הריבית

 הא , ואי לאו כגבוי דמי)קריאת השטר לא תתקן אותו

   .)ומאן פליג עלייהו (לא עבוד ולא כלום
  

לעולם קסבר שטר העומד לגבות לאו כגבוי 

 והא קא )ק"ואשומא גרידתא מחייב ליה ת (דמי

הכי נמי . שומא מילתא היאמשמע לן ד

תעשה דתנן ואלו עוברים בלא , ראמסתב

ואי אמרת לא  (.הערב והעדים, המלוה והלווה

 בשלמא כולהו עבוד מעשה )מחייבי עד דגבו

והערב מן , מלוה גובה מן הערב, בגבייתו(

 )הלוה נתן ביד המלוה ועבר בלא תשיך, הלוה

לאו שמע מינה , אלא? אלא עדים מאי עבוד

נמי מלוה וערב , הלכך (דשומא מילתא היא

      שמע מינה)מתחילתן חייבין משום שומא

אין , לקח רבית קצוצה ומת. א ע"פסק הש

הבנים צריכים להחזיר אלא אם כן היה דבר 

ועשה אביהם תשובה , כגון פרה וטלית, מסויים

 . ב).ו,קסא(ד "יו ולא הספיק להחזיר עד שמת
רבית דאורייתא שהוא בדרך הלואה בדבר 

יו כופין ומכין אותו יוצאה בדיינים שה, קצוב

עד שתצא נפשו אבל אין בית דין יורדין 

ד "ל כמ"משמע דקיי י" כתב הב).ה,קסא(ד "יו. לנכסיו

  :)סה(בדף '  הגמהשכן הכריע, כל הפוסקיםפ "יוצאה וכ
דהא דאמרינן  ן"א והר"י בשם הרשב"וכתוב בנמוק

יוצאה בדיינים היינו לומר דכופין אותו משום מצות עשה 

ומכין אותו עד שתצא נפשו כדי שיקיים ' יך עמךוחי אח'ד

, אבק רבית .ג .המצוה אבל אין בית דין יורדין לנכסיו

, ואם בא לצאת ידי שמים. אינה יוצאה בדיינים

 .         סב
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 ש שגם באבק ריבית" מ).ב,קסא(ד "יו ...חייב להחזיר

  דבריאלו הם, אם בא לצאת ידי שמים חייב להחזיר

שיש אומרים   כתבן"אמנם הרמב... ן"ש והרמב"הרא

    .שאפילו בבא לצאת ידי שמים אינו חייב להחזיר
  

, של אומות (אמר רב ספרא כל שאילו בדיניהם

 )ונותנים ( מוציאים מלוה)שלא נאסר להם רבית

על ידי תנאי , אם אין לו משכון (למלוה

אם  ( בדינינו,)כגון רבית קצוצה, שביניהם

 .)אלעזר' כר ( ללוה)ונותנים(  מחזירין ממלוה)גבה

 )ונותנים( כל שאילו בדיניהם אין מוציאין מלוה

  .  ללוה)ונותנים( ממלוה מחזירין אין בדינינו ,למלוה
  

 והרי סאה ,אמר ליה אביי לרב יוסף וכללא הוא

, דבדיניהם מוציאין מלוה למלוה, בסאה

את העודף (ממלוה ללוה  ובדינינו אין מחזירין

דהא , ביוקר שהוקירו החטים בשעת תשלומין

 אמר ליה אינהו בתורת ?)אבק רבית הוא

 כי מגבו סאה בסאה אינהו[ פקדון אתא לידיה

 לאו בתורת רבית קא מגבו מן הלוה למלוה

דהא , אלא בתורת פקדון הוא בעיניהם, ליה

מי קדחו :) סג(דאמר  'כתבו התוס סאה מסר לו בידו

 כמו )וכי החיטים שלי היו מתקלקלןת באוצר (חטין באכלבאי

 וכי אמר .כ" ען הייתי שומרם בבית ומוכרם ביוקרכ

כל שבדיניהם  הכי אמרה  למילתיהרב ספרא

   .] בדינינו מחזיריןמוציאין בתורת רבית
  

אמר ליה רבינא לרב אשי והרי משכנתא בלא 

ואוכל את , מלוה מעות על הכרם (נכייתא

ואינו פוסק לנכות לו מן החוב כלום , הפירות

 דבדיניהם )בתורת רביתואוכל , בשביל אכילתו

אם אכל הלוה הפירות ( מוציאין מלוה

 ]ב"דף סב ע[ למלוה )ונותנים, משמשכנה
דאבק רבית  (ובדינינו אין מחזירין ממלוה ללוה

, כיון דזימנין שאין עושים פירות, הוא

 אמר ליה ?) אין זו רבית קצוצהשהכרמים לוקין

סברי  (אינהו בתורת זביני אתא לידייהו

, יני אתו הנך פירות לידיה דלוקחדבתורת זב

,  הכרם מכור לודכל זמן שלא פרע לו מעותיו

והוא , עד זמן שפסקו ביניהם שיכול לפדותה

, הדין דמצי לאתוביה נמי מאבק רבית

אלא הא שינויא , דהמרבה בפירות דמתניתין

  .)נמי אית ליה לשנויי בתורת זביני אתו לידיה

פרא מאי רב סאלא כל שאילו בדיניהן דקאמר 

הי נינהו דבדיניהם אין  (אתא לאשמועינן

? )ובדינינו אין מחזירין, והוא רבית, מוציאין

הכי אתא לאשמועינן כל שאילו בדיניהן 

מוציאין מלוה למלוה בדינינו מחזירין ממלוה 

. וכדרבי אלעזר, ומאי ניהו ברבית קצוצה, ללוה

כל שאילו בדיניהם אין מוציאין בדינינו אין 

 בדף  [רבית מאוחרת, רבית מוקדמתמחזירין 

, והא בתורת רבית יהיב ליה,  קתני לה):עה(

שהרי לא ,  אין מוציאיןובדיניהם אם לא נתן

   .]פסק עמו
  

כתבו [  לקח הימנו חטים בדינר זהב הכור,כיצד'

שאין לו פ "עי פירש דמקח חטין הוי היתר א"רש 'התוס

והאיסור .  כיון שנתן לו מעות) שיצא השערבאופן (חטים

קנה  ' ונקט רישא,מתייחס למקח של היין שנאמר במשנה

שבא מכח פיסוק ג "ע לרבותא דסיפא דיין אסור א'חיטים

 שהיה דרך מקח וממכר ולא דרך ןחטיההראשון של 

 צריך למחוק  .א  קושיות'ד וקשה לפירושו        .הלואה

 מאי ?והא לקח קתני'בגמרא דגרס .) סג(הספרים לקמן 

 כי לפי זה אתי שפיר לקח דקאי ' בהלואתו לקח,לקח

 לא קאי שבמשנה' אסור'מילת כיון ד .ב .מותראחטים ד

וכי אין לו יין מאי הוי 'יין מאי פריך בגמרא על האלא 

 וכי לא 'שאין לזה יש לזהפ "עוהתנן יצא השער פוסקין א

ידע דאסור לפסוק יין מחמת חוב ולא נתן לו אז שום 

חוב בדמיהם מכלל דמעיקרא מדמשני בבא ל .ג .דמים

ולא שאת היין על ,  עבור הייןסבר שהיה נותן לו דמים

הקשתה ' אם כל האיסור רק ביין למה הגמ .ד .ידי חוב

  לפרוך מרישא דשרי גבי חטים'מיצא השער פוסקין'

שאם ,  זה יש לתרץמיהו ,להקשות מה ההבדל ביניהם

ם  קאי ג'אסור' דהיתה מתרצת' הגמ, הקושיא היתה כן

וה מוקמינן רישא דשרי  או ה)ןעל הדין של חיטי (ארישא

 דאיזהו תרבית לכך נראה.          דוקאןביש לו חטי

 וכי קתני בסיפא יין אין לו ,תיןדאסור קאי אכולה מתני

 לכך פריך בגמרא וכי אין לו ,הוא הדין דגם חטין אין לו

יין וגם חטים מאי הוי ועיקר קושייתו מכח חטים דאסור 

וכיון שיצא שער שבשוק ( שנותן דינר זהבפ "עאין לו אכי 
בבא לחוב ' ומשני )ם אם אין לוגד "ועתה משלם שפ

 שכבר היה חייב לו דינר זהב ובשעת קנין ל"ר' בדמיהן

 ומיד הוי ).פ שיצא השער"ולכן אסור אע (אינו נותן לו כלום

 אלא דפריך ליה השתא ,ליה למפרך והא לקח קתני

 אמאי תני )על הסבר זה קשה (ת"וא          .עדיפא מינה

 כיון דינר'  כי נמי יש לו אסור ליתן שוה ל,גבי יין אין לו

 הלא אפילו חטים הוה איסורא ,שמוכר תמורת החוב

 ל"וידינר כיון שלא היה לו חטים בפסק הראשון ' ליקח בל
 ) לאשמועינן דאף ברישא אין לו חטים ואסורדכתבו כן

אחר שיצא  (ן לו יין מאי הוי וכי אי'...וכן השער

 : סב- . סב
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 והוא חייב לו החטין או המעות, השער ליין

  והתניא)הרי הוא כפוסק עמו עכשיו על היין

אית דגרסי  כתבו ועל גרסתם .והתנן 'גרסו בגמ' תוס[

  משום דלא גרסינן במתניתין)כדמופיע לפנינו (והתניא

אית :) עב( לקמן ' בגמ וכן. יצא השער פוסקין:)לקמן עב(

 הא יצא השער ...דאין פוסקין' אלא מתני'פרים דגרסי ס

יצא 'והיינו שלגרסתם לא כתוב במשנה המילים  'פוסקין

שדין זה רק ' הא'את המילה ' סים בגמרוגו' השער פוסקים

ולספרים דגרסי הכא והתנן . משמע במשנה ולא להדיא

 אין ]לקמן הא'  ולא גרסי,יצא השער פוסקין' גרסי במתני

, ליתן לו מעות בכור חטין ( הפירותפוסקין על

ואפילו יש , ולומר לו תנהו לי לסוף זמן גדול

 אין נין אותו עכשיו בכך בתחילת הקצירשנות

מפורסם וקבוע  ( עד שיצא השער)זה שער

פ "עא,  יצא השער פוסקין)בשוקי העיר בכך

ויכול , לאיש אחר ( יש לזה)המוכר (שאין לזה

ג "דאע 'בו התוס כתלקנותו עכשיו בדמים שקיבל

דלא משך חטין אין זה רבית כיון שאם היה בא מוכר 

 ולכך חשיבי כנתיקרו ברשות ,לחזור הוה קאי במי שפרע

   ?)לוקח
  

 אמר רבה מתניתין בבא לחוב בדמיהן עסקינן

שלא נתן לו זה המוכר ללוקח דמי החטין (

, שחייב לו שיחזור ויקבלם הימנו בשביל היין

ולפסוק , י החטין חובאלא בא לעשות עליו דמ

וכך אמר לו אני מקבל עלי חיטך , על החוב יין

והרי , בשלשים דינר כמו שאתה יכול למוכרן

דאי הוה , לך אצלי בהן יין כשער של עכשיו

 ואי אייקר,  הוה קנוי לו מעכשיוליה יין

והוא לא קיבל , אבל אין לו, ברשותיה אייקר

 ומר יכול הוא לקנותושנוכל ל, עכשיו מעות

אלא ,  נמצא שאינם אצלובדמים שקיבל

שיש הפרש בין  ( וכדתניא)בהלואה בעלמא

 הרי שהיה נושה )נותן מעות לבא עליו בחובו

 'כתבו התוס[ והלך ועמד על גורנו, בחבירו מנה

תימה והלא מעות קונות הכא אפילו מדרבנן דמילתא 

גבי החליף דמי שור :) מו(דלא שכיח היא כדאמרינן 

וכר לו את החיטין משהוא , א הדין כאןכ הו"א, בפרה

  דהכא מיירי שלא פטרול"וי שיקנו המעות, תמורת החוב

 ואומר תן לי ] החטין את כל עד שיתן לומן החוב

אמר לו . שאני רוצה ליקח בהם חטים, מעותי

צא ועשה עלי , שאני נותן לך, חטים יש לי

 כל )החטים (ואני אעלה לך, כשער של עכשיו

 אקבל אף אם יתעלו דמיהן (שנים עשר חדש

,  אסור)ואתנם לך בדמים הללו, עלי העילוי

שאין זה דומה  (דלאו כאיסרו הבא לידו דמי

דאיכא למימר יקנה , לנותן איסר בשעה שפוסק

  . )לו עכשיו בשוק במעות שקיבל
  

שאין  (אמר ליה אביי אי דלא כאיסרו הבא לידו

דאיכא , זה דומה לנותן איסר בשעה שפוסק

 )מר יקנה לו עכשיו בשוק במעות שקיבללמי

דהאי תנא  ( אפילו יש לו נמי,מאי איריא אין לו

ואפילו , דיש לו חטין, בעומד על גורנו קאמר

   ?)הכי אסר
  

 אמר אביי מתניתין כדתני רב ספרא, אלא

 ברבית )ולא בפוסק עמו בתחילה על החטין(

דתני רב ספרא ברבית דבי רבי . דבי רבי חייא

ואסורין מפני , ברים שהם מותריןחייא יש ד

 אמר , אמר לו הלויני מנה,כיצד. הערמת רבית

ואתה תימכרם  (חטין במנה יש לי, לו מנה אין לי

כשער של  ( שאני נותן לך)ויהיו לך מעות שרצית

וחזר , נתן לו חטין במנה. )ונתנם לו, עכשיו

דאוזיל גביה  (ולקחן הימנו בעשרים וארבע סלע

והוא היה , ם וחמשה סלעיםשהמנה עשרי, סלע

 )דחוק למעות ולא יכול להמתין ליום השוק

שהרי לא העלה לו דמי החטים יותר  (מותר

והאי הוא , מדמיהן בשכר המתנת המעות

 ואסור לעשות כן מפני הערמת )דאוזיל גביה

 כגון דאמר הלויני )אצלנו במשנה (הכא נמי. רבית

אמר ליה שלשים דינרים אין . שלשים דינרים

 שאני נותן לך, חטין בשלשים דינרים יש לי, לי

נתן לו חטין . )תימכרם ויהיו לך שלושים דינרים(

 וחזר ולקחם הימנו בדינר זהב, בשלשים דינרים
 30וחייב למלוה ,  דינרים25יש ללוה בפועל כרגע  כ"א[

מתניתין כי קאמר לקח הימנו חטים  דינרים

 תן  לתובעו אמר לו)המלוה (וכשבא, במלוה קאי

 שאני לוקח בהן ) דינרים30שאתה חייב לי  (לי מעותי

 הרי מעותיך עשויות עלי )הלוה (אמר לו, היין

אי אית . ]ויין אין לו, בדמי שלשים דינרין יין

ליה חמרא ללוה דיהיב ליה בשלשים דינר 

זוזי יהיב ליה  (פירא הוא דקא שקיל מיניה

לא ד ( ולית לן בה)ופירי שקיל מיניה, מעיקרא

 :         סב
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כיון דלית ליה חמרא ודאי , ואי לא. )מי לרביתד

וקא , דינר זהב יהיב ליה (משקל זוזי מיניה

  .  מחזי כרבית)שקיל מיניה תלתין
  

 דמי חיטי ,תן לי חיטי, אמר ליה רבא אי הכי

 ,שאני מוכרן.  תני דמי חיטי?מבעי ליה

.  תני שמכרתים לך?שמכרתים לך מבעיא ליה

 , דינריןהרי חטיך עשויות עלי בשלשים

 נמי הכי אוקמינהו )מתחילת ההלואה (מעיקרא

 הכי קאמר ליה ?)כך העמידו ביניהם את החוב (עילויה

הרי לך , בדמי חטיך שעשית עלי בשלשים דינר

,  והא בדינר זהב הכור.אצלי בהן יין ויין אין לו

כשלקחן בדינר , ואם כדבריך (וכן השער קתני

ביה דאי והאי דאוזיל ג, זהב היה השער שלשים

 נר זהב וזה העלם עליו שלשים דינרהשער בדי

  . )מעיקרא אוקמינהו ברבית בשביל המתנתו
  

רבי , )כשאמות (יבנאאלא אמר רבא כי שכ

 ]א"דף סג ע[ )יצא לקראתי (אושעיא נפק לוותי
שאני רגיל לתרץ  [דמתרצנא מתניתין כוותיה

, משניות שסתם רבי כברייתא שסתם הוא

 דתני רבי .)]:קיא(ק "בבודכוותיה אמר רבא 

והלך , אושעיא הרי שהיה נושה בחבירו מנה

ואמר תן לי מעותי שאני רוצה , ועמד על גורנו

ואמר לו חטין יש לי שאני . ליקח בהן חטין

. צא ועשאן עלי כשער של עכשיו, נותן לך

ודרך , שנתייקרו (הגיע זמן חטין למכור

 , אמר לו תן לי חטין)אוצרותיהן למוכרן מעתה

אמר לו יש , שאני רוצה למוכרן וליקח בהן יין

צא ועשאן עלי כשער של , לי יין שאני נותן לך

ואמר לו תן לי , הגיע זמן יין למכור. עכשיו

אמר לו . שאני רוצה למוכרו וליקח בו שמן, ייני

צא ועשהו עלי , שמן יש לי שאני נותן לך

ולא  (אם יש לו מותר, כולם. כשער של עכשיו

, או כאיסרו הבא לידו היכא דיש לואמרינן דל

 כי דלא משיךג "עוא, דזכי בהו האי מהשתא

הואיל , ולא הוי רבית, מוקרי ברשותיה מוקרי

, ומיהו,  קאי עלייהו במי שפרעואם בא לחזור

,  לאו כאיסרו הבא לידו הואהיכא דאין לו

,  שאין לוג"עוא, דהיכא דיהיב ליה זוזי פוסק

דחטין מצויין , יבלדיכול זה לקנותו במעות שק

אבל זה אין בידו במה , לו הואיל ויצא השער

 ומאי לקח.  אין לו אסור)ודמי לרבית, יקנה

שהיה נושה  ( לקח בהלואתו)דקתני במתניתין(

ופירוש , ולי נראה דלא גרסינן ליה .בו דינר זהב

לפי שראה ברבי אושעיא , משובש הוא שנתלה בספר

דאי הוה יהיב ליה דשמעינן מינה , נושה בחבירו מנה

שבש מתניתין , אפילו אין לו נמי שרי, השתא זוזי

לא מבעי לשבושי , ולא היא, ופירשה בלוקח בהלואתו

, אושעיא משום חטין קמאי נקיט ליה' דר, מתניתין בהכי

, אף על גב דלאו כאיסרו הבא לידו, ולמימר דיש לו מותר

אבל , הואיל ולא בא איסרו לידו, וכי אין לו אסור

שמחמת הלואה בא , כי תנא אין לו גבי יין תנא, תניתיןמ

אבל גבי חטין לא , שהיו כבר דמי החטין מלוה עליו, עליו

כיון שבתחילה נתן לו ( ואפילו אין לו שרי, תנא איסורא
ושפיר תני בה ,  דאיסרו בא לידו)מעות בעבור החיטים

   .)לקח
  

 ,אמר רבא שמע מינה מדרבי אושעיא תלת

שיש לו על  (עמידין מלוהשמע מינה דמ1

לפסוק עליהם פירות  ( על גבי פירות)חבירו

 ולא אמרינן )כשער של עכשיו כל ימות השנה

, כדתני רבי חייא (דלא כאיסרו הבא לידו הוא

ושמע מינה 2. ) אסוראפילו יש לו דאמר לעיל

 אין אבל אין לו שיש ללווה פירות[ הוא דיש לו

 נתינת אבל פוסקין על ידי, מעמידין מלוה

 יצא השער ):עב(כדקתני מתניתין , מעות

 ]ואוקימנא מתניתין כדתני רבי אושעיא, פוסקין

מדקתני הגיע זמן חטין למכור  (ושמע מינה3

, שם לו החטין בדמים בשער של עכשיו ביוקר

 ...) שמע מינהופוסק יין כשער של עכשיו בזול

דאמר פסק על הפירות ( איתא לדרבי ינאי

 מקבל ובא ותבעו ואין לו, ורוהגיע זמנו למכ

דאמר רבי  )הימנו הדמים כשער של עכשיו

ומה לי  )דמה לי מקבל הן עצמן(ינאי מה לי הן 

החטין  'מה לי הן' שמואל' פירש ר, 'כתבו התוס[ דמיהן

ל דוקא יין אבל " ור, כגון יין אם יש לו כך'מה לי דמיהן'

הנא גבי רב כ.) קג(ק " דבבת"ואין נראה לר .מעות אסור

ל לרב אשקול "זבין כתנא ואייקר זבנוה מרוותא קמאי א

זוזי אמר ליה אי כי מזבני אמרי כתנא דכהנא הוא שרי 

ואם לאו אסור רב לטעמיה דאמר אין עושין אמנה 

   .)ינאי שרי למשקל זוזי' בדמים משמע דלר
  

נותנין  ( עושין אמנה בפירותרב אמר, דאתמר

, בשוקמעות באמנה כשער של עכשיו שיוצא 

 . סג-: סב   
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 ואין )אפילו יוקירו חטין, על מנת לקבל פירות

לפסוק על הפירות כדי (בדמים  עושין אמנה

דכיון דזוזי יהיב וזוזי , לקבל דמים לכשיוקירו

 מה לי ורבי ינאי אמר. ) מחזי כרביתאשקיל

  . ומה לי דמיהן, הן
  

מהא  (אם יש לו מותר,  כולם)על רב (מיתיבי

 דמים קא והכא, דרבי אושעיא קא מותיב

 ומקבל היין ששוה ששם עליו דמי החטין, מקבל

 ומתחילה לא קנה יין ממנו, יותר ממה שנתן

   ?)והרי הוא כמקבל מעות דמי החטים
  

הימנו החטים [  בשמשךאמר רב הונא אמר רב

, דדמי החטין דידיה קא מקבל, מתחילה

דמשעה שמשך כלתה לה , דברשותיה אייקר

 ' כתבו התוס בכולןוכן, תורת הלואה וקיבל חובו

ואפילו אכלן המוכר מותר לשלם חטים אחרים אם יוקירו 

משום דהתם הלואה .) סב(ולא דמי לסאה בסאה דאסור 

משיכה דהכא לא הויא אלא לענין  שעודווהכא זביני 

ל "נראה שר ם"הסביר המהר (היתר פיסוק ולא לקנות ממש
 הויין כ"בזה וכי תימא הא כיון דהלוקח קנה החטים במשיכה א

כ הוי כאלו לוה המוכר "כ כשאוכלן המוכר אח" וא,ממש שלו
כ "החטים מהלוקח והשתא נעשה הלואה וכשמשלם לו אח

חטים אחרים כשיוקרו ליתסר כמו לוה הימנו סאה בסאה לכך 
ל "ר' מסיים ומשיכה דהכא לא הויא אלא לענין היתר פיסוק וכו

בל ראיתי א ולכך כשהמוכר לקחן ואכלן לא מקרי שוב הלואה
 דלא כתוב בהן כלל אלא כך כתובים על קלף ישנים' בתוס

כתוב בהן ולא דמי לסאה בסאה דהתם הלואה והכא זביני ותו 

אלא כגון ?  אי בשמשך צריכא למימר.)]לא מידי

ואשמעינן דיחוד מילתא  (שיחד לו קרן זוית

  . )היא
  

 הא )יה על רבלתרץ תירוץ אחר על הקוש (ושמואל אמר

,  רבי יהודה היא) מותרני יש לודקת (מני

רבית שאינה על  (דאמר צד אחד ברבית מותר

ופעמים שבאה , ידי הלואה אלא על ידי מכר

אם יוקרו הפירות וישלם , כגון זו, לידי רבית

לם דמים אלא ואם לא יש,  יש כאן רביתדמים

היינו ,  אין כאן רביתפירות שפסק הוא עימו

עמים אין צד אחד ברבית פעמים יש רבית ופ

שהרי אינו פוסק עמו על מנת לשלם , רבית

דבשעת ג "עוא ' כתבו התוסאלא פירות, דמים

 כיון שבשעת הפסק הוי צד אחד של ,הפרעון הוי רבית

כ סאה בסאה נמי יהא מותר ללות " את"וא .היתר שרי

 דבהלואה , דצד אחד הוא דשמא לא יוקירו,לרבי יהודה

 כדאמרינן לקמן נמי שרי רבי יהודה צד אחד ברבית

יהודה ' גבי משכן לו בית משכן לו שדה הא דלא כר:) סה(

 דלא חשיב צד אחד ברבית אלא דבר שיש ביד ויש לומר

 ולא ,מלוה או ביד לוה לעשות צד אחד שלא יהא רבית

כ יהא רבית אם "דמי לסאה בסאה שתלוי בשער וע

   .)יוקירו
  

ועשה לו , דתניא הרי שהיה נושה בחבירו מנה

ן אני נותן לך מכאן עד יום אם אי (ו מכרשדה

 בזמן שהמוכר אוכל ) הרי השדה שלךפלוני

לוקח אוכל פירות ,  מותר)בתוך הזמן (פירות

שיחזיר לו , שמא לא יבוא לידי מכר (אסור

ונמצא שבהלואה היו אצלו וזה אוכל , מעותיו

רבי יהודה אומר אף בזמן  .)פירות ברבית

מר להם רבי א. שהלוקח אוכל פירות מותר

יהודה מעשה בביתוס בן זונין שעשה שדהו 

ולוקח אוכל , מכר על פי רבי אלעזר בן עזריה

 מוכר אוכל ,אמרו לו משם ראיה. פירות היה

  . ולא לוקח, פרות היה
  

אמר ? )רבנן ורבי יהודה במאי קמיפלגי (מאי בינייהו
כי האי  ( צד אחד ברבית איכא בינייהואביי

צד , י רבית שמא לא יבאשמא יבוא ליד, גוונא

 אינו בא לידי צד המכר,  בא לידי רביתהפדייה

 רבית על מנת להחזיר איכא רבא אמר. )רבית

דרבי יהודה גופיה לא שרי אלא על  (בינייהו

 יחזיר לו שאם לא יהיה מכר, מנת להחזיר

דבשעת , ק"ואפילו הכי אסר ת, פירות שאכל

 'תוס כתבו הועבדיה לאיסור, אכילה קאכיל רבית

 מאי טעמא דרבנן דאסרי דאיזה רבית הוא זה ת"וא

 ל"ויוהלא כשיבא לפדות מנכה לו תחילה פירות שאכל 
ודאי אם הוא עושה כן לא הוי רבית אלא מצריכו לפרוע 

תחילה הכל קודם שינכה לו כלום ואם לא יוכל לפרוע לו 

.) לא( דתנן בערכין ת"וא.       הכל תהא משוקעת בידו

בתי ערי חומה גואל מיד וגואל עד שנים המוכר בית ב

' עשר חדש הרי זו כמו רבית ואינו רבית ופריך בגמ

 ומשני הא ,והתניא רבית גמורה היא אלא התורה התירה

 והשתא לרבא דלכולי עלמא צד אחד ,יהודה והא רבנן' ר

 דמדאורייתא מודה ויש לומרברבית אסור היכי משני 

רבנן נראה לרבא רבא דבצד אחד ברבית פליגי אבל מד

דליכא למאן דשרי ורבי יהודה שרי הכא אפילו מדרבנן 

כדמוכח בעובדא דמייתי לכך מוקי רבא דאיירי ברבית 

תנא אין :) כז(במגילה  ת"וא       .על מנת להחזיר

מוכרין בית הכנסת אלא על תנאי אימתי שירצה שיחזור 

 .          סג
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דברי רבי מאיר ופריך בגמרא ולרבי מאיר היכי דיירי 

 הא הוה ליה רבית ומשני סבר לה כרבי יהודה דאמר ביה

 כגון רבא יתרץ שמדובר ל"ויצד אחד ברבית מותר 

   .)שהתנו עמו שאם יפדו יתן השכר על שדר בו
  

 )גבי פרעון (אמר רבא השתא דאמר רבי ינאי

הן ודמיהן (אמרינן מה לי הן ומה לי דמיהן 

, דכי היכי דהן מותר דמיהן נמי מותר, שוין

 יותר ממה שדמיהן ,י טוב אם הם מקבלדמה ל

ל שאין עדיפות בכך שהמוכר פורע ללוקח את " רמקבל

ממה שנותן דבר אחר , הפירות עצמם שפסקו עליהם מתחילה

 מה לי דמיהן ומה לי ]ב"דף סג ע[ )בשיווי הפירות

בתחלת התנאי ... ל שבא ללמד ש"ר[ הן נמי אמרינן

 שאיןפ "עוא, נמי משיצא השער פוסק עמו

 )הקונה (ובלבד שיתן לו זה,  פירות בידו)למוכר(

 דמי המעות )למוכר (דכי היכי דאם היו, מעות

הכי נמי ,  הוי מותרוהיינו הפירות, הללו בידו

,  מותר)י שיתן לו הקונה"ע (כי הוו המעות בידו

דמה לי טוב אם היו , שהמעות ודמיהן שוין

מעכשיו , בידו, שהם דמים למעות הללו, החטין

 יכול )המוכר (אף הוא,  עצמן בידו)המעות (שהם

 פוסקין ומן הטעם הזה      .ליקח בהן פירות

והוא שער היוצא על ידי , על סמך שער שבשוק

פ "עוא, חמרין המביאין תבואה לשוק בכרכים

       .)באופן שהלוקח נותן מעות (לזה שאין פירות

 יצא השער ):עבלקמן (משנתינו היא זו  ת"וא

 לקמן אין פוסקין על יכא למאן דאמרא ,פוסקין

 )אוצרות (ומוקי למתניתין באכלבאי, שער שבשוק

 דמתניתין ) זמן רבשנמשך שער שלהם ,ספינות( וארבי

      .תמא סאלא יצא השער, לאו שער שבשוק תנן

 דמפיך לישנא ונקט למימר מה לי דמיהן הא

 משום דבשעת פרעון הוו המעות , לי הןמה

ושייך למימר מה טוב , ירותשמשלם לו דמי הפ

,  דמיהן נמי שרוכי היכי דהן שרו, הן מדמיהן

ובשעת הפיסוק נותן לו זה מעות לקבל חטין 

, ומיקרו הפירות דמיהן של מעות, בדמי המעות

כי , ושייך למימר מה טוב דמיהן של מעות מהן

 הן ,אם היו הפירות בידו, היכי דדמיהן שרו

 קצרו של דבר      . שריכי הוו הן בידו, נמי

לשון הפרעון , וקחלשון הפסקה נמשך אצל ל

 פוסק גבי תנאי ראשון .נמשך אחר המוכר

הלכך החטין , ונותן לו דמים לקבל כנגדו חטין

וגבי מעות , דמי מעותיו, קרוין דמים אצל לוקח

 הוו דמי החטין שזה פרעון המעות שזה פורע

שאין פ "עוא,  ופוסקין על שער שבשוק]חייב לו

היא יצא ' ת מתני" ואי"ירש רשפ ,'כתבו התוס( לו

ד אין פוסקין על שער שבשוק "השער פוסקין איכא למ

 ולא היה לו       .באכלבאי וארבי' ומוקי לה למתני

יוחנן דאמר לקמן אין פוסקין על ' לפרש כן דאפילו לר

שער שבשוק מודה דלא בעינן תרעא דמשיך כולי האי 

 שער שלהם יותר משער דורמוס שנמשך(  כמו אכלבאי וארבי
כלומר משיתחילו בעלי בתים ואוצרי פירות לפתוח , הזה

נמשך שער להם , וספינות מביאות תבואה למכור, אוצרותיהם
  ולא בעי אלא כדורמוס)שהרי יש הרבה תבואה, זמן רב

יוחנן דאין פוסקין אלא '  ולא אמר ר)איטליז רב וגדול(

 והיכי ת"וא     .) קבועשאין שער שלהם( בשוק של עיירות

ינאי דפוסק על שוק של עיירות ולא בעינן ' שמעינן מר

 דהכי דייק מדאמר רבי ינאי מה לי הן מה ל" וי.דורמוס

לי דמיהן ויכול לפרוע לו דמים כמו שיכול לפרוע לו חטין 

נ פוסקין אפילו על " ה,משום דמן החטין יכול למצוא דמים

ל המעות לקנות חטין שוק של עיירות דיותר יזדמן לבע

בשוק של עיירות ממה שיזדמן לבעל חטין למכור ' אפי

  .)אפילו בשוק של אכלבאי וארבי
  

איתיביה רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע 

 אם אין לו אסור, אם יש לו מותר, לרבא כולם

,  אמר להו התם הלואה?)בהא דרבי אושעיא(

  . הכא זביני
  

י טעמא רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו מא

פ "אעאמרו רבנן פוסקין על שער שבשוק ו

 שקילא )הלוקח למוכר (שאין לו דאמר ליה

 אי הוו ,מאי אהנית לי, טיבותיך ושדייא אחיזרי

ולא הייתי מלוה , אם מעותי היו נותרים אצלי (לי זוזי בידי

מקומות  ( הוה מזבנינא בהיני ובשילי)לך אותם

ורב שהיו רבה , הן שהיו סמוכין לפומבדיתא

 בכל מקום הוא כלומר ( בזולא)יוסף יושבין בה

  . )מוצא סביבותיו בדמים הללו
  

אמר ליה אביי לרב יוסף אלא מעתה מותר 

ללות סאה בסאה משום דמצי אמר ליה שקילא 

דאמר ליה חטי דקדחי , טיבותיך ושדייא אחיזרי

וכי אם הנחתי חטים שלי , בתמיה (באכלבאי

שיהיו , ם עליהןבאוצרי כלום היו גשמים יורדי

 'דקדחי 'א"ל .צומחות בהן צמחים להתקלקל

 : סג-. סג  
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 אמר ליה התם ?)'כקדח אש'כמו , לשון חמימות

  . הכא זביני, הלואה
  

אמר ליה אדא בר אבא לרבא והא בעי למיתב 

היכי אמרינן מאי אהני לפסוק [ זוזי לספסירא

דבעי למיתב זוזי  והא אהני, על שער שבשוק

 בקש למוכרי חטין שמ)מתוך ( סרסור,לספסירא

 נמצא )ל שימצא לו מוכר שיש לו סוג פירות שרוצה"ר(

 אמר ליה דקא ?]משתכר זוזי בהקדמת המעות

צריך הלוקח ליתן למוכר דמי  (יהיב ליה נמי

 זוזי דאינשי )לא צריך (רב אשי אמר. )הסרסור

החמרין הולכין  (אינהו עבדי ליה ספסירותיה

פסק      .)אצל בעלי המעות להוליך לו תבואה
י שהיה נושה בחבירו מעות ואמר מ .א ע"הש

, תי שאני רוצה ליקח בהם חטים תן לי מעולו

 צא ועשה אותם עלי כשער של עכשיו ל"א

אם יש לו חטים , ויהיה לך אצלי חטים בהלוואה

. ..כשיעור מעותיו מותר אפילו לא יצא השער
  הובא בדףאושעיא'  מדתני ר מקור הלכה זו).א,קסג(ד "יו

 אין לו,  מותראם יש לוכולם ,  וסיכמה שם הברייתא.)סג(

כן הוא ' שיש לו חיטין כשיעור מעותיו 'ע"ש הש" מ.אסור

ירוחם שדי שיהיה לו קצת כדין סאה ' דלא כרו, ם"דעת הרמב

,  מנה אין ליל"א. אמר לו הלויני מנה. ב .בסאה

ונתן לו חטים במנה כמו , חטים במנה יש לי

ועדיין הם  ('ממנו בצקחם שהוא השער וחזר ול

,  אם פרע לו לבסוף המנה בפירות)שוים מאה

מפני הערמת , אבל אסור לפרוע במעות. מותר

 וכל זה ...ל תחלה הלויני מנה"מאחר שא, רבית

, לא מיירי אלא כשלא התנו מתחלה על כך

, אבל אם התנו מתחלה לקנות ממנו בפחות

 אפילו )א"ן והרשב"מ בשם הרמב"המ(, הוי רבית גמור

ש "מ ).ג,קסג(ד "יו ).אסורהגה (פרע לו פירות 

כ "כ . מותר אלא פירות,מעותשאם לא פורע לו ע "הש

הפוסק על השער צריך שלא  .ג א"ן והרשב"הרמב

כגון שאם מנהג שהלוקח , ירויח בדבר כלום

וצריך , נותן שכר הסרסור צריך שיתן הוא

שינכה למוכר החסרון שראויין להתחסר לפי 

הפוסק על  .ד ).ה,קעה(ד "יו לפי הזמןהמדה ו

יכול לשום , הפירות ונתייקרו בשעת הפרעון

הפירות שנפסק עליהן במעות וליתן לו פירות 

ויש . )ם"רשב (אבל מעות אינו יכול ליתן, אחרות

  ).ו,קעה(ד "יו ...)ת"ר (מי שאומר שיכול ליתן מעות

אי מאן דיהיב רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו ה

הפוסק על הפירות עד  (עא חריפאזוזי אתר

, שלא יצא השער הברור אלא שער הבכיר

, שהלקוטות מוכרין בזולא, שהיא סמוך לקציר

 דאם ):עב(ותנן מתניתין , זה סאה וזה סאתים

, שלא יצא השערפ "עוא, יש לו מותר לפסוק

 פוסק עמו על היה הוא תחילה לקוצריםדקתני 

מוכר של  ( צריך לאיתחזויי לבי דרי)הגדיש

ולהכי נקיט , כשהוא דש וזורה תבואתו בגורן

שאין פוסקין עליו אלא למי שיש , תרעא חריפא

 פוסקים אף למי דאילו שער הברור, לו גורן

  . )שאין לו
  

, ממש ( אי למקנא)מיבעי האי דמתחזי (למאי

, בהכי ( הא לא קני)שלא יוכל המוכר לחזור

  אי לקבולי עליה מי שפרע,)אלא אם כן משך

 כי לא מיתחזי נמי מקבל עליה מי )ם יחזירא(

   ?שפרע
  

ומאן דיהיב זוזי , לעולם לקבולי עליה מי שפרע

אי , אתרעא חריפא לבי תרי תלתא יהיב

וידע , דכל חד וחד (מיתחזי ליה סמכא דעתיה

וסחורה מקויימת , דעליה קא סמיך האי לוקח

 אם חזר בו מוכר, הלכך, ואין דעתו לחזור, היא

דמיסמך  'ם ביאר"הרמב ייה במי שפרעאיכא למילט

 אמר ליה אמינא , ואי לא)קאי אמוכר' דעתא

  . ושקלת, דאשכחת פירי דשפירי מדידי
  

 )דאי מיתחזי (אמר רב אשי השתא דאמרת

לא מיתחזי אבי  (אפילו, משום מסמך דעתא

 )לאחר זמן (שכחיה בשוקא א)...אלא, דרי נמי

 ה סמכא דעתי)חזי דעלך סמכינא (ואמר ליה

 מי שפסק ם"פסק הרמב     .)איכא מי שפרעו(

אם , על שער שבשוק שיתן ארבע סאין בסלע

והוא , היו שבלים הרי זה קנה לקבל מי שפרע

שיראה לו בגורן או שיאמר לו בשוק הריני 

אבל אם לא נראה בגורן ולא אמר , סומך עליך

לו הריני סומך עליך לא סמכה דעתו של מוכר 

 שהרי הוא אומר שמא ,ואינו מקבל מי שפרע

מכירה  .פסק עם אחר ואין צריך לחטים אלו

  ).ד,כב(

 :סג            
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כללא דרביתא כל אגר נטר , אמר רב נחמן

, אי מוזיל גבי משום המתנה, שכר המתנה (ליה

והמקח אין לו למוכר , שמקדים לו המעות

  .  אסור)עכשיו
  

 ואמר רב נחמן האי מאן דיהיב זוזי לקיראה

חלות  (ע ארבע וקא אזלי ארב)מוכר שעוה(

  ואמר ליה יהיבנא לך חמש חמש)שעוה בזוזא

ביארו  והקדים לו המעות עכשיו, לזמן פלוני[

'  אבל ד,לזמן פלוני איתנהו שרי ליתנהו אסור' פי 'התוס

בזוזא שרי לפסוק כיון שכן השער דפוסקין על שער 

 אמאי אסור לפסוק חמשה בזוזא ת"וא     .     שבשוק

.) סה( נחמן גופיה אמר לקמן  דרב,מאי שנא מטרשא

טרשא שרי למכור סחורה בהמתנה ביותר מדמיה ובלבד 

'  כיון דאזלי הכא דל"וישלא יפרש לו אם מעכשיו בפחות 

בזוזא הוי כאילו פירש אם מעכשיו בפחות ואם לזמן 

נ לקמן טרשא אלא " ולפי זה לא שרי ר,פלוני ביותר

ל פירות בדבר שאין שומתו ידוע כגון פרה או טלית אב

י דקדק "הב (אם יצא השער אסור לעשות מהן טרשא
שאם הוא דבר שאין שומתו ידועה אף על פי שאין לו  מדבריהם

מותר להקדים לו מעות כדי לקנות ממנו בזול דומיא דטרשא 

אבל אינם , אם בידו ( איתנהו גביה)]דרב נחמן

  שרי)או אבד המפתח והוא דחוק למעות, בעיר

עד שיבא בני דתנן במתניתין דהוי ליה הלויני [

  .  ליתנהו גביה אסור] דמותר).עה(
  

 לא צריכא דאית ליה אשראי במתא! פשיטא

ופסק עם , המוכר הזה אף הוא נתן מעות(

 מהו דתימא כיון דאית ליה )אחרים על שעוה

 כעד שיבא בני או עד שאמצא ,אשראי במתא

קא משמע לן כיון דמחסרי גוביינא , מפתח דמי

 והא רב ת"וא ,'כתבו התוס[ תנהו דמיכמאן דלי

 ל"ויכהלל דאסר עד שיבא בני .) עה(נחמן פסק לקמן 
 אבל דרך ,דודאי דרך הלואה אסור אפילו סאה בסאה

 דאי לאו הכי ,בארבע' ה' מקח וממכר כי הכא שרי אפי

 דאפילו רבנן לקמן לא שרו אלא סאה בסאה אבל ,תקשה

 וממכר שרי סאה בסאתים לא אלא כדפרישית דדרך מקח

טפי חמש בארבע מדרך הלואה אפילו סאה בסאה דהכי 

שאם יש חילוק בין מקח וממכר , ת"וא .    ע"שרי לכ

ל לאתויי הכא דפוסק על הגדיש דדמיא " דטפי הלהלואה

', עד שיבוא בני'מאשר לדמות ל, טפי דהוי מקח וממכר

 דפוסק עמו על הגדיש ל"וי שדין זה נאמר לגבי הלואה

 אבל לפסוק ,אלא לפסוק עמו בשער לקוטותלא שרינן 

שוי שיתא בחמשא לא כיון דאכתי לית ליה שעדיין צריך 

 אבל , ואי מוזיל גביה כולי האי מחזי כאגר נטר,תיקון

כשיש לו מזומן בעין אלא שמחוסר ביאת בנו או הבאת 

ק נעשה כעד " וה,מפתח מותר אפילו שוי חמשא בארבע

     .)י התם לרבנןע כדשר"שיבא בני ושרי הכא לכ
בשביל ' ב בי"שוה יאם קונה דבר ש ע"פסק הש

אם ישנם ברשות מוכר אלא , שמקדים המעות

שאינו מצוי לו עד שיבא בנו או עד שימצא 

אסור אפילו , ואם אינו ברשותו. מותר, המפתח

 אבל אם ...יש לו מאותו דבר הקפה ביד אחרים

', מפרש לומר אם תתן לי עכשיו אתן לך בי

וכל זה בדבר . אסור, ב"ם לאחר זמן ביוא

אפילו , אבל אם אין שומתו ידוע, ששומתו ידוע

 אבל לא במפרש, ובלבד בסתם. שרי, אין לו

   ).ז,קעג(ד "יו
  

ואמר רב נחמן האי מאן דאוזיף פשיטי 

זה שקיבל  (מחבריה ואשכח ביה טופיינא

 )המעות מצא בהן יותר ממה שאמר לו חבירו

דאיכא למימר טעה  (אי בכדי שהדעת טועה

 מיחייב )ולא ידע בהן, המלוה בחשבון

 ואי לאו מתנה )להחזירו לו (לאהדוריה ליה

  . בעלמא הוא דיהיב ליה
  

אמר רב אחא ? היכי דמי בכדי שהדעת טועה

 בעישורייתא ]א"דף סד ע[בריה דרב יוסף 

אם יש לחלקם למעות העודפות  (וחומשייתא

 ואין ,להוציאן עשרה עשרה או חמשה חמשה

שאין באות לכלל , אחד או שנים עודפות

אם ,  יש לומר שטעה בחשבונוחמשה

,  טעה בין חמשים לארבעיםעישורייתא נינהו

ואם אינן עשיריות , או בין ארבעים לשלשים

 יש שהיו רגילין למנות חמשה וישנן חמישיות

כגון חמשים , ואם היו עודפות הרבה, חמשה

ויש כאן ,  טעה בעשיריות כדפירשתיוחמשה

ובחמש , טעות של חמישים בדילוג אחד

ם או א, העודפות טעה בין שלש לארבע

 טעה עודפות חמש עשרה או עשרים וחמש

שלש פעמים או חמש פעמים בחשבון של 

אבל אם עודפות על החמישיות אחת או , חמש

 ש וארבע שאינן מגיעות לחמששתים או של

 הם היו ' כתבו התוסוכולם מתנה, לא טעה כלום

 כדרך שאנו מונין אחד , חמשהבחמשה לספור רגילין

  .) ולדידן הוי בכל ענין בכדי שהדעת טועה,אחד

 . סד-: סג
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אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי ואי 

זה שנתנם לו אדם קשה  (איניש תקיפא הוא

 רגיל לגמול חסדים ולתת מתנת שאינו, הוא

במה יתלה זה  (מאי,  דלא יהיב מתנה)חנם

, יה דלמא מיגזל גזליהאמר ל? )לעכבם בידו

דתניא הגוזל את חבירו . ואבלע ליה בחשבון

ואי איניש דאתי . והבליע לו בחשבון יצא

לא נשא ונתן  (דלא שקיל וטרי בהדיה, מעלמא

אמר ליה דלמא איניש ?  מאי)עמו מעולם

ואמר ליה כי יזיף פלוני פשיטי , אחרינא גזליה

 ע"פסק הש     .מינך אבלע ליה בחשבון
מעות מחבירו בין שהם במכר בין המקבל 

, ומצא יתרון במעות, בהלואה בין בפרעון

אפילו אם לא תבעו חייב להחזיר אם הוא בכדי 

דהיינו שאם יש לחלק המעות , שהדעת טועה

העודפות להוציאם עשרה עשרה או חמשה 

ואין אחת או שתים עודפות שאינן , חמשה

, יש לומר שטעה בחשבונו, באות לכלל חמש

 עשיריות טעה בין חמשים לארבעים או אם הם

ואם הם חמישיות יש , בין ארבעים לשלשים

ה טעה "ואם היו נ', ה' שרגילים למנות ה

ובחמש העודפות , בעשיריות כמו שנתבאר

ואם עודפות . טעה בין שלשה חמישיות לארבע

פ או חמש פעמים "טעה ג, ה"ו או כ"ט

אבל אם עודפות על החמישיות . בחמישיות

ו שתים או שלשה או ארבעה שאין אחת א

ובלבד שהמעות , כולם מתנה, מגיעות לחמש

יתרים שמצא לא יהיו כמנין החמישיות או 

שאם היו כמנינם חייב להחזיר לו , העשיריות

שמא האחרים שהיה מונה בהם החמישיות או 

 ובמקום הגה(העשיריות נתערבו עמהם 

שרגילים למנות אחת אחת או שנים שנים 

מקרי שהדעת טועה לפי המנהג , זהוכיוצא ב

הגונב  .ב ).ב,רלב(מ "חו .)מ"המשרגילין למנות 

ולא ידעו , חפץ מבית חבירו והחזירו למקומו

אם ידעו הבעלים שנגנב , הבעלים שהחזירו

לא נפטר והוא , אף על פי שהחזירו הגנב, מהם

כגון שימנה , באחריותו עד שידעו הבעלים

שמנאם נפטר ומיהו כ. חפציו וימצאם שלמים

. י שלא ידעו הבעלים בשעה שהחזירו"אעפ

בחשבון ונתנם לפיכך גנב לו מעות והבליע לו 

, יצא, אם יודע מנין המעות שלו, לתוך כיסו

שאדם עשוי למשמש בו בכל שעה והרי מצא 

אבל אם זרקן לכיסו . שהחזיר לו בכלל מעותיו

וחייב באחריות הגזלה , לא יצא, שאין בו כלום

ואם לא ידעו . ענו שהחזיר לכיס פלוניעד שיודי

מיד כשהחזירם למקומם , הבעלים שנגנב מהם

מ "חו יצא אף על פי שלא מנאום הבעלים

  ).א,שנה(
  

 אמר רב כהנא הוה יתיבנא בשילהי פרקי דרב

ולא שמעתי תחילת , כשסיים לדרוש באתי(

שמעתי דורש  ( ושמעית דקאמר קרי קרי)דבריו

.  ידענא מאי קאמר ולא)ומזכיר דלועין תמיד

אמרי להו מאי קרי קרי דקאמר , בתר דקם רב

אמרו לי הכי קאמר רב האי מאן דיהיב ? רב

וקא אזלי עשרה קרי בני , זוזי לגינאה אקרי

 בני )לאחר זמן (ואמר ליה יהבינא לך. זרתא

אם יש לו בגנו  ( איתנהו)אמה אמה (גרמידא

ועודן קטנות  (ליתנהו,  שרי)גדולות בני אמה

מהו דתימא כיון דממילא ! פשיטא.  אסור)הן

  . קא משמע לן, קא רבו שפיר דמי
  

דתניא ההולך לחלוב את , כמאן כי האי תנא

על  (עזיו ולגזוז את רחליו ולרדות את כוורתו

חלות חלות ודבוקות מדופן אל שם שעשויות 

כרדיית פת מדובקת ,  קרי ליה רדייהדופן

 חולבות  מצאו חבירו ואמר לו מה שעזי)בתנור

 )אם מעט אם רב יגיעך, בכך וכך זוז (מכור לך

מה שכוורתי רודה , מה שרחלי גוזזות מכור לך

, שהרי קיבל עליו הפסד ושכר[  מותר,מכור לך

 אין כאן אפילו ימצא יותר משוה הדמים, הלכך

דאי הוה בציר מדמים נמי הוה , אגר נטר ליה

הך ברייתא לא קשיא לרב דאסר  ' כתבו התוסשקיל

מדובר שם שרב אסר לקנות בזול (.) עג(בדף  לקמן פרדיסא
, בתחילת השנה את כל הפירות שיצאו מהפרדס במהלך השנה

 דהכא )משום דנראה כריבית שמוזיל לו תמורת הקדמת המעות

  בשביל המתנת יום או יומיםלהוריד המחיראין רגילות 

 לכך מותר שמקבל עליו הפסד ושכר וכך יכול עד החליבה

ד כמו להשתכר הלכך אפילו ימצא יותר מן הדמים להפסי

 אבל פרדיסא אסר רב דקא אוזיל ,שנתן לא הוי אגר נטר

גביה טובא שרגיל לקנות בעוד שהוא בוסר ומשום 

הקדמת מעות עד זמן הבציר אוזיל גביה והוי אגר נטר 

 .       סד  
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דהתם נמי זימנין דאית בהו תיוהא כדקאמר ג "עוא

 רב לא ,ם ומפסיד הכלשמואל כגון ברד או קרח או גשמי

 לרב דאסר ת"וא       .חייש להכי דלא שכיח הוא

שהלוה בסורא נוהגים  (ש ממשכנתא דסורא"פרדיסא מ
ומתנה עמו שינכו מדמי ההלואה את , ממשכן את שדהו למלוה

ע "דשריא לכ:) סז( דמשמע לקמן )דמי אכילת הפירות

דכתבי הכי במשלם שניא אילין תיפוק ארעא דא בלא 

  יותרהששכירות של קרקע לתקופה כזאת עול' אפי (דשריכסף 
 אפילו לכמה שנים לאוזולי )...ודין זה הוא שמדובר, מהפירות

      . שנה אחת)...בפרדיסא שמוזיל רק פירות של (ש" כ,גביה
דשאני משכנתא דסורא שקונה קרקע מעכשיו ל "וי

 אבל פרדיסא ,במעות ושטר לפירותיה אי לא יפדנה הלוה

 , זוכה בשום דבר והוי זוזי הלואה גביה עד הבצירהאינו

' ועוד דמשכנתא דסורא קנוי לו קרקע לכל דבר אפי

למשטח בה פרי ולהעמיד שם בהמותיו וכל תשמיש 

 ועוד ,שירצה אבל בפרדיסא אינו מוכר אלא יין בלבד

 אלא דוקא כשאמר ליה כך וכך אדרב לא אסר פרדיס

רב הן מעט מה הינין מכור לך אבל אם מכר לו הן 

  בפרדיסאה שרי שמואל" ואפ,שיגדל מודה רב דשרי

 ,משום תיוהא שהיין יהיה רע ולא ישוה הדמים שנתן

 דאסור מודה שמואל דלא שייך תוהכא בקרי ועזי חולבו

 נמי דשרי רבא כיון ולאיכא דאמרי     .ביה תיוהא

 , שאסר פרדיסאאליבא דרב' דממילא קא רבו אתיא אפי

 איכא לאוקמי דהתם ,מי ממילא קרבידהתם נג "עוא

 אבל אם ].מיירי בפרדיסא כשלא יצא עדיין הפרי כלל

מה , אמר לו מה שעזי חולבות כך וכך מכור לך

מה שכוורתי , שרחלי גוזזות כך וכך מכור לך

ואוזיל גביה בשכר  (רודה כך וכך מכור לך

, דממילא קא רבוג "עוא.  אסור)הקדמת המעות

  . שעתא אסורכיון דליתנהו בההיא
  

 אמר רבא כיון דממילא )גבי קרי (איכא דאמרי

, גם אם אין לו דלועין גדולים בביתו (קא רבו שפיר דמי

גבי גיזה  ( והתניא כך וכך אסור.)ודלא כלישנא קמא

חלב הבא  ( התם לאו מיניה קא רבו?)וחלב

לאחר זמן אינו גדל מכח חלב שהיה בבהמה 

אחרינא  דשקלי ליה להאי ואתי )בשעת מכר

הנוסף על הדלועים קטנים  (הכא. בדוכתיה

מכח הקטנות  ( מיניה קא רבו)ונעשו גדולות

ומדידיה , והקטנות כבר היו בשעת מכר, בא

  דכי שקלי ליה להאי)הוא דקא משבח ואזיל

  לא אתי אחרינא בדוכתיה)בוצינא זוטרתי(

 .א ע"פסק הש     .)שמע מינה מגופיה קרבו(
ות דמי עשר דלועים המקדים לבעל הגנה מע

פ "עא, אלו שיתנם לו כשיהיו בני אמה בזוז

הואיל הגה (ותר מ, שעתה בני זרת בזוז

ד "יו .)וממילא קא רבו וגם כבר גדלו קצתו
דלא , הפוסקים פסקו כלישנא דשריי " כתב הב).ח,קעג(

, לגזוז רחליו, ההולך לחלוב עיזיו .ב .ה"כראב

,  חולבותלרדות כוורתו ואמר לחבירו מה שעיזי

מה שכוורתי רודה מכור לך , מה שרחלי גוזזות

ומוזיל גביה בשביל הקדמת , המדה בכך וכך

אבל אם אמר לו כל מה שעיזי . אסור, המעות

הן רב , חולבות ורחלותי גוזזות וכוורתי רודה

שהוא קרוב , מותר, מכור לך בכך וכך, הן מעט

  ).ט,קעג(ד "יו .להפסד כמו לשכר
  

אלא שחושש שהיין ,  לקנות מחברו ייןהרוצה (אמר אביי

 שרי ליה לאיניש למימר ליה )שחבירו יספק לו יחמיץ

 לחבריה הילך ארבעה זוזי אחביתא דחמרא

  ברשותך)אם מחמצת ( אי תקפה)שיש בידך(

 אי יקרא אי זילא ברשותי )ספק לי יין אחרצטרך לות(

כ " דאי בשמשך אתימה דהיכי מיירי ,'כתבו התוס[

אי תקפה אי זילא ברשותך ואי יקרי 'ליה אפילו אמר 

 שהרי מתנה עמו שאם יוקיר יהא , הוה שרי'ברשותי

 ואי תקפה ,המקח קיים מעכשיו ואין המעות הלואה אצלו

 ,או זילא יהא המקח בטל ויהיו המעות הלואה ויחזירם לו

 ואי בשלא משך מה צריך להתנות אי ,ומה רבית יש כאן

ל לחזור דליכא מי שפרע תקפה ברשותך כי לא אתני יכו

גבי ההוא חמרא :) מט(כיון שמפסיד הכל כדמשמע לעיל 

 דלעולם ל"וי.             דבעי למנסביה דבי פרזק רופילא

 'אי זילא ברשותך'ה אסור אי אמר " ואפ,איירי כשמשך

גבי .) ע(דחשיב קרוב לשכר ורחוק להפסד כדאמר לקמן 

א הפסד שיכול להתנות שאם יבג "עעיסקא דאסור א

בעיסקא יהיו כל המעות הלואה ואם יבא ריוח יהיו כולם 

 אלא ודאי כיון דאחריות ההפסד על המקבל לא ,פקדון

 מיירי נ"א            .מהני אפילו בתנאי להחשיבם פקדון

 דאי לא מתני איכא מי ,כשלא משך וצריך להתנות

שפרע דאין בו כל כך הפסד דאיכא דניחא ליה בחלא טפי 

 אכתי כי לא ת"וא     .:)פד(ב "כדאמרינן בבמבחמרא 

' אתני נמי יכול לחזור בו אי תקפה דמקח טעות הוא אפי

ר "הביאו לוקח בביתו ושהה הרבה ואחר כך החמיץ דא

גבי מוכר יין לחבירו והחמיץ לא שנו .) צח (דףחנינא ב

אלא בקנקנים דלוקח אבל בקנקנים דמוכר מצי אמר ליה 

מאן דפליג התם ואמר מזלא ' פי וא,הא חמרך והא קנקנך

מ כי אתני מאי פריך הכא קרוב לשכר " מ,דגברא גרים

ורחוק להפסד הוא והא מקח טעות הוא דליכא למימר 

 ,מזליה דלוקח גרים כיון דהתנה עמו דאי תקפה ברשותיה

נמי אמרינן גבי רבנן דיהבי זוזי אחמרא :) עג( דףוב

 אחמרא  להו בטבת וקאמר)ומבחינים( בתשרי ומבחרי

 ואין לחלק בין מוכר בתשרי ולוקח ,יהבי ואחלא לא יהבי

 . סד         
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לא קמפליג בין קודם :) עג(דף בטבת לשאר השנה דב

 דתקפה דהכא לאו לכך נראה      .טבת לאחר טבת

היינו שהחמיץ אלא קלקול בעלמא כמו יין הנמכר בחנות 

 מתשרי היה עומד , דאותו שהחמיץ אחר תשרי.)ב צה"ב(

 אבל ,בסוף פירקין ואותו הוי מקח טעותלהתחמץ כדאמר 

תקיף דהכא אין זה הקלקול ראוי לעמוד מתשרי ואין זה 

 והוי תקפה דהכא כי ההוא ,מקח טעות ועליה יהבי זוזי

 דאמר רבא האי מאן דזבין חביתא דחמרא .)צח(דף ד

 , דבעי בתר הכי חלא מאי, דלאו היינו החמיץ...ותקיף

הונא תקיפא ליה ארבע רב :) ה(דבההיא דברכות ג "עוא

מ " מ,מאה דני דחמרא הוי החמיצו דקאמר אייקר חלא

מדוע לקמן  ת"וא       .'הך דהכא לאו היינו החמיץ כדפי

מתברר , שיין שהחמיץ בטבת, הוצרך רב אשי לומר:) עג(

ולכן חכמים ששילמו , שכבר בתשרי היה עומד להחמיץ

יש בו לו אפיהרי , יכולים לקחת יין בטבת, על יין בתשרי

להתנות כדאמר הכא כיון דקביל עליה מותר  קלקול

דקילקול של חומץ  ל" וייוקרא וזולא קרוב לזה ולזה הוא

והלכך אף שהיה מקבל עליו יוקרא וזולא היה רחוק , שכיח

   .)להפסד אי לאו טעמא דמעיקרא חלא הוא
  

אי  ה]ב"דף סד ע[אמר ליה רב שרביא לאביי 

אם  [רחוק להפסד הוא ו)ראְקאם ַי (קרוב לשכר

קרוב  ).ע(מ "ותניא בב, תקפה לא מקבל עליה

יון דכ, דשקיל רבית,  רשעלשכר ורחוק להפסד

 נמצא שאין שאינו מקבל עליו אחריות המקח

ומעות הלואה הן אצלו וקריבת השכר , זה מכר

 תיקשי ליה ת"וא ,' כתבו התוסמחמת רבית הוא

מי אין דיצא השער פוסקין דהתם נ:) עב (תיןאמתני

 דשאני התם כיון דאין ל"ויהלוקח מפסיד כלום בתקיפה 

הפירות מבוררין ללוקח אין ניכר שיהא קרוב לשכר 

וברייתא ) :עב( עמו על הגדיש ופוסק     .ורחוק להפסד

 יש לו מותר איכא למימר דאם  דקתני.)סג( רבי אושעיאד

מתקלקל כל הגדיש או כל חיטין שיש לו אין נותן לו 

דקאמר :) עג( וכן משמע לקמן ,א מאותםאחרים אל

מעיקרא דחלא חלא ואחלא לא יהבי משמע דקלקול אחר 

 דפוסק ומיהו נראה קצת        .דלאו חימוץ הוו מקבלי

על הגדיש הוי דומיא דפוסק על שער שבשוק שאין הלוקח 

כר לא קשה דהתם יכול המומ " ומ.מפסיד בשום ענין

 ואלו ) הגדיש מובחריםשאלו של' אפי (לתת לו חטין אחרים

 ולא מהני יש לו אלא , מסתברא דיכול לאוכלםושיש ל

 ורבנן דיהבי זוזי אחמרא ,לענין היתר פסיקה בלבד

 היינו לפי ,משמע דקלקול אחר בר מחימוץ הוו מקבלי

ביאר המבין (דוקא  שהיו סומכין על יין של בעלי בתים
ם ליין  מחמת שהיו חוששילא היו רוצים לקנות בשוקדשמועה 

 ?] ולא היו יכולין לקנות מן השוק אחר וליתן להם)נסך
קרוב לזה , אמר ליה כיון דמקבל עליה זולא

וכן מותר להקדים ... ע"פסק הש     .ולזה הוא

ולהתנות עם , מעות על חבית ידוע של יין

המוכר שאם יוזיל או יתייקר עד זמן מכירת 

היין יהיה ברשות הלוקח ואם יחמיץ יהיה 

אבל אם אין הלוקח מקבל עליו .  המוכרברשות

ביאר  (לרשותואפילו מושכו , אסור, אחריות הזול

  ).יג,קעג(ד "יו )שם' כתירוץ הראשון שבתוסבאר הגולה 
 

,  המלוה את חבירו לא ידור בחצרו חנםמשנה

 ,כאן' מופיעל בגמש' התוס (ולא ישכור ממנו בפחות

שהוא  מפני )ל"ה קמ"י בד"יובאו לקמן על דברי רש

  .רבית
  

 אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן )גמרא(

הדר בחצר חבירו שלא  )כאק "בב( שאמרופ "עא

ואוקימנא  (מדעתו אינו צריך להעלות לו שכר

אבל האי גברא שדר , בחצר דלא קיימא לאגרא

דהוה ליה זה ,  עביד למיגר בית לדירתובה

גבי ההוא  איתא שם 'ביארו התוס נהנה וזה לא חסר

ברא דבנה אפדנא אקלקלתא דיתמי דקאמר לימא קסבר ג

 להעלות לו צריךרב נחמן הדר בחצר חבירו שלא מדעתו 

  דהתםאם כן קשיא דרב נחמןוה מצי למימר  ה,שכר

 לכן ,כיון שהמסקנה שם לא כן אלא ,אדרב נחמן דהכא

 דהכא מיירי בחצר דלא ,ועוד. לא הקשתה משם' הגמ

למיגר דהוי זה לא נהנה קיימא לאגרא וגברא דלא עביד 

כ שם מדובר שבונה הבית "משאי, וזה אינו חסר כדמסיק

 הלוהו )ולכן יש מקום לחייבו שכר, צריך לבית שבנה

  . ודר בחצירו צריך להעלות לו שכר
  

 תנינא המלוה את חבירו ,מאי קא משמע לן

ולא ישכור ממנו בפחות , לא ידור בחצירו חנם

הוה אמינא  אי ממתניתין ?מפני שהוא רבית

וגברא דעביד , הני מילי בחצר דקיימא לאגרא

המלוה הזה היה שוכר אחרת אם לא  (למיגר

, דהוה ליה הוא נהנה ובעל חצר חסר, מצא זה

. )דהא קיימא להכי שהיה משכירה לאחרים

דהוה ליה זה לא  (אבל חצר דלא קיימא לאגרא

דהוה ליה זה  ( וגברא דלא עביד למיגר)חסר

שיש ,  הכי נמי לא הוה מיגרדבלאו, לא נהנה

י "פירש רש[ קא משמע לן,  אימא לא)לו אחרות

ויש ללמוד מכאן שאסור להלוות על בית , דמיחזיא כרבית

 )שמנקים את דמי השכירות מהחוב (ולדור בו אפילו בנכייתא

 את  למלוהכ מוזיל הלוה"דבד (דתנן לא ישכור ממנו בפחות
כ לא היה שוכרו דוקא " שאל ביאר במבין שמועה.דמי השכירות

 כוונתו :עבמ "בב( ולא דמי למשכונא של כרם )ממנו

 : סד-. סד א
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שהיו מנכים את הפירות שאכל המלוה מדמי , למשכנתא דסורא
שהרי לא ידוע  (דהתם זימנין דלא שקיל ביה מידי )החוב

ולכן יתכן שהמלוה לא יקבל כלום , אש כמה פירות יצאורמ
את הפירות והוה ליה קונה , מנכי ליהה " ואפ)מהכרם

ואין כאן , אבל כאן זה נהנה תמיד, בנכייתא זו על הספק

 הביאו את 'התוס     .       נמצא שוכרה בפחות,ספק
 דבית נמי חלק עליו מטעםת "רש ,וכתבו, י" רשדברי

זימנין דלא שקיל מידי או נופל או נשרף או שלא יצטרך 

 בין בית בין שדה היכא שאינו מלוה אלא       .לו

ו עליהם אסור בפחות לאכול הפירות ולדור בבית מעותי

מדקתני המלוה את חבירו לא ידור ' דבהכי מיירי מתני

 אבל היכא ,בחצירו ולא קתני המלוה על חצירו של חבירו

שהלוה על הבית או על השדה מותר בנכייתא דאין 

 דבלאו הכי לא יוכל ,מפסיד בעל שדה ובעל חצר

ויש       .שכוןלהשכירו לאחרים שזה החזיק בו במ
 דאטו לפי שזה מוחזק במשכון ירקבו להקשות על פירושו

הפירות ולמה לא יוכל הלוה למכור פירותיו ולפרוע חובו 

 לתת טעם ויש        .או יקח המלוה פירות עצמם בחובו

אחר לדבריו דכשמלוה על הבית או על השדה שרי טפי 

ן בנכייתא דהוי כאילו השדה בידו בתורת מכר כל אות

גבי משכנתא בלא נכייתא :) סב(השנים כדאמרינן לעיל 

 .)לא( בערכין ומיהו     .אינהו בתורת זביני אתו לידיה

' גבי המוכר בית בבתי ערי חומה שיכול לגאול תוך יב

כיון , ואמרה הברייתא שזוהי ריבית גמורה, חודש

ולא מנקה לו , שהקונה משתמש בבית עד שגואלים אותו

 דבבית י"רש משמע כפירוש ,ה התירהאלא שהתור, כלום

 ,לא שייך תיוהא ושום ספק מדחשיב ליה רבית גמורה

 .     דבשדה בלא נכייתא לא חשיב לה לעיל אלא אבק רבית

 ולפי , רבית גמורה היא מדרבנן,פ"ל דה" צת"ולפירוש ר

שהתורה התירה בהדיא לא רצו להעמיד שם חכמים 

ין רבית ואינה מכ' דקתני .)ערכין לא (' ומתני,דבריהם

ומה         . יש לפרש אינה רבית אפילו מדרבנן'רבית
 תם מדלא קתני המלוה את חבירו על שדקדק רבינו

 אין זה דיוק ,חצירו מכלל דאיירי בשלא הלוהו על חצירו

גבי הא דקתני המלוה את חבירו על .) לז(דבגיטין 

 פריך אלא מעתה הלוהו ודר ,המשכון אינו משמט

 והתם בעי למימר הלוהו על , נמי דלא משמטבחצירו הכי

:) סז(חצירו דאפילו הלוהו על חצירו משמט כדאמרינן 

 ועוד ,האי משכנתא באתרא דמסלקי שביעית משמטתו

דאי לא אהלוהו על חצירו פריך אמאי נקט חצר הוה ליה 

 ומשתמש במשכונו הכי נמי דלא ,למינקט מטלטלין הלוהו

אמשכון דמטלטלין משכון דחצר  אלא ודאי ד,משמט

כהאי לישנא קמא  'כתבו התוסעוד             .פריך

      .דאפילו הלוהו אסור קיימא לן כדמוכח רבא מיניה בסמוך

 דאדם שמלוה לחבירו וכי אסור לעשות לו והשתא קשה

 לא מיבעיא דברים שאין רגילות ,שום טובה שבעולם

להשאיל חנם כגון בית או סוס וכיוצא בהן דאסור 

שאיל למלוה אפילו הוא אוהבו כל כך דבלאו הכי היה לה

 אלא אפילו דברים שרגיל להשאיל חנם לאחרים ,משאיל

שאין רגילות ליטול שכר מהם יהא אסור דומיא דחצר 

דלא קיימא לאגרא וגברא דלא עביד למיגר דמסיק 

 דדוקא במילי דפרהסיא ואוושא טובא ל"וי         .דאסור

 , לדור בחצירו ולתקוף בעבדואסר הכא כולי האי כגון

אבל להשאיל כליו או סוסו מותר כיון דבלאו הכי נמי הוה 

חצירו ולא נקט ולא '  ודיקא נמי דנקט במתני,משאיל לו

 ל"ועוד י          .ישכיר את כליו או בהמתו בפחות
' דדוקא לדור שלא מדעת חבירו אסור בכל ענין אפי

ד למיגר דכיון בחצר דלא קיימא לאגרא וגברא דלא עבי

שלא ברשות עושה נראה דעל המלוה סומך שבשבילו 

 אבל מדעתו לא אסור אלא בדבר שלא ,יסבלו הבעלים

היה עושה לוה למלוה בלא הלואה דומיא דהקדמת שלום 

שאין אסור אלא באותו שלא היה רגיל :) עה(בדף ד

 ובהכי איירי מתניתין כדמשמע .מקודם לכן להקדים

 ולא אסור אלא ,הדר מדעת לוההפשט דאיירי במלוה 

 וכן משמע מדקתני לא ישכור .בחצר דקיימא לאגרא

 ומשמע נמי דמתחילת דירתו שוכר הימנו ,הימנו בפחות

ל "מ לא בעי למימר ק,ל" והא דקא מסיק קמ,מדעתו

'  דמתני,דמתניתין איירי אפילו בחצר דלא קיימא לאגרא

   .]לעולם איירי בדקיימא לאגרא כיון דמדעתו נכנס
  

ב יוסף בר מניומי אמר אמר ר, איכא דאמרי

שאמרו הדר בחצר חבירו שלא פ "ערב נחמן א

הלויני ודור , מדעתו אינו צריך להעלות לו שכר

  . בחצרי צריך להעלות לו שכר
  

, ולא קצץ עמו על מנת לדור (מאן דאמר הלוהו

דקצץ לו  ( כל שכן הלויני)ואפילו הכי אסור

ומאן דאמר הלויני  .)דירת הבית בתורת רבית

או , ומתניתין בדקצץ ליה (אבל הלוהו לא

 ,מאי טעמא. )בשעת מתן מעות או לאחר כן

כיון דמעיקרא לאו אדעתא דהכי אוזפיה לית 

  . לן בה
  

רב יוסף בר חמא תקיף עבדי דאינשי דמסיק 

מחזיק בעבדיהם של בעלי חובות  (בהו זוזי

כופם לעשות  ( ועביד בהו עבידתא)שלו

אמר ליה רבא בריה מאי טעמא . )מלאכתו

אמר ליה אנא כרב נחמן ? עביד מר הכי

 דאמר רב נחמן עבדא נהום כריסיה, סבירא לי

והריני זנו ביום  ( לא שוי)לחם מאכלו(

אמר ליה אימור דאמר רב נחמן כגון . )מלאכתו

ליצן  ( דמרקיד בי כובי)כך שמו (דארי עבדיה

חריני  עבדי א)ומרקד בחנויות לשתות יין, היה

 אמר ליה אנא כי הא דרב דניאל בר ?מי אמר

 :         סד
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דאמר התוקף , רב קטינא אמר רב סבירא לי

דף סה [עבדו של חבירו ועשה בו מלאכה פטור 
שלא [  דניחא ליה דלא נסתרי עבדיה]א"ע

בערוך ' פי ' כתבו התוסירגיל להיות בטל ויתעצל

שאם הוא , נח לאדון שלא יתקלקל עבדו (לשון סתירה וקלקול
 ס"ביאר החת תתקלקל יכולתו לעבוד, תבטל ולא יעבודי

לבעלים ודי בזה דלא מיחסרא ' ליכא הנאה גמור י"דלרש
הערוך שמתקלקל העבד לגמרי ' לכן פי בעלים בכחשא דעבדא

 בלאו האי טעמא ת"וא          .)ל זה נהנה וזה נהנה"וה

גזל עבדים והזקינו משלם :)  צוק"ב(נמי פטור דהא תנן 

ל "וי      .זילה אבל שכר פעולתם לא משלםכשעת הג

דיש לחלק בין נחת אדעתא דגזלנותא לנחת אדעתא 

דמלאכה כדמפליג התם גבי התוקף ספינתו של חבירו 

, שאם תקף על מנת לעשות מלאכה, ועשה בה מלאכה

 אמר ליה הני מילי .]צריך לשלם את דמי מלאכתו

כיון דמסיק בהו ,  מר,היכא דלא מסיק ביה זוזי

דאמר רב יוסף בר מניומי . זוזי מחזי כרבית

אמר רב נחמן אף על פי שאמרו הדר בחצר 

חבירו שלא מדעתו אינו צריך להעלות לו 

הלוהו ודר בחצירו צריך להעלות לו , שכר

. א ע"פסק הש     .אמר ליה הדרי בי. שכר

, המלוה את חבירו לא יעשה מלאכה בעבדו

 ערך לחם (םולא ידור בחצירו חנ, אפילו הוא בטל

ויש אומרים דמדעת הבעלים מותר בדבר שהיה עושה 

אפילו ,  ולא ישכור ממנו בפחות)הלוה בלי הלואה

פירוש שאינה (בחצר דלא קיימא לאגרא 

 ...וגברא דלא עביד למיגר) עומדת להשתכר

התוקף עבדו של חבירו ועשה בו  .ב ).א,קסו(ד "יו

, פטור, ולא בטלו ממלאכה אחרת, מלאכה

. לו לאדם שלא ילמד עבדו דרכי הבטלהשנוח 

 משלם לו כפועל, ואם בטלו ממלאכה אחרת

  ).ד,שסג(מ "חו
  

 האי מאן דמסיק זוזי דריביתא אמר אביי

 וקא אזלי )והלווה שילם לו את הריבית בחיטים (בחבריה

ויהיב ליה , חטי ארבעה גריוי בזוזא בשוקא

, הרבית שלקח [כי מפקינן מיניה, איהו חמשה

אלעזר דאמר רבית קצוצה יוצאה כדרבי 

 ארבעה )]ב"ע(דקיימא לן כוותיה לקמן , בדיינים

אידך אוזולי הוא דקא מוזיל , מפקינן מיניה

.  חמשה מפקינן מיניהרבא אמר. גביה

  . דמעיקרא בתורת ריביתא אתאי לידיה

 האי מאן דמסיק ארבעה זוזי ואמר אביי

י כ, ויהיב ליה גלימא בגוייהו, דריביתא בחבריה

גלימא לא , ניהמפקינן מיניה ארבעה מפקינן מי

וקציצת הרבית , מקחו קיים (מפקינן מיניה

.  גלימא מפקינן מיניהרבא אמר. )יחזיר לבעליו

מאי טעמא כי היכי דלא לימרו גלימא דמכסי 

  . וקאי גלימא דריביתא הוא
  

 האי מאן דמסיק תריסר זוזי אמר רבא

 חצר )מלוההלוה ל (ואגר ליה, דריביתא בחבריה

כי . דמתגרא בעשרה ואוגריה נהליה בתריסר

 )על שגר בחצר הלווה בחינם בתורת ריבית (מפקינן מיניה

אמר ליה רב אחא . תריסר מפקינן מיניה

  כי אגרא הכי)מלוה (מדפתי לרבינא ולימא ליה

 דהוה קא )כששכרתיה אני בדמים יקרים הללו(

 השתא )בריוח היתה באה אלי (משתרשי לי

משתרשי לי כדאגרי כולי עלמא הוא דלא 

     . משום דאמר ליה סברת וקבלת,דאגרנא

מי שהיה נושה בחבירו דינר של . א ע"פסק הש

והיו , מדות של חטים' ונתן לו בשבילו ה, רבית

 ...מדות' צריך להחזיר לו ה, בדינר' נמכרים ד

היה חייב לו דינר של רבית ונתן  .ב ).ח,קסא(ד "יו

הגה (צריך להחזיר לו ,  כלילו בו גלימא או

אם  . ג).ט,קסא(ד "יו ).הואיל והוא דבר מסוים

המלוה שכר מהלוה חפץ באותו דינר של רבית 

מוציאין , ולא היה ראוי לשכרו אלא בחצי דינר

  ).י,קסא(ד "יו ממנו כל הדינר

 

בשכר המתנת מעות  ( מרבין על השכרמשנה

בשכר  ( ואין מרבין על המכר)השכירות

 ,כיצד. )ובגמרא מפרש טעמא, מקחהמתנת ה

ואמר לו אם מעכשיו , השכיר לו את חצרו

, אתה נותן לי הרי הוא לך בעשר סלעים לשנה

ואם תתן לי שכר כל  (ואם של חודש בחודש

שלא תקדים לי שכר כל השנה , חדש בחדשו

, מכר לו את שדהו. מותר,  סלע לחודש)יחד

ואמר לו אם מעכשיו אתה נותן לי הרי היא 

ואם אמתין לך עד  (אם לגורן, לך באלף זוזש

 )שתמכור מתבואתך ותתן לי מעותי, הגורן

  .בשנים עשר מנה אסור

 . סה-: סד
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רבה ?  מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא)גמרא(

 )מן הדין (דאמרי תרוייהו שכירות, ורב יוסף

, הלכך, לסוף הזמן[ אינה משתלמת אלא בסוף

דהוו להו שנים , כי שקיל מיניה סלע בחדש

שהרי ,  אין זה שכר המתנת מעות סלעיםעשר

, לא נתחייב לו לשלם שכירות עד סוף החדש

 והאי דאמר ליה אם מעכשיו תתן לי הרי היא

 הוא מחיל לך בעשר סלעים אי הוה מקדים ליה

 .ליה מדמי השכירות ומוגר ליה בפחות משוייה

 דינו ליתן משמשך המקח, אבל סיפא גבי מכר

כשיו תתן הרי ה אם מעוכי אמר לי, המעות

וכי מיטפי עלייהו ,  הן הן דמיההיא לך באלף

' אפי ' כתבו התוס שכר המתנת מעות הואלגורן

דישנה לשכירות .) מח(ובקדושין .) צט(ק "ד בב"למ

מתחילה ועד סוף מודה דאינה משתלמת אלא לבסוף 

ד אינה אלא לבסוף מודה "למ'  ואפי,כדיליף הכא מקרא

ו בחצי היום וכשהוא חוזר הרי דפועל יכול לחזור בו ואפיל

 ולא נפקא ,הוא סוף שאינו רוצה לעשות מלאכה יותר

 דאי ישנה ,מינה מההיא פלוגתא אלא לענין קדושין

 ונפקא ,מתחילה ועד סוף חשיבא מלוה ואין מקדש בה

הגיע לכיפה שמעמידין בה :) יט(ז "מינה נמי לההיא דע

תר ז אסור לבנותה וקאמר בגמרא אם בנה שכרו מו"ע

ומפרש טעמא משום דישנה לשכירות מתחילה ועד סוף 

ואימת מיתסר במכוש אחרון מכוש אחרון ליה בה שוה 

 והאי כיון דלא מטא זמניה למיגבא לאו ]פרוטה

והאי , משווא הוא דהכי שויא, אגר נטר ליה

דקאמר ליה אם מעכשיו אתה נותן לי הרי הוא 

לך בעשר סלעים לשנה אוזולי הוא דקא מוזיל 

כיון דזביני נינהו ובעי למשקל דמי , סיפא. ביהג

  . ואסור, הלכך אגר נטר ליה הוא, מעכשיו
  

חיפשו ( רבנן בהא מילתא אמר רבא דקו בה

עד שמצאו בה מקרא לסמוך בהא , אחריה

 ואוקמוה )מילתא דתשלומי שכירות לבסוף

ָנהאקרא  ָנה ְבׁשָ ִכיר ׁשָ ִּכׂשְ שכירות של שנה זו , ּ

 'כתבו התוס[  בשנה אחרתאינה משתלמת אלא

דרשינן דאין תורמין מן החדש על :) נג(דבבכורות ת "וא

הישן משום דכתיב שנה שנה דמשמע אותה שנה עצמה 

והכא דרשינן מדכתיב ' ב' דהתם כתיב שנה בלא ל"וי

 ואם תאמר .   דמשמע בשנה האחרת' ב'שנה ְבבשנה 

 גבי בכור תאכלנו שנה בשנה איזו היא:) כז(בכורות דב

שנה הנכנסת בחבירתה הוי אומר זו שנה של בכור דלא 

מנינן לשנת עולם שאם נולד בכסליו שנת עולם מסיימת 

ל למדרש שלא יהא " והשתא ה,בתשרי יאכל עד כסליו

 משום דמוכח ל"וינאכל עד שנה אחרת ולא בתוך שנתו 

     .)'ביום השמיני תתנו לי'קרא דנאכל בתוך שנתו דכתיב 
 . בשכר הקרקעלהרבותמותר  ע"פסק הש

ל קודם שהחזיק "השכיר לו את החצר וא, כיצד

בו אם מעכשיו אתה נותן לי הרי היא לך 

ואם תתן שכר חדש , בעשרה סלעים בכל שנה

הרי זה , בחדש הרי הוא בסלע בכל חדש

   ).ו,קעו(ד "יו ...מותר
  

אמר רב  'ואם לגורן בשנים עשר מנה אסור'
כמו , 'גובה' הוא 'אטרש'ביאר המאירי  ( טרשאנחמן

ועל שם שהוא מעלה . 'טרשים'שנקראו סלעים גבוהים 

למכור  ( שרי)'טרשא'את הערך קוראו רב נחמן 

ובלבד שלא , סחורה בהמתנה ביותר מדמיה

אלא , יפרש לו אם מעכשיו הרי הוא לך בפחות

  . )ימכור סתם בכך וכך ליום פלוני
  

ואמרי לה , איתיביה רמי בר חמא לרב נחמן

 ואם לגורן ,עוקבא בר חמא לרב נחמןרב 

 אמר ליה התם קץ ?בשנים עשר מנה אסור

דבהדיא , אם מעכשיו הרי הוא לך בפחות (ליה

 הכא לא )פריש ליה דשכר המתנה הוא נוטל

  .קץ ליה
  

עושה שכר [  טרשא דידי שריאמר רב פפא

ומוכר לו בזמן הזול בתשרי , תמרים היה

 עד ) המעותלתשלום (וממתין לו, כשער של ניסן

אינו  ( מאי טעמא שכראי לא פסיד]ניסן

 זוזי לא )והייתי יכול להצניעו עד ניסן, מתקלקל

ואיני דחוק למכור כשער , שאני עשיר (צריכנא

 אנא הוא דקא עבידנא מילתא גבי )של עכשיו

  . לוקח
  

אמר ליה רב ששת בריה דרב אידי לרב פפא 

 זיל בתר ,מאי חזי מר דקא אזלת בתר דידך

אחרי הלקוחות דאינהו ודאי אגר נטר  (דהודי

 דאילו הוו להו זוזי הוו שקלי )...יהבו ליה למר

 השתא דלית להו )כשער של עכשיו (כי השתא

  . זוזי שקלי כיוקרא דלקמיה
  

מוכר  ( טרשא דידי ודאי שריאמר רב חמא

מוכר במקום הזול כשער שהוא , פרקמטיא היה

 והן )ניםלקו (וממתין להן, נמכר במקום היוקר

 .סה          
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והוא מקבל עליו , מעלין אותו למקום היוקר

והלקוחות משתכרים , אחריות דרך בהליכה

ומביאין , בפרקמטיא שלוקחין שם במעותיו

וכיון דלא מקבלי , לכאן ואחריות החזרה עליהם

 לא הויא מלוה גבייהו עד עלייהו אחריות

, שהפרקמטיא נמכרת והן מקבלין המעות

ואין כאן , ם מלוהואותן המעות נעשין עליה

, מאי טעמא ניחא להו דליקו ברשותי. )רבית

דכל היכא דקא אזלי שבקי להו מכסא ונקוט 

מכריזין שלא יהא אדם רשאי  (להו שוקא

דאי לאו הכי  ' כתבו התוסלמכור עד שימכרו הם

שאחריות הדרך היה על רב חמא שהרי פ "עהוה אסור א

 ,הלואתוהיו טורחין לו להביא סחורתו ולמכרה בשכר 

 הוי בשביל ,אבל השתא דנקטי להו שוקא אף בחזרתן

  .)טורחן ושרי
  

 'כתבו התוס[ ב חמא והלכתא כר]ב"דף סה ע[

נ בטרשא מדקאמר לקמן " דהלכתא נמי כרת"רמר או

לית הלכתא כטרשא דפפונאי מכלל דבהנך הוי .) סח(

 והא דנקט הכא הלכתא כרב חמא לא אתא ,הלכתא

נ " דר, והיינו טעמא, דרב פפאלאשמועינן אלא לאפוקי

 אבל רב פפא ורב חמא איירו ,לא שרי אלא בדלא קץ

 ורב פפא ,אפילו בקץ או כשהשער קבוע דהוי כקץ

'  ולא גרסי,אשינויא דרב נחמן קאי דשאני הכא דקץ לה

במילתא דרב פפא טרשא דידי ודאי שרי דמשמע לישנא 

די  אלא גרסינן טרשא די,דודאי דיותר שרי מדרב נחמן

 ואי גרס ליה איכא למימר דלסברא דרב פפא דלא ,שרי

 דרב נחמן , אבל לפי האמת,אזיל בתר לוקח שרי טפי

 וכן פסק רב האי גאון דהלכתא .שריא ודרב פפא אסור

 ניין אחרנ בע"כטרשא דרב נחמן אך פירש טרשא דר

דרבית  ( והלכתא כרבי אלעזר]ממה שאנו מפרשים

, א כרבי ינאיוהלכת, )קצוצה יוצאה בדיינין

 ע"פסק הש     .דאמר מה לי הן ומה לי דמיהן
מכר לחבירו דבר ששוה עשרה זהובים . א

אפילו אם . אסור, בשביל שממתין לו, ב"בי

המוכר עשיר ואינו צריך למעות ולא היתה 

כרב הסביר באר הגולה ( הסחורה נפסדת אצלו

 במה דברים .)ששת שהשיג על טרשא דרב פפא

ש לו שער ידוע או דבר בדבר שי, אמורים

אבל טלית , כמו פלפל או שעוה, ששומתו ידוע

, וכיוצא בו שאין לו שער ידוע ואין שומתו ידוע

יר הסב (מותר למכרו ביוקר לפרוע לזמן פלוני

' התוס' כמימרא דרב נחמן דטרשא שרי וכפי באר הגולה

 ובלבד שלא יאמר )'ואמר ליה 'ה"ב בד"ג ע"בדף ס

י מיד הרי הוא לך לו בפירוש אם תתן ל

הסביר  (ב"ואם לזמן פלוני בי, בעשרה זהובים

ד "יו ...)ל רב נחמן לרמי בר חמא"כדא באר הגולה

מי שיש לו סחורה שנמכרת כאן  .ב ).א,קעג(

ל חבירו במקום "וא, בזול ובמקום אחר ביוקר

הזול תנה לי ואוליכנה למקום היוקר ואמכרנה 

שם ואעשה צרכי במעות עד זמן פלוני 

אם האחריות , ואפרענה לך כפי מה ששוה שם

ואם האחריות על . אסור, בהליכה על הלוקח

והוא שיתן לו שכר טרחו על , מותר, המוכר

,  ואם המוכר אדם חשוב.הולכתה למקום היוקר

אין צריך לתת , שפוטרין ללוקח המכס בשבילו

טרשא דרב חמא מ הסביר באר הגולה (לו שכר טרחו

    ).טו,קעג(ד "יו )י"כפירוש רש
  

,  מכר לו את השדה ונתן לו מקצת דמיםמשנה

ואמר לו אימתי שתרצה הבא מעות וטול את 

ודוקא דאמר ליה לכי , לעשות כן (שלך אסור

לפיכך , מייתית מותר המעות קנה מעכשיו

שאם יאכל מוכר פירות בתוך , אסור לעשות כן

לכשיביא זה המעות נמצא שהשדה קנויה , כך

זה אכל הפירות בשכר ו, לו מיום המכר

ואם יאכל לוקח פירות , המתנת מעותיו

 שמא לא יביא מותר המעות ויחזור לו מעכשיו

ונמצא שלא היתה שדה קנויה , זה מה שקיבל

, דהא לכי מייתית קני מעכשיו אמר ליה, לו

ומעות הראשונות כמלוה , והא לא אייתי

וזה אכל פירות , בעלמא היו אצל מוכר

ואמר לו אם אי אתה , שדהוהלוהו על . )בשכרו

נותן לי מכאן ועד שלש שנים הרי היא שלי 

וכך היה ביתוס בן זונין עושה . הרי היא שלו

  .על פי חכמים
  

מי , מכר וקבל מקצת ( מי אוכל פירות)גמרא(

 ש"ם על פי הרא" ביאר המהראוכל פירות בתוך כך

 שאסור לעשות כן לפי שאכילת  במתניתיןהא דקאמר

 למי הן אסורין רב הונא אמר מוכר ,סורפירות הן באי

 רב הונא אמר ?)...אוכל פירות אבל אסורין הן ללוקח

כדמפרש , לקמיה מוקי שפיר( מוכר אוכל פירות

ולא רצו  ענן רברב הונא ו 'כתבו התוס ...ולא פליגי

 וכדאמר ליה ארעא קנויה לך 'לוקח אוכל פירות'לפרש 

שהרי ביארו  ,ךמעכשיו וזוזי ליהוי הלואה גבך כדבסמו

 : סה-. סה
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הבא מעות וטול את 'דקתני , את דבריהם על המשנה

 זכי את שלך וקני מקחך 'וטול את שלך' ומשמע להו 'שלך

 ולא משמע להו ,י הבאת מעות קני מעתה או למפרע"דע

טול את שלך שכבר קנית אלא שבתורת משכון נשאר 

  משלשין את הפירותרב ענן אמר )בידו

 אם יגמור מקחו, מפקידין אותו ביד שליש(

,  יחזיר המוכר מה שקיבלואם לא, יתנם ללוקח

  . )ויטול פירותיו
  

מוכר  (הא דאמר לכי מייתית קני, ולא פליגי

שאין השדה קנויה לו אלא מכאן , אוכל פירות

דאמר  ( הא)ועד השתא דידיה אכל, ולהבא

 דאמר לכי מייתית קני )משלשין את הפירות

 יקיים תנאושאם , אין זה אלא תנאי (מעכשיו

 ואם קיים תנאו, יהא השדה קנוי לו מן היום

נמצא שאכל המוכר פירות של לוקח עד עכשיו 

  . )בשכר המתנת מעותיו
  

תני רב ספרא ברבית דבי רבי חייא פעמים 

 2 פעמים ששניהם אסורין1ששניהם מותרין

 ופעמים 3ופעמים שהמוכר מותר ולוקח אסור

פורש לא היה מ (4שהלוקח מותר ומוכר אסור

' ופי, במשנה מתי שניהן מותרין ומתי אסורין

 עני רבא בתריה פעמים )רבא מסברא

  דאמר ליה קני כשיעור זוזך1ששניהם מותרין

זה אוכל פירות קרקע , והשאר לכי מייתית קני(

 )והמוכר אוכל השאר, המגיע לדמים שנתן

 דאמר ליה לכי 2פעמים ששניהם אסורין

, יהם אסוריןשנ ( מעכשיו)הכל (מייתית קני

 פעמים מוכר מותר ולוקח )כדפרישית לעיל

 עד דמייתי ( דאמר ליה לכי מייתית קני3אסור

 פעמים שהלוקח מותר )שדה של מוכר הוא

 דאמר ליה קני מעכשיו וזוזאי 4ומוכר אסור

כיון דאקנייה מעכשיו הרי  (להוו הלואה גבך

 בשכר ואם יאכל מוכר פירות, היא של לוקח

  . )לםהמתנת מעות יאכ
  

אמר רב הונא בריה ? מאן תנא שניהם אסורין

דאי רבי יהודה , דרב יהושע דלא כרבי יהודה

דלמא אתי  (הא אמר צד אחד ברבית מותר

אם מוכר , כיצד, דלמא לא אתי, לידי רבית

,  אין כאן רביתאוכלם ולא גמר לוקח מקחו

,  כרבי יהודההלכך דלא,  יש כאן רביתגמר

לוקח , ותר ולוקח אסוראבל סיפא קתני מוכר מ

,  אפילו רבי יהודה מודהמותר מוכר אסור

דכי אמר ליה לכי , דהתם ודאי איכא רבית

ואפילו ,  אין לו עכשיו בה כלוםמייתית קני

, הלכך פירי דהשתא רבית הן אצלו, גמר

וזוזי ניהוו , והיכא דאמר ליה קני מעכשיו

ואם יאכל ,  הרי קנויה לו מעכשיוהלוואה גבך

 ע"פסק הש     . ) הרי הוא רביתירותמוכר פ
מכר שדה לחבירו ואמר לו לכשיהיו לי . א

לא קנה וכל הפירות , מעות תחזיר לי קרקע

רבית קצוצה הוא ומוציאין אותם , שאכל

 לו מכר לו שדה ונתן. ב ).א,קעד(ד "יו  ...בדיינים

 קנה כשיעור אם אמר ליה מוכר ללוקח, מקצת

ירות כשיעור כל אחד מהם אוכל פ, מעותיך

 אם אמר המוכר ללוקח .ג ).ד,קעד(ד "יו מעותיו

שניהם , לכשתביא שאר המעות תקנה מעכשיו

אלא מניחים אותם ביד , אסורים לאכול הפירות

ואם , שליש אם יביא שאר המעות יתנם ללוקח

חזיר המעות לא יביא יחזירם למוכר והוא י

ואם לא יגמר ,  אוכלםואם יאמר הלוקח. שקבל

שיבוא המוכר להחזיר לי מעותי אנכה המקח כ

. ה אם המוכר אומר כן"וה. מותר, דמי הפירות

אבל ,  ודוקא שאומר אנכה לך מן הדמיםהגה(

, אסור, אם אמר אשלם לך הפירות שאכלתי

דסוף סוף רבית קא נוטל אלא שחוזר ומשלם 

 כשתביא אמר ליה המוכר .ד ).ה,קעד(ד "יו .)לו

 המוכר ,שיוולא אמר מעכ, שאר המעות קנה

ואם אכל הלוקח , אוכל פירות עד שיביא הלוקח

  ).ו,קעד(ד "יו מוציאים ממנו
  

 משכן לו )בעבור הלואה (משכן לו בית )ברייתא היא(

לא תמכרם , ואמר לו לכשתרצה למוכרם, שדה

פסק לו דמים מועטים (אלא לי בדמים הללו 

להצמיתה לו אם , להוסיף לו על מעות הלואה

כי הלוה מוזיל למלוה , משום ריבית(ר אסו) בא למוכרה

מה שפירש  ,'כתבו התוס את מחיר הבית בשביל ההלואה
 פסק לו דמים מועטין להוסיף על מעות הללו י"רש

 דלאו אורחא משום ,להעמידה בידו אם בא למוכרה

 דלמה יעשה ,דמילתא הוא שימחול לו לגמרי בדמי הלואה

 . שירצה דטוב לו שתהא בתורת משכון שיפדה מתי,כן
 דבלאו תוספת דמים פוסק עמו ובחנם פירש כן

 :         סה
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 דכשידחוק אותו מלוה ,להצמיתה בידו אם בא למוכרה

   כ יהא זקוק לפדותה או "עלהחזיר את ההלואה 

 והא תנן לקמן , אמאי אסרינן הכאת"וא         .למוכרה

ל אם אי אתה נותן לי מכאן "הלוהו על שדהו וא.) סה(

 ומסתמא איירי , הרי היא שלו,שלישנים הרי היא ' ועד ג

 ל"וי    ..)סו(לקמן  'בלוקח בפחות משויה וכן משמע בגמ
תי  א'מעכשיו'  למתניתין דמיירי באמרדלמאי דמוקי לה

  למתניתין ואפילו למאן דמוקי לה, דלא הויא הלואהשפיר

מ התם הלוה היה יכול למכור מן השדה " מ,בלא מעכשיו

מו המותר וכשהוא מניח לו לאחר כנגד המלוה וליקח לעצ

כולה אינו עושה משום רבית אלא מילתא בעלמא הוא 

הוא אינו יכול ד "נד בכ"משאי, דעבד שמחל לו בחנם

שהרי המלוה התנה עמו שימכור דוקא , למכור לאחרים

אין זה מתנת , כ מה שהוא נותן לו את השדה בזול"א, לו

  .  בשוייהן מותר)ולכן אסור, חינם אלא ריבית
  

אמר רב הונא ? ן תנא בדמים הללו אסורמא

דאי רבי , בריה דרב יהושע דלא כרבי יהודה

האי נמי (יהודה האמר צד אחד ברבית מותר 

דלא ירצה למוכרה , דלמא לא אתי לידי רבית

 מותר ולרבי יהודה אם ירצה למוכרה, לעולם

דמתחילת התנאי , לזה לקבלה בדמים שפסק

  ). צד אחד הוא דהוה ברבית
  

, מכר לו שדה) ונתן לו כל דמיו(לו בית מכר 

) ... על מנת כן אני מוכר לךמוכר(ואמר לו 

) וטול מעותיך(לכשיהיו לי מעות החזירם לי 

 וכשאכל פירות, דנמצא שאין זה מכר(אסור 

דלא כרבי  'כתבו התוס שכר מעותיו עומד ונוטל

המלוה  :סז( למשכנתא בלא נכייתא ולא דמי    .יהודה
, את השימוש בו ואינו מנכה מדמי ההלואה ,מקבל משכון

למרות שיש צד שתישאר השדה , יהודה אסור' ומשמע שגם לר
 , אם לא יפדה אין זה מלוה אלא מכרדהכא) אצל המלוה

 ,אבל משכנתא יכולים לעולם לפדות או הוא או יורשיו

 ).אבל כאן נהי דהוא יכול לפדות יורשיו אין יכולין לפדות
הלוקח אמר לו (חזירם לך לכשיהיו לך מעות א

מאן . )ולקמיה מפרש טעמא(מותר ) מאליו כן

אמר רב הונא בריה דרב ? )אאיסור קאי(תנא 

דאי רבי יהודה האמר . יהושע דלא כרבי יהודה

  . צד אחד ברבית מותר
  

ר רבא אמ? מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא

 סיפא דאמר )רישא דלא אמר ליה מדעתיה(

חזירם ולא אם ארצה א(ליה מדעתיה 

דאי נמי חזר , שתתבעני בדין הלכך מותר

וחוזר , יתהוקיבל מעותיו עד עכשיו שלו ה

שעל כרחו צריך , אבל רישא, ומוכרה לו

 ע"פסק הש).      מעיקרא לאו מכר הואלהחזיר
והיה , הממשכן בית או שדה ביד חבירו. א

ואמר לו , בעל הקרקע הוא אוכל פירותיהן

ו לא תמכרנה אלא המלוה לכשתמכור קרקע ז

ל אל "אבל אם א. אסור, בדמים אלו, לי

ועל מנת כן אני , בשוויה, תמכרנה אלא לי

מכר  .ב ).ד,קעב(ד "יו הרי זה מותר , מלוה אותך

והתנה המוכר שיחזירנו לו כשיהיו לו , קרקע

צריך להחזירו לו כשיביא לו מעותיו , מעות

דהוה ליה , לפיכך אסור ללוקח לאכול פירות

מכר לו  .ג ).ו,רז(מ "חו זוזי כהלואה גביה הנך 

ואמר ליה הלוקח מדעתו כשיהיו לך , סתם

הרי , מעות תביאם לי ואני אחזיר לך קרקע זו

ואין בזה אבק , התנאי קיים והלוקח אוכל פירות

 שהרי מעצמו חייב עצמו בתנאי זה , רבית

       ).ז,רז(מ "חו
  

ההוא גברא דזבין ליה ארעא לחבריה שלא 

 לא שאם יטרפנה בעל חוב שלי [ריותבאח

וכגון דפריש ליה הכי בהדיא , אחזיר לך כלום

 ):טומ "בב( הא מוקמינא ,סתמאדאי מ, בשטרא

 חזייה ]דאמר אחריות טעות סופר, כשמואל

 אי ,אמר ליה אמאי עציבת. דהוה קא עציב

מעידית  (טרפו לה מינך מגבינא לך שופרא

  ופירי)השבח שתשביח ( שבחא)שבנכסי

דף סו [אמר אמימר . )והפירות שיטרפו ממך(
אין אלו אלא  (י בעלמא הוא פטומי מיל]א"ע

 כתבו לפטם את לבו, דברי תנחומין בעלמא

דוקא הכא שכבר עמדו על סוף לקנות שלא  'התוס

באחריות והיה מצטער הלוקח שלא היה מתרצה המוכר 

למוכרה באחריות והוא לא היה רוצה להניח מלקנותה 

 אבל אם , ולהכי הוי פטומי מילי בעלמא,כךבשביל 

בתחילת הדברים פתח המוכר קני לך שדי דאי טרפי לה 

 לא הוי פטומי מילי אלא תנאי גמור כי בודאי לא ...מינך

 ,נתכוון ללוקחו אלא באחריות כמו שפתח לו המוכר

ד אחריות לאו טעות סופר הוא או "ונפקא מיניה למ

שנתרצה וגמר בדעתו  וכן בסמוך מיירי ,לשאר תנאים

   .)ובפיו לגרש בלא תנאי והיא באתה לנחמו בדבריה
  

אמר ליה רב אשי לאמימר טעמא מאי כיון 

, והכא מוכר קא מתני, דלוקח בעי לאתנויי

 . סו- :  סה :         סה
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אין אלו אלא  (אמרת פטומי מילי בעלמא הוא

אלא . )לפטם את לבו, דברי תנחומין בעלמא

דקתני לכשיהיו לך מעות אחזיר לך , מתניתא

כי התנאי  (דמוכר הוא דבעי לאתנויי, ותרמ

ואמרינן .  מוכר לא אתני ולוקח קא מתני)לטובתו

 ואמר רבא ,מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא

טעמא דאמר . )מרצוני (סיפא דאמר ליה מדעתיה

הא לא אמר ליה מדעתיה לא , ליה מדעתיה

על , למאא (אמרינן פטומי מילי בעלמא הוא

והוה , ך אינו מכרלפיכ, כרחיה מקיים תנאה

 ולא אמרינן פטומי מילי נינהו, ליה כרבית

 אמר ליה נעשה כמאן ?)הואיל ולא אתני מוכר

 נעשה הא דרבא (דאמר ליה מדעתיה אתמר

הכי אמר רבא לעיל , כאומר מדעתיה אתמר

אמר רבא , מאי שנא רישא מאי שנא סיפא

,  כיון דבעי מוכר אתנויי ולא אתניסיפא

 נעשה כאומר ליה ,נפשיהוהלוקח קאמר ליה מ

דלא פריש ג "עוא, מדעתיה אחזירנה אם ארצה

, ואין עליו לכופו,  כמאן דפירש דמימדעתיה

 השתא הוא דהדר אי נמי אהדרינהו, הלכך

  .)זבין להו
  

 ההוא שכיב מרע דכתב לה גיטא לדביתהו

ולא כתב לה על תנאי אם , שלא תזקק ליבום(

א אמרה ליה אמאי ק.  אנגיד ואתנח)מתי

אמר רב זביד .  אי קיימת דידך אנא,מתנחת

אין אמירה זו קבלת  (פטומי מילי בעלמא הוא

. )ואם תרצה תנשא לאחר, אלא לנחמו, תנאי

אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא ואי לאו 

, ואף אם אמרה באמת (פטומי מילי מאי

 בדידה קיימא )מאי, ובקבלת שבועה גמורה

 למשדי  בדידיה קיימא,למישדי תנאה בגיטא

וצריך , הגט אינו אלא מדעת האיש (תנאה

ואם לא התנה בשעת , למוסרו לה על התנאי

ואפילו אמרה ,  תנאי שלה אינו כלוםנתינה

דמשעבד נפשיה , ולא דמי לממון, קודם לכן

 מהו דתימא הוא גופיה אדעתא ?)בדיבוריה

כתבו (  משמע לןקא, דידה קא גמיר ויהיב גיטא

 ,אדעתה דידה מקנה לה אינו חוזרפירוש דכי נמי  'התוס

מ " משמע הכא דש.דגם היא לא אמרה אלא פטומי מילי

 וכן משמע ,המגרש אשה סתם אם עמד אינו חוזר בגט

שהוצרך שמואל לתקן בגיטא דשכיב מרע :) עה(בגיטין 

ומכאן          .אם מתי יהא גט ואם לאו לא יהא גט
רב הא דאמר ' ח דפי"ורי "ירוש רש על פת"מקשה ר

גיטו הרי הוא כמתנתו מה מתנתו אם :) עב(גיטין הונא ב

מ קאי "דאסתם ש'  ופי,עמד חוזר אף גיטו אם עמד חוזר

ומיהו         .דכשנתן גט סתם אם עמד חוזר כמו במתנה
נ פליגי " סוגיא דהכא ושמואל פליגי ארב הונא דהל"י

 שם על ת"ושוב מקשה ר .       עליה התם רבה ורבא

רש דרב הונא אמתניתין דהתם קאי אמהיום פירושו ומפ

אבל כשנותן סתם מודה רב הונא ' אם מתי מחולי זה כו

אם אמר לו ... ע"פסק הש     .)דאינו יכול לחזור

הלוקח מדעתו כשיהיו לך מעות אחזיר לך 

לפיכך , אינו תנאי והמקח קיים מיד, הקרקע

   ).א,קעד(ד "יו ...הלוקח אוכל פירות
  

ואמר לו אם אי אתה נותן לי  הלוהו על שדהו'

 הרי היא ,מכאן ועד שלש שנים הרי היא שלי

התנה  ( בשעת מתן מעות אמר רב הונא'שלו

 לאחר מתן מעות,  קנה הכל)על מנת כן

 ,'כתבו התוס[  לא קנה אלא כנגד מעותיו)התנה(

ל קני לגוביינא והלא " יקשה כדפריך בסמוך מי קאת"וא

 אינו קונה ולכך אף כנגד והכל' אמר ליה קני הכל לסוף ג

אמרינן גבי ערבון :) מח(דלעיל ג "ע וא,מעותיו לא יקנה

שהתנה עמו כפליים התם לפי פ "עשקונה כנגד ערבונו א

    שנותן ערבון לקנות כנגדו עד שיביא שאר מעות 

      ויקנה הכל אלא שמתנה שאם יחזור בו מוכר שיקנה 

 מעות לא קנה פ לאחר מתן" דהכא הל"וי        .כפליים

 ת"וא .אלא אם התנה עמו קני לגוביינא קני כנגד מעותיו

כי התנה נמי לגוביינא לא ליקני דאסמכתא הוא כדפירש 

 דהכא רב הונא קאמר לה דאמר בשעת מתן ל"וילקמן 

דבשאר אסמכתא לא קני והטעם ג "עמעות קנה הכל א

נ שלא בשעת מתן מעות קני לכל " וה,מפרש בסמוך

 אפילו לאחר ורב נחמן אמר. )מעותיוהפחות כנגד 

עבד רב נחמן עובדא גבי . מתן מעות קנה הכל

קרעיה רב יהודה , ריש גלותא כשמעתיה

אמר ליה ריש גלותא רב יהודה קרע . לשטריה

 )בתמיה (אמר ליה דרדקא קרעיה. לשטרך

לא , וכי לא אדם גדול הוא( גברא רבה קרעיה

 . חזא ביה טעמא וקרעיה)קרעו בלא טעם

דכולי , אמר ליה דרדקא קרעיה, איכא דאמרי

  . עלמא לגבי דידי בדינא דרדקי נינהו
  

אפילו בשעת מתן מעות , הדר אמר רב נחמן

  . לא קנה ולא כלום

 .סו           
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 אם אי )לאחר שחזר בו (איתיביה רבא לרב נחמן

אתה נותן לי מכאן ועד שלש שנים הרי היא 

הייתי [  אמר ליה אני אומר? הרי היא שלו,שלי

 אסמכתא ]...ד,  קנה הכל)בתחילה(  לומררגיל

 )ולכן אמרתי בתחילה אפילו לאחר מתן מעות קנה הכל (קניא

 אמר )...ו, והחזירני מדברי, חלוק עלי (ומניומי

אסמכתא היא הבטחה [ אסמכתא לא קניא

שאם לא ימלא , מוך על דבריולס, בעלמא

 תקשה לקמן' הגמ  יתן לו שוה מאתים במנהדבריו

 ' התוסכתבו   . יומי על הקושיא מהמשנהמה יענה מנ
 בלא מניומי ת"וא. י"רש רשכדפיכלומר החזירני מדברי 

מרבה בר אבוה אמר .) קסח(ב "נמי קבלה רב נחמן בב

 יש ספרים דגרסי ומיהו       .יוסי' רב אין הלכה כר

 לגרוס כן כדמוכח בנדרים ואי אפשר      .יוסי' הלכה כר

 ואמר אי לא ,ד"כוותיה בבגבי ההוא דאתפיס ז.) כז(

 אמר , ולא אתא,אתינא עד תלתין יומין ליבטלו זכוותי

 , ופריך והא אסמכתא היא.רב הונא בטילין זכוותיה

 ופריך כל היכא דאתפיס לאו .ומשני שאני הכא דאתפיס

אסמכתא היא והתנן מי שפרע מקצת חובו והשליש 

  ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב אין...שטרו

ארב הונא ) שם( דמאי פריך 'ועוד ק. יוסי' הלכה כר

 והא רב הונא פליג עליה הכא ואמר בשעת ,מדרב נחמן

       .יאות קונה הכל ואית ליה דאסמכתא קנמתן מע

 לרב הונא יש ליתן טעם דבשעת מתן מעות לא ומיהו

 , דהתם בנדרים ודאי הוי אסמכתא,חשיב לה אסמכתא

גוזמא אלא מתנה כך דאין חפץ שיתקיים הקנס וה

 אבל הכא על דעת כן מלוהו ,להסמיך חבירו על דבריו

מעותיו שתהא השדה משוקעת בידו אם לא יתן לו עד 

 אבל לרב נחמן דאמר דאף לאחר מתן מעות ,שלש שנים

 טעם שוה י"ומפרש ר       .קונה הכל לא יתכן טעם זה

 שבתחילת המשכנתא ,לשניהם דהכא קני טפי מבעלמא

 כעין מקח וממכר שמקנה לו כל הקרקע הוי קצת

להשתעבד לו בתורת משכון וגם עשה לו טובה בהלואה 

שנים ' הלכך כשמתרצה לו שיהא שלו אם לא יתן לו עד ג

יש בדעתו לקיים ולא להסמיכו על דבריו אמר כן אלא 

 לרב הונא כדאית ליה ולרב ,גומר בדעתו להקנות לו

 הך  דעדיפאנחמן מקמי דהדר ביה כדאית ליה ומשום

 ולרב , למניומיאסמכתא משאר אסמכתא אתי שפיר

בלא  נחמן בתר דאהדריה מניומי דמהני הכא מעכשיו

 לחד  את הקושיא מהמשנה לקמןכך תירץ מניומי (ד חשוב"ב
 והלכתא אסמכתא קניא והוא נןאמרי:) כז( ובנדרים )תירוץ

 , וסתם קנו מיניה היינו קנין סודר,ד חשוב"דקנו מיניה בב

קנין סודר אינו אלא מעכשיו דלא מהני לקנות בו אחר ו

 כדאמר הן דבההיא שעתא כבר הדר סודר למריזמן כיו

מעכשיו לא ' אלמא בשאר אסמכתות אפי:) מח(בנדרים 

 קנס שעושין ומיהו        .ד חשוב"קני אלא דוקא בב

 כיון ,ד חשוב"בשעת שידוכין מהני אפילו לא קנו בב

.) עד(ידי דהוי אסיטומתא דלקמן שנוהגין בו כל העולם מ

 ועוד דבדין הוא להתחייב כל החוזר בו כיון ,דקניא

שאינו יכול  'ביאר הנחלת שבעה סימן ח (שמבייש את חבירו
למצוא זיווג טוב כמו שהיה עושה כן מקודם על ידי ביוש שעשה 

 וכן אם קבל עליו המלמד בשעה שהשכירוהו קנס )לו זה

מד אחר מזומן אין זה אם יחזור בו ולא נמצא מל

.) קד(אסמכתא דלא חשיב גזום כיון שמפסידו והוי כמו 

אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא דלאו אסמכתא 

נדרים דפריך מרב נחמן ארב הונא ב דת"וא .     היא

 דרב הונא אית ,ל למיפרך דרב הונא אדרב הונא"טפי ה

דתפיס המלוה והוי פ "עליה הכא דאסמכתא לא קני א

 ל"ויאתפיס דהתם דקאמר לאחר מתן מעות לא קנה כמו 
דהתפיסה דהכא דהוי במקרקעי לא חשיב כאתפיס דהתם 

 אקושיא דלעיל דלא ת תירץ"ור .     דהוי במטלטלי

קשיא דרב הונא דאמר הכא בשעת מתן מעות קנה 

 . דהכא קני משום דתפיס מלוה גופיה,אדרב הונא דנדרים

ן אף על גב דתפיס ליה דלא קני מוכר הערבו:) מח(ולעיל 

   .)היינו משום דלא קני לוקח כפליים דאיהו לא תפיס
  

 איבעית אימא ?ולמניומי קשיא מתניתין

 דאמר ).קסח ב"ב( מתניתין רבי יוסי היא

 איבעית אימא ]ב"דף סו ע[אסמכתא קניא 

אם לא אתן לך עד  (דאמר ליה קני מעכשיו

אלא קנין , דלאו אסמכתא היא, שלש שנים

שעל מנת מכר גמור החזיק בה , היאגמור 

וזה , ואזולי אוזיל גביה, מעכשיו בדמים הללו

שאם יחזיר לו מעותיו עד שלש , קיבל עליו

,  לוקח אוכלןלרבי יהודהוהפירות ,  יקבלםשנים

  . ) משלשין אותןולרבנן
  

ר קשישא בני דרב אמרו ליה מר ינוקא ומ

חסדא לרב אשי הכי אמרי נהרדעאי משמיה 

קא  (בזמניה קניא, מן האי אסמכתאדרב נח

 בלא )סלקא דעתך הגיע זמן ולא נתן לו מעותיו

אמר להו כל .  לא קניא)קודם שהגיע (זמניה

דלמא הכי . מידי בזמניה קני בלא זמניה לא קני

 בגו זמניה ואמר ליה )לוה (קאמריתו אשכחיה

 דאי לא, ידגמר ואקנ ( קני)לא אפדנה עוד (קני

 הלא אין יכול עכשיו ,למה ליה למימר ליה

.  בתר זמניה ואמר ליה קני לא קני)לתובעו

. מאי טעמא מחמת כיסופא הוא דקאמר ליה

והאי . דאפילו בגו זמניה נמי לא קני, ולא היא

דקאמר ליה קני קא סבר כי מטי זמניה לא 

  . )משום כיסופא, ולדחייה בעלמא (ליתי ליטרדן

 : סו- .   סו
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זימנין קניא , אמר רב פפא האי אסמכתא

 דקא )ביום הזמן (אשכחיה. מנין לא קניאוזי

 אין זה עצב לחזור אחר בחנות (שתי שכרא

דקא מהפך ,  קני)ודעתו לשקעה, פדיון שדהו

אמר ליה רב אחא מדפתי . אזוזי לא קני

להפיג דאגתו  (לרבינא דלמא לפכוחי פחדיה

 , קא שתי)דכתיב ויין ישמח, שדואג על המעות

  ? זוזיאיניש אחרינא אסמכיה א, אי נמי
  

 )ביום שצריך לפרוע את החוב (אלא אמר רבינא אי

שלא , אם מקפיד במכירת חפציו (קפיד בדמי

אינו חש אם י "פירש רש(  ודאי קני)לפחות משוויין

ל דלא "כ הל"דא  על פירושו'התוסהקשו  תשקע שדהו

 ואמאי קאמר דלא ליתזל , שעל זה מדוברליתזלו מטלטלין

שאם יראו אותו מחזר , שיא זוי ישב קו"בפשטות רש (ארעיה
 ועוד דהא דמקפיד )ממילא יוזלו קרקעותיו, אחר מעות

למכרן בפחות משויין דלמא משום דידע דאסמכתא לא 

דאית ליה ג "ע א,וממילא הקרקע תחזור אליו, קניא

לאהדורי אזוזי אי לא אסמכוה היינו משום דליקו 

 י" רש וכן מה שפירש,בהימנותיה אבל למכור בפחות לא

'  אי קפיד בארעא למוכרה אפי)בדברי רב פפא לקמן(

 ואמאי דלמא קפיד משום דאסמכתא לא ,בשוויה ודאי קני

 שהקפיד בשעת , אי קפיד בדמיונראה לפרש      .קניא

כ דעתו היה "הלואה ליקח עליה שוויה בזה התנאי א

 ופריך דלמא כי היכי דלא ליתזל .לשקעה ביד המלוה

 אלא , שום תנאי שיש בו זלזולארעיה אינו רוצה לעשות

אי קפיד בארעא שאינו רוצה לעשות תנאי זה בשום 

 אמר ליה .)כ אין בדעתו לפדותה" א,קרקע אלא בזו

כי היכי , רב אחא מדפתי לרבינא דלמא סבר

שאם יראה אותו מחזר  (דלא תיתזיל ארעיה

 מוזיל ומוכר נכסיו בפחות, אחרי מעות

  ? )א גמר ומקניול, ולעולם אנוס הוא, קרקעותיו
  

שלא  (אלא אמר רב פפא אי קפיד בארעא

  . ודאי קני)אפילו בשווייו, ימכור שום קרקע
  

דאמור רבנן אסמכתא לא ג "עואמר רב פפא א

קונה בה  (קניא אפותיקי הויא למיגבא מינה

ואם בא לפרוע המעות לאחר , יוכנגד מעות

אמר ליה רב הונא בריה דרב . ) לא יקבלםזמן

? א מי קאמר ליה קני לגוביינאנתן לרב פפ

, אמר ליה מר זוטרא בריה דרב מרי לרבינא

 סוף סוף ,ואי אמר קני למיגבא מיניה קני

 דלא אמר ליה קני לגוביינא (אסמכתא היא

 שלש שנים איני נותן לך מכאן ועד אלא אם

 אסמכתא דכל דאי, הדר הויא לה אסמכתא

 ת והא"וא 'כתבו התוס[ ? ואסמכתא לא קניאהוא

 .אאופנים '  בבדלא הוי אסמכתא אלא:) עג(דף במשמע 
דלא גזים כי ההוא דיהיב ג "ע א, לעשותהיכא דאין בידו

אינו  (זוזי לחבריה למזבין ליה חמרא ופשע ולא זבין ליה
 ,דבידוג "עהיכא דגזים א .ב )כיון שיתכן ולא ימכרו לו, בידו

  אבל.כי ההיא דאם אוביר ולא אעביד אשלם אלפא זוזי

 , ובידו, דלא גזיםאם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא

 מאי אסמכתא איכא אם נותן והכא .לא חשיבא אסמכתא

 דחשיב כמו גזים לפי שאין אדם רגיל ל"וילו קרקע בחובו 

 ובסמוך גבי חמרא דאמר כל דאי ,למכור קרקעותיו כלל

 התם נמי כמו גזים ,דחמרא למכירה קאיג "עלא קני א

 לא היה זמן מכר היין ונותנו עתה חשיב לפי שעדיין

   ].בזול
  

דגבי  (אלא אפותיקי דאמר רב פפא מאי היא

דאמר ליה לא יהא ? )אסמכתא תיהוי אפותיקי

ואם , אף בתוך שלש שנים (לך פרעון אלא מזו

ך מגופה כנגד מעותיך עד שלש אין אני נותן ל

בהא אמר רב פפא דאף ,  תהא כולה שלךשנים

הוי כוליה דידיה לאחר למי, על גב דלא קניא

דבלאו ,  אפותיקי הוי למגבי מיניהשלש

  .)אסמכתא נמי שווייה אפותיקי
  

ההוא גברא דזבין ליה ארעא לחבריה 

אמר ליה אי טרפו ליה מנאי מגבית . באחריות

אמר .  מעידי עידית דאית לך)כנגד מעותי (לי

דבעינן , ליה מעידי עידית לא מגבינא לך

א לך מעידית אחרים  אלא מגבינ,למיקם קמאי

 אתא בדקא שקיל, לסוף טרפוה מיניה. דאית לי

וכשבא זה  (. לעידי עידית)שטף נהר שטפה(

אמר לו לא , כפי תנאו, לגבות מן העידית

 סבר רב )תיגבי אלא מבינונית אחרת שיש לי

. פפא למימר מעידית אמר ליה והא קיימא

אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא ולימא ליה 

 דהוה )מעידית (ך אנא מגבינא לךכי אמרי ל

השתא קיימא ליה עידית , עידי עידית קיימא

  . במקום עידי עידית
  

. רב בר שבא הוה מסיק ביה רב כהנא זוזי

אמר ליה אי לא פרענא לך ליום פלוני גבי 

סבר . )ולבסוף אייקר, ופסק דמים (מהאי חמרא

רב פפא למימר כי אמרינן אסמכתא לא קניא 
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אבל . דלאו לזבוני קיימא, אהני מילי בארע

אמר ליה . כיון דלזבוני קאי כזוזי דמי, חמרא

רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא הכי 

אמר רב . אמרינן משמיה דרבה כל דאי לא קני

נחמן השתא דאמור רבנן אסמכתא לא קניא 

אם אכלן , לאחר שלש (הדר ארעא והדרי פירי

  . )לוקח
  

כי  (ותלמימרא דסבר רב נחמן מחילה בטע

 ומן הדין דהמוכר סבר שהיא קנויה ללוקח, האי

 לא הויא )ומוחל על אכילתו, אוכל פירות

  והאיתמר המוכר פירות דקל לחבירו,מחילה

 עד שלא אמר רב הונא )קודם שחנטו פירותיו(

 בא לחזור בו אם [באו לעולם יכול לחזור בו

דאפילו למאן דאמר ,  חוזרקודם שחנטו פירותיו

 ,קנה דבר שלא בא לעולם אדם מ).יבמות צג(

. ]הני מילי שבא לחזור אחר שבא לעולם

דקסבר אדם  (משבאו לעולם אין יכול לחזור בו

, מקנה דבר שלא בא לעולם בשעת המכר

ורב נחמן  )שיהיה המכר חל לכשיבא לעולם
דאין  ( אף משבאו לעולם יכול לחזור בואמר

ואמר רב . )אדם מקנה דבר שלא בא לעולם

דאי שמיט ואכיל לא מפקינן , ודינאנחמן מ

 מחל על שהרי כל זמן שלא חזר (מיניה

שלא היה יודע שיוכל , שבטעותפ "עוא, אכילתו

   ?) מחילה היאלחזור
  

, ומיחזי כרביתי "פירש רש[ הכא הלואה, התם זביני

ואין אבק , וכרבית קצוצה דמי, שמתחילה בהלואה בא לו

ן המרבה כגו, אלא בדבר מכר, רבית בדבר הלואה

 הביאו את פירוש ' התוס ):סמ "ב(בפירות דמתניתין 
פליג רב נחמן אדרבינא דאמר בדף כ "דא והקשו, י"רש

 ועוד ,משכנתא בלא נכייתא בדינינו אין מחזירין.) סב(

דאמר לקמן בשמעתין משכנתא באתרא דמסלקי אכל 

 ועוד . ומשמע דליכא מאן דפליג,טפי לא מפקינן מיניה

 דבמסקנא לרב נחמן מחילה י"רשדמשמע לפירוש 

 ,בטעות הויא מחילה בר מהלואה משום דמיחזי כרבית

ובכל דוכתין משמע דמחילה בטעות לא הויא מחילה לרב 

ל "גבי רב ענן דשקיל בידקא בארעיה א.) מא(ב "נחמן בב

גבי ההוא דאפקיד כיפי .) לה( ולעיל ,מחילה בטעות הויא

ה "ב.) זיר לאנ( ותני נמי ,דאמר שומא בטעות הואי

אמרינן כל .) יד(אומרים הקדש טעות אינו הקדש ובגיטין 

 דהלוה 'הכא הלואה' ת"ומפר .         קנין בטעות חוזר

לא הקנה אלא בתורת מכר והמכר אינו כלום דאסמכתא 

בטעות ולא הוי מחילה ולכך  לא קניא נמצא דהוי מחילה

 אבל אם היה נותנו בתורת רבית לא הוי ,הדרי פירי

 אבל התם גבי פירות דקל זביני ,הדרי דאבק רבית הוא

מ אין לו " מ, דנהי דיכול לחזור,ולא מחילה בטעות היא

 ולכך אית לן למימר ,לחזור כי היכי דליקו בהימנותיה

 ורבא דהוה ,דאפילו היה יודע שיכול לחזור לא היה חוזר

בעי לאותביה מאונאה היה סבור דטעמא דרב נחמן דלא 

שמיט ואכיל משום דמחילה בטעות הויא מפקינן באי 

מחילה ולפי סברת רבא היה משיבו ומביא ראיה 

   .]מאיילונית
  

נא קמיה דרב  הוה יתיב]א"דף סז ע[אמר רבא 

 ).נאנ "ב(דתנן  [ובעי לאותביה אונאה, נחמן

 הואיל דמדעת נתן לוג "עלו אונאה ואדמחזיר 

 ] לאו מחילה היאאלמא מחילה בטעות, וטעה

וראה שהיה בדעתי להשיב , השגיח בי (ואודיק

להראותי , קדמני ( חזיתן איילונית)על דבריו

והרי . )כדלקמן, טעמא לדבריו מאיילונית

. אונאה דמחילה בטעות היא ולא הויא מחילה

הרי איילונית דמחילה , ואודיק חזיתן איילונית

 :)כתובות ק (דתנן. בטעות היא והויא מחילה

יאתה אמה קטנה יתומה שהש (הממאנת

דמן התורה , אמרו חכמים יכולה למאן, לדעתה

ואמה אינה זוכה בה , אין מעשה קטנה כלום

ורבנן הוא דתקון נשואין ליתומים , לקדשה

, וישמרנה בעלה, שלא ינהגו בה מנהג הפקר

שניות  [ והשנייה)והם אמרו דסגי לה במיאון

אין לה  ).כ(שגזרו חכמים ביבמות , לעריות

א דקנסינן לה מפני  דקנסא הוכתובה

 )]:פה(כדאמרינן ביבמות , שמרגילתו עליה

, לשון איל, דוכרניתא דלא ילדה (והאיילונית

דלאו אדעתא ,  שמקחו טעות לה כתובהאין

נייה דילה מחלה היא נדוג "עוא, דהכי נסבה

 מחילה בטעות הויא  טעות הואי,למוסרה בידו

ואף מה שהכניסה  ( אין להן לא כתובה)מחילה

וכל שכן , נדונייתה ושמאתן בכתובתהלו ב

משום דבעל כרחיה , מאתים שתיקנו לאשה

נכסים שנפלו לה בירושה  ( ולא פירות)נפקא

תיקנו חכמים שהבעל אוכל , אחר שנשאת

פירות ולה תיקנו תחתיהן שאם נשבית חייב 

 שאין להם תקנת פ"עא, ואלו, לפדותה משלו

 קרינא בהדלא , שאם נשבית לא יפדנה, פירות

 . סז-:    סו
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ואותבינך לאינתו אפילו הכי לכשתצא לא 

 'כתבו התוס[  ולא מזונות)יחזיר לה פירות שאכל

 אין לה ממאנתתניא כיצד אמרו :) קז (תב דכתובו"בפי

 אי אתה יכול לומר ביושבת תחת בעלה שהרי ,מזונות

כגון שהלך בעלה למדינת  אלא ,הבעל חייב במזונותיה

נמי יש  לוניתואיי .הים ולותה ואכלה ועמדה ומיאנה

 ואחר שנמצאת , דלמזונות שאחר מיאוןלפרש בענין זה

 אין ושנייה .איילונית לא אצטריך דפשיטא דלית לה מזוני

 דהא מילתא דפשיטא דהא אפילו ,לפרש ביתבא תותיה

ג דאית לה כתובה אין לה מזונות היכא "אלמנה לכ

בעמוד והוצא קאי .) פה(דיתבא תותיה כדאמר ביבמות 

 וכשהלך בעלה למדינת הים ולותה )בתמיה (ת להמזוני אי

ג נמי אין לה "ג כה"ואכלה לא אצטריך דהא אלמנה לכ

ד דיש לה כמו "אלא לאחר מיתה איירי דס )שם(כדמסיק 

י "פירש רש[  ולא בלאות]התם'  כדאמרילאלמנה

 לא אפילו יש מהם קיימים, הכניסה לו בגדים בנדונייתה

אי ד והקשו, ת פירושו הביאו א'התוס יחזיר בלאותיהן
 דבכל מקום שמיירי בבלאות קיימין אפשר לומר כן

מרדה :) סג(כתובות במזכיר בהדיא קיימין כדאמר 

נמי אמרינן :) קא(כתובות  וב,הפסידה בלאותיה קיימין

) .ק( ובהדיא אמרינן ,זנתה לא הפסידה בלאותיה קיימין

 לא )... הממאנת והשניה:כתובות ק (בגמרא דהך משנה

 ופריך , אבל נכסי צאן ברזל אית לה,ו אלא נכסי מלוגשנ

 אי דאיתנהו אידי ,אהייא אילימא אממאנת ואאיילונית

 אלא , ואי דליתנהו אידי ואידי לא שקלה,ואידי שקלה

 ואי דליתנהו , אי דאיתנהו אידי ואידי שקלה,אשנייה

 ומסיק לעולם אשנייה ובליתנהו וקנסוה ,איפכא מבעי ליה

  מפורש שםמ"מ. דידיה ולדידיה בדידהרבנן לדידה ב

      . י"שמדובר במקרה שהבלאות אינם קיימים ודלא כרש

הנך בלאות דקתני הכא היינו בלאות שאין  דולכן ביארו

 ופירות דקתני לאו בפירות שאכל קאמר דאפילו ,קיימין

קרן גופיה אם אכלו אין לה אלא אצטריך לאשמועינן 

 תקנת אי נמיין בעין דאין לה פירות שליקט והם עדי

פירות קאמר דאין לה כגון שנשבית ולותה ופדתה עצמה 

 י"סיכם רש      .כ" עואחר כך מיאנה דומיא דמזונות
 ,שבטעות מחלה לופ "עאלמא מחילת אכילת פירות א

   .]מחילה היא
  

ולא , ולא היא לא אונאה הויא תיובתיה

לא אונאה תיובתיה דלא . איילונית מסייע ליה

ולא איילונית . דמחיל גביה, יתיה אונאהידע דא

 דניחא לה דתיפוק עלה שמא ,מסייע ליה

, ואפילו יודעת שאין נשואיה נשואין (דאישות

  .)רצונה להאכילו
  

א גברא זיל ההיא איתתא דאמרה ליה לההו

  אמר ליה, אזל זבן לה,זבין לי ארעא מקריביי

  אי הוו לי זוזי מהדרת לה ניהלי)מוכר לשליח(

מר ליה את ונוולא  א) אני שתקבל מעותירוצה(

, ותתרצו ביניכם, אתה והיא קרובים אתם (אחי

, ונוולא לשון ארמי בין בזכר בין בנקבה

כך , כשרוצה לומר אתה והוא או אתה והיא

ואני אומר שזה , ראיתי בתשובת הגאונים

  . )שמה
  

אמר רבה בר רב הונא כל את ונוולא אחי 

, ארעא הדרה. יולא גמר ומקנ, סמכא דעתיה

 רבית קצוצה הוו ויוצאין בדיינין? פירי מאי
משמע שלצד שהפירות חוזרים ' מספק הגמ 'כתבו התוס[

 רבינא מ"מ .בית קצוצהירזהו משום שאכילתם נחשבת 

כ לאו מהאי טעמא דהא אית ליה בריש "דאפיק פירי ע

דמשכנתא בלא נכייתא בדינינו אין מחזירין .) סב(פירקין 

ל דטעמא דרבינא משום דהויא " אלא צ,ממלוה ללוה

 ודוקא בזביני כעין עובדא ,מחילה בטעות ולא הוי מחילה

   .     דרבה בר רב הונא אפיק רבינא פירי ולא בהלואה

רבית קצוצה דמי כ הכא ,כך' את ספק הגמ ת מפרש"ור

לא מטעם רבית קצוצה יוצאים אלא כלומר משום 

ם כמו רבית דמחילה בטעות לא הויא מחילה ויוצאי

קצוצה דיוצאה או דילמא הויא מחילה ואין יוצאים כאבק 

 דמה לו ואין נראה       .רבית דאין יוצאים בדיינין

 אבל טעמא ,לתלות מחילה בטעות ברבית קצוצה

 או דילמא ]דרבינא הויא ודאי משום מחילה כדפרישית

אמר רבה בר ? ואין יוצאין, כי אבק רבית הוו

ואין ,  אבק רבית הווכי, רב הונא מסתברא

וכן אמר רבא כי אבק רבית . יוצאין בדיינין

  .ואין יוצאין בדיינין, הוו
  

משכן לו  (אמר ליה אביי לרבה משכנתא מאי

, שדה ולא קץ עמו לאכול פירות לשם רבית

התם טעמא ? )והוא ירד ועשה ואכל, אלא סתם

 הכא נמי לא קץ ליה, מאי משום דלא קץ ליה

דאמר לעיל הדרא ארעא , ופליג אדרב נחמן(

הכא , או דילמא התם זביני. )והדרי פירי

אמר ליה התם טעמא מאי משום דלא ? הלואה

אמר רב פפי . הכא נמי לא קץ ליה, קץ ליה

, כמה אכל פירות (וחשיב, עבד רבינא עובדא

דלא כרבה בר , ואפיק פירי )ואפקינהו מיניה

 .א ע"פסק הש     .)שהובא בפסקה הקודמת (רב הונא
ל אם לא תתן לי מכאן "הלווהו על שדהו וא

, ולא אמר מעכשיו, שנים הרי הוא שלי' ועד ג

 .          סז
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לא יאכל , שנים' בענין שאין המקח קיים תוך ג

דמתניתין פסק כתירוץ שני  ביאר באר הגולה (הפירות

 ואם אכלם הוי רבית .)איירי בדאמר ליה מעכשיו

פסק  ביאר באר הגולה[ קצוצה ויוצאה בדיינים

השתא דאמור רבנן אסמכתא  ):סו(מימרא דרב נחמן כ

 ם"ף והרמב"הרי'  כפי,לא קניא הדרא ארעא והדרי פירי

 ויש אומרים דמה הגה( .]שהוא מדין ריבית קצוצה

, שנים לא הוי אלא אבק רבית' שאכל תוך ג

 אבל מה שאכל ...דהוי כמשכנתא בלא נכייתא

ד "יו .)וכן עיקר, צריך להחזיר, לאחר שלש שנים
 שאמר רב שמה ש"א פסק כהסבר הרא"הרמ ).ד,קסד(

. אותן שאכל אחר שלש שניםהכונה ' א פירירהד'נחמן 

כלומר משום דהוי מחילה בטעות וכל כהאי גוונא לאו 

מחילה היא אבל אותם שאכל תוך שלש שנים מטעם 

ש "ל לרא" דסי"והסביר הב רבית אכלם אינו מחזיר

דמסלקי אבק דמשכנתא בלא נכייתא אפילו באתרא 

ל שדה הלוהו ע .ב .רבית היא ואינה יוצאה בדיינים

א אפילו " ויהגה (והוא שוה יותר, מאה זהובים

 בכי האי גוונא מיקרי אסמכתא, לא שוה יותר

הגה (ל אם לא תפרעני עד שלש שנים "וא) י"ב
אבל אם . הוי אסמכתא ולא קנה) יהיה שלי

אמר ליה אם לא תפרעני עד שלשה שנים 

א דאם " ויהגה(. קנה, י מעכשיותהא של

בתחלה כשמשכנה הקפיד שלא למשכן רק זו 

וכן אם אמר . קנה אפילו בלא מעכשיו, הקרקע

ליה אם לא אפרע לך לא יהא לך פרעון אלא 

ולא יוכל לסלקו אלא , הוי אפותיקי וקנה, מזו

וכן תנאים שמתנים בני . ג ).ט,רז(מ "חו )במעות

דים ובשטר אף על פי שהם בע, אדם ביניהם

אם יהיה כך או אם תעשה כך אתן לך מנה או 

אקנה לך בית זה ואם לא יהיה או לא תעשה 

אף על פי שעשה או , לא אקנה ולא אתן לך

שכל האומר אם יהיה , לא קנה, שהיה הדבר

שהרי דעתו , לא גמר והקנה, אם לא יהיה

. עדיין סומכת שמא יהיה או שמא לא יהיה

, וקין בדיני אסמכתאחל'  ויש אומרים דגהגה(

כגון , דכל מה שאין בידו ותלוי ביד אחרים

ל קנה לי יין ממקום פלוני ואם לא תקנה "שא

דזה אינו תלוי בו דדילמא , תחייב לי בכך וכך

הוי אסמכתא בכל ענין ולא , לא ירצו למכור לו

כגון ,  ומה שיש בידו לעשות אם לא גזים1קני

, בשאמר אם אוביר ולא אעבוד אשלם במיט

 אבל אי גזים ואמר 2וקניא, לא הוי אסמכתא

הוה אסמכתא , אם לא אעבוד אשלם אלפא זוזי

 לפיכך כשמוכר מקנה ללוקח על .3ולא קניא

, הוי אסמכתא, תנאי אם תעשה לי כך תקנה

כיון שקיום התנאי אינו תלוי ביד המוכר רק 

האומר לחבירו  .ד ).יג,רז(מ "חו  ...ביד הלוקח

ואמר המוכר לשליח אני , יקנה לי שדה מפלונ

מוכר לך על תנאי שיחזירנו לי כשיהיו לי 

והשיב השליח אתה והלוקח חברים , מעות

אינו מוכר אלא על זה התנאי , בטוב תתפשרו

  ...ומוציאים ממנו פירות שאכל, וצריך להחזירה
   .שהוציא פירותפסק כרבינא  ).ג,קעד(ד "יו
 

אמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא הא 

במקום שנהגו  (משכנתא באתרא דמסלקי

ולא פסק עמו , ומלוה אוכל פירות, להלוות סתם

ונהגו לסלק את המלוה , בנכייתא כדלקמן

 אכל )ממנה בכל עת שתשיג יד הלוה למעות

, כפי מה שנמכרין הפירות בשוק (שיעור זוזי

ובא הלוה לפנינו ותבע ואמר איני רוצה 

, שאכלישומו פירות , שיאכל פירותי ברבית

, מסלקינן ליה זיאילו הוו לי זו, ויטלם בחובו

 מסלקינן ) זוזי דידי נינהואכלדהשתא נמי פירי 

ואינה יוצאה , דאבק רבית הואג "עוא (ליה

אבל זה זריז ,  הני מילי לבתר דשקליה,בדיינין

 אכל )ואינו מניחו לאכול אלא כדי הקרן, הוא

, דאבק ריבית הוא (טפי לא מפקינן מיניה

 ולא מחשבינן משטרא )ה יוצאה בדייניןואינ

אם חייב לו מעות בשטר אחר אין  (לשטרא

 ,השטר האחרהעודף בזה שאכל פרעון לחוב 

. ) מה שאכל כברדהאי אפקינן מיניה הוא

 אכל )אם שדה זו של יתומים היא (ובדיתמי

אכל טפי מפקינן , שיעור זוזי מסלקינן ליה

, יםשבית דין שבעיר אביהן של יתומ (מיניה

והם לא מחלו , והרי הם שליטים לעשות משפט

והוה ליה כמאן דסלקוה , על העודף שאכל

שבינן משטרא  ומח)משעתא דאכל שיעור זוזי

  . לשטרא

 . סז           
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אמר רב אשי השתא דאמרת אכל טפי לא 

אכל שיעור זוזי נמי לא מסלקינן , מפקינן מיניה

עד שיתן לו כל שיעור מעות  (ליה בלא זוזי

לאו בתורת , דכי אכלינהו להךוכיון , הלואתו

 הוה ליה אבק רבית משעת פרעון אכלינהו

וכי סלקוהו משדה , ואינה יוצאה בדיינין, אכילה

,  אפוקי מניה אבק רבית שאכל הוא,זו בלא זוזי

דאילו אתרא , והאי דנקט לעיל אתרא דמסלקי

דלא מסלקי שנהגו לאכול המשכונא שנים 

זי לא מצי לו הוו ליה זוואי, הקצובות למנהגן

 הכל מודים דכל אותן השנים כמכר ,מסלק ליה

 לא מסלקינן ואי נמי אכל שיעור זוזי, הוא אצלו

מאי טעמא סלוקי בלא זוזי אפוקי מיניה . )ליה

ואבק רבית אינה יוצאה , הוי אבק רבית, הוא

עבד רב אשי עובדא ביתומים קטנים . בדיינין

וזי דאכל שיעור זג "עוא (גדולים כ]ב"דף סז ע[

דקסבר מתחילת אכילתן אבק , לא מסלקינן ליה

  .)ואין כח בדיינין להוציאו, רבית הוא
  

סף משמיה דרבא האי אמר רבא בריה דרב יו

 )פירא ( באתרא דמסלקי לא ניכולמשכנתא

שינכה לו מן החוב דבר קצוב  (אלא בנכייתא

פק דאפילו ויורד בס, דנראה כמוכרו לו, לשנה

, ינכה לו אותה קצבה תלקה ולא יהו בה פירות

,  לאו רבית הואכי שקיל מיניה טפי, הלכך

אבל באתרא דלא , ודווקא באתרא דמסלקי

ובלא ,  כל ימי הזמן הוי כמכירה אצלומסלקי

שצריך  ( וצורבא מדרבנן)נכייתא נמי אכול

פן ילמדו , לישר דרכיו ולהתקדש אף במותר לו

 אפילו בנכייתא לא )...ממנו לזלזל באיסורין

. )לקמן מפרש (אלא במאי ניכול בקיצותא. לניכו

אלא למאן , הניחא למאן דאמר קיצותא שריא

  ? מאי איכא למימר, דאמר קיצותא אסירא
  

פליגא בה רב אחא ורבינא , דאתמר קיצותא

וחד אמר קיצותא , חד אמר קיצותא שריא

 דאמר ליה עד חמש , היכי דמי קיצותא.אסירא

ן ואילך מכא, שנין אכילנא לה בלא נכייתא

 כל בלא איכא דאמרי. שיימנא לך כולהו פירי

אבל היכי דמי קיצותא דאמר . נכייתא אסור

מכאן , מש שנין אכילנא בנכייתאליה עד ח

מאן דאסר . ואילך שיימנא לך כולהו פירי

אמר באוכל בלא ללישנא קמא ד (בקמייתא

 ) סבר בבתרייתא כולי עלמא שרינכייתא פליגי

 אסר בבתרייתאמאן ד, שרי בבתרייתא

דאמרינן אפילו כי אכל חמש , ללישנא בתרא(

 )דחד מנייהו אסר, שנים קמאי בנכייתא פליגי

, שרי כי משכנתא דסורא? היכי שרי למיכל

דכתבי בה הכי במשלם שניא אילין תיפוק 

דלא מיחזי כהלואה אלא  (ארעא דא בלא כסף

 כלוקח הימנו פירות השנים האלו במעות הללו

 ,כ יכול לסלקו" דעאימה מה בין זה לנכייתת 'כתבו התוס

דאם לא היה יכול לסלקו אם כן בלא נכייתא נמי שרי 

כדמשמע לעיל דקאמר באתרא דמסלקי לא ניכול אלא 

בנכייתא משמע אבל באתרא דלא מסלקי אכלי אפילו 

 וזה דוחק לומר דבנכייתא אין דרך לנכות ,בלא נכייתא

גילים היו לשום  אבל במשכנתא דסורא ר,אלא דבר מועט

 ל"וי      . דמשמע דמשום דכתיבי הכי שרי,כדי שויו
דמאחר שמפרש כן לא מיחזי כהלואה אלא כלוקח ממנו 

 אבל כשאינו כותב ,פירות של השנים הללו באותן דמים

לו כך אלא מנכה כל שנה ושנה בפני עצמה נראה כאילו 

מוזיל גביה פירות אותה שנה בשכר מותר המלוה כדתנן 

 ואפילו אם נאמר שלא ,לא ישכור הימנו בפחות:) סד(

יוכל לייקר לו פירות של שנה אחרת דמסתמא אין באין 

מ הואיל ולא קצבו סכום " מ,לעשות תנאי חדש בכל שנה

 'במישלם שניא אילין תיפוק'כל השנים לפרש בשטר 

   .)מיחזי כהלואה
  

ב יהושע אמרי רב פפא ורב הונא בריה דר

 באתרא דמסלקי אין תרוייהו האי משכנתא

ונפלה , אם מת המלוה (בעל חוב גובה הימנה

 אין בעל חוב של אביהם גובה ,לפני בניו

דאין להם לאביהם בגופה של קרקע , הימנה

ומטלטלי דיתמי , ומטלטלי בעלמא נינהו, כלום

 דבשלמא בעודו קיים, לא משתעבדי לבעל חוב

שהרי לו הלוה , גבי אפילו מגלימא דעל כתפיה

והתורה אמרה יבא שליח , ונשתעבד, יומעות

דכתיב , בית דין ויכנס לביתו ויטול משכונו

 ואמרינן לקמן '...והאיש אשר אתה נושה בו'

 בהדי אבל היכא דמית,  זה שליח בית דין).קיג(

, הרי לא לוו ממנו, יתמי מאי עבידתיה דתבע

,  משתעבדי נכסיה מחייםואי ירתי קרקעות

ייהו דבר איניש אינון דנכס, ומיחייב מדין ערב

אבל ,  עלייהו סמךדכי אוזפיה, ערבון ביה

 : סז- .   סז .          סז
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דלאו עלייהו ,  אפילו דין ערב ליכאמטלטלי

 כתבו הואיל ובידו להצניען ולאבדן, סמיך מלוה

דהוי כמטלטלי דיתמי דלא בעל חוב אינו גובה  'התוס

 ולא דמי ליתומים שגבו קרקע ,משתעבדי לבעל חוב

דשומא ג "עובה אותה מהן אח חוזר וג"בחובת אביהן דב

בכל זמן  לוה למלוהד ששם קרקע של "בי (הדרא לעולם

 דלא הדרא )יכול לפדות את קרקעו, שימצא הלוה מעות

אלא משום ועשית הישר והטוב ומרישא הוא דקא זבין 

ולהכי נמי אוכלין הפירות בלא :) טז(לה כדאמרינן 

למאן  [ ואין הבכור נוטל בה פי שנים)נכייתא

דאין הבכור נוטל פי שנים  ):קכד(ב "בבדאמר 

 מלוה הואיל ואתרא דמסלקין,  הא נמיבמלוה

דאין השדה לפניו אלא לשעבוד , בעלמא הוא

ואין בכור נוטל בראוי , והוה ליה ראוי, פירות

לבא לפניהם לאחר מיתה לחלוק כבמוחזק ביד 

 ושביעית ]'בכל אשר ימצא לו'דכתיב , אביו

שנכסי לוה , כשאר מלוה בשטר [משמטתה

דאין זה , ושביעית משמטתן, משועבדין להן

, מלוה על משכון שאין שביעית משמטתו

וטעמא , דהתם במשכון של מטלטלין קיימינן

דילפינן , משום דבעל חוב קונה משכון שבידו

 והוה ליה כגבוי,  מולך תהיה צדקה).פבמ "ב(

לא דמי למלוה על המשכון דאינה  ' התוסביארו

י מטלטלין דתפיס להו וקנה להו שלא  דשאנ,משמטתה

ולהכי גם בשעת הלואה .) פב(יצחק ' בשעת הלואתו כר

 ובאתרא דלא .] אבל קרקע לא,חשוב של אחיך בידך

, דמכר הוא אצלו (מסלקי בעל חוב גובה הימנו

,  ובכור נוטל בו פי שנים)והיינו טעמא דכולהו

  . ואין שביעית משמטתה
  

א האי ואמר מר זוטרא משמיה דרב פפ

 מסלקי ליה ואפילו ,באתרא דמסלקי, משכנתא

כשגודרין תמרים שוטחין  (מתמרי דאבודיא

ונופלים התמרים , מחצלות תחת הדקלין

 מסלקו אף מן ואם בא ושילם לו מעותיו, עליהם

 ואי )התמרים התלושין שעל המחצלות

שנתנן בתוך סלים כשנטלן  (אגבהנהו בסיסני

ודם שקיבל בהגבהה ק ( קננהו)מן המחצלות

 )].פה(ב "ב[ ולמאן דאמר. )והרי הן שלו, מעותיו

ואפילו  (כליו של לוקח ברשות מוכר קנה לוקח

 , אפילו דלא אגבהנהו)הוא ברשות של מוכר

  . )קנו לו מחצלותיו שהן כליו (בסיסני קננהו

 מסתלקנאבאתרא דמסלקי ואמר לא , פשיטא

בשעת מתן מעות התנה על מנת שלא תוכל (

 ועל מנת כן נתן ...עד כך וכך שניםלסלקני 

בין דרך מקח בין , וקרקע נקנה בכסף, מעותיה

 )כפי התנאי, בין בכל הדרכים, דרך שכירות

אלא באתרא דלא . הא קאמר דלא מסתלקנא

 צריך ,מאי,  מסתלקנא)מלוה (ואמר, מסלקי

 דיבורא דאי לא קני מיניה (למקנא מיניה

 )המנהגויכול לומר לא אשנה מן , בעלמא הוא

 לא צריך למקנא מיניה רב פפא אמר? או לא

 צריך למקנא רב ששת בריה דרב אידי אמר

 'כתבו התוס( והלכתא צריך למקנא מיניה. מיניה

 משום דמלוה קאמר מסתלקנא  שצריך קנייןאין לפרש

כ אמאי צריך " דא,והוי פטומי מילי דלוה איבעי לאתנויי

 דאיירי לאחר ראהונ            .למיקנא לימא דלוה יתנה

אם יתנה הלוה צריך קנין שלא '  דאפי,שלוה הימנו סתם

דהוי אתרא דלא ג "ע דאי בתחילת הלואה א,יחזור בו

 שאינו מוכן להקנות את  עמד וצווחשהלוהמסלקי כיון 

 לקנות אלא מה  המלוה לא יכול,הקרקע כמנהג המקום

   .)צ לעשות קניין על זה"ואי,  מקנה לושהלוה
  

ומעתה אל , ואשלם לך (ל ואייתי זוזיאמר איזי

הואיל והמעות  ( לא אכיל)תאכל פירות עוד

ולא נתנו לו רשות להיות שומט , מוכנים לו

איזיל ואטרח . )ובאתרא דמסלקי קאי, ואוכל

ומר זוטרא בריה ,  אכילרבינא אמרואייתי זוזי 
  . והלכתא לא אכיל.  לא אכילדרב מרי אמר

  

 )'אפי (לא אכלירב כהנא ורב פפא ורב אשי 

 ' התוסהקשו( רבינא אכיל בנכייתא, בנכייתא

בנכייתא לא ' תימה דלעיל אמרינן דצורבא מרבנן אפי

 , ועוד דלעיל איפליגו בקיצותא רב אחא ורבינא,ניכול

מאן דשרי מודה בנכייתא דאסור לכל הפחות ' ואפי

 דרבינא לא היה רוצה ת"ואומר ר         .לצורבא מרבנן

 נמצא ועוד .ולעשות עצמו צורבא מרבנןליטול השם 

מוגה בספרו של רבינו תם רפרם במקום רבינא בפלוגתא 

רבינא  שכתוב כאן ש דהך נכייתאמ"וי         .דקיצותא

היינו קיצותא דאיכא דאמר לעיל חמש שנים אכליה , אכל

 דהא פליגי ,בנכייתא מכאן ואילך שיימינן לכולהו פירות

כ "א (וקיימא לן דרבינא לקולא , בקיצותארב אחא ורבינא
           .)בנכייתא רגילה מודה רבינא שצורבא מרבנן לא יאכל

ל כרב אשי דלא "ח סובר כן שפסק דקיי" שגם רונראה

 ולא שרי לצורבא מרבנן אלא כמשכנתא ,אכיל בנכייתא

 מדלא שרי ,ל דנכייתא דהכא הוה קיצותא"רכ " א,דסורא

  .)אלא כמשכנתא דסורא

 :          סז
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וטרא טעמא דמאן דאכיל בנכייתא אמר מר ז

שאמרה תורה  (מידי דהוה אשדה אחוזה

, לפדותה מן ההקדש לפי השנים שעד היובל

כפי חשבון חמשים שקל , סלע ופונדיון לשנה

לארבעים ותשע , לבית זרע חומר שעורים

דקא ג "עלאו א, שדה אחוזה. )שנות היובל

ששוין פירות של כל  ( טובא)הקדש (אכיל פירי

 קא ]א"דף סח ע[ אמר רחמנא )הרבההשנה 

 הכא נמי )דהיינו סלע (פריק לה בארבעה זוזי

 ונותן דהא חזינן דהיכא דיורד לספק (לא שנא

ו בה פירות ספק לא ספק יהי, מעות סלע לשנה

ומיפרק ,  הוו זביני מעיקראיהיו בה פירות

ומאן דאסר אמר לך שדה אחוזה הקדש . )בהכי

ואמר בהכי  (ורחמנא אוקמיה אפדיון, היא

  . ומיחזי כרבית, הכא הלואה היא. )נפרוק
  

אמר רב אשי אמרו לי סבי דמתא מחסיא סתם 

 דאי אכיל ,למאי נפקא מינה. משכנתא שתא

 לא מצי ,ואי לא, לה שתא מצי מסלק ליה

  .)ואפילו באתרא דמסלקי, כל שנתו (מסלק ליה
  

ואמר רב אשי אמרו לי סבי דמתא מחסיא מאי 

, אין שכן קרוב ממנו ( גביהמשכנתא דשכונה

שכן ,  אין בבעל מצריהואם בא הלוה למוכרה

למאי נפקא מינה לדינא . )טוב לקנותה כזה

  . דבר מצרא
  

ולא , אמר רבא לית הלכתא לא כטרשי פפונאי

 ולא כחכירי )בני מחוזא (כשטרי מחוזנאי

  כטרשי דרב פפאכטרשי פפונאי. נרשאי

 לית ... שכראי לא פסיד).סה(דאמר לעיל [

כדאמרן מאי חזית דאזלת , הלכתא כוותיה

 שטרי מחוזנאי. ]זיל בתר דידהו, בתר דידך

שקונים  ( דזקפי ליה לרווחא אקרנא)בני מחוזא(

ונותנין לתגרים למחצית , פרגמטיא בעלי בתים

וזוקפין , ושמין כך וכך שכר יהיה בהן, שכר

  וכתבי ליה בשטרא)מחצית השכר עם הקרן

מי . )לזמן פלוני, לוני כך וכךפלוני חייב לפ(

 אמר ליה מר בר .)בתמיה (יימר דהוה רווחא

וכי ,  עביד הכי)אמימר (אמימר לרב אשי אבא

 מהימן )ואמרי ליה לא הוה רווחא (אתו לקמיה

אם  (אמר ליה תינח היכא דאיתיה לדידיה. להו

הוא חסיד ש, יהא אביך קיים לזמן הפרעון

 מי יתמי מאי אי שכיב ונפל שטרא ק)ומאמינם

 מלפני ההוי כשגגה שיוצא? )היורשין יגבו הכל(

 נרשאי חכירי .ונח נפשיה דאמימר, השליט

המקבל שדה מחבירו  י"ביאור מושג חכירות ביאר רש(

בין תעשה הרבה בין , בעשרה כורין לשנה

שהיו בעלי בתים  - חכירי נרשאי  .תעשה מעט

וחוזרים , מלוים מעות לעניים על שדותיהן

 )בכך וכך כורין לשנה, ים אותם להםוחוכר

, א ארעיה לפלניאדכתבי הכי משכן ליה פלני

מלוה להך  ( אימת קנאה,והדר חכרה מיניה

, לבעלים בתורת חכירות (דאקנייה נהליה )שדה

, שהרי אין טורח בה, נמצא נוטל רבית קצוצה

 .)ואף אם תלקה לא יפסיד מחכירותו כלום

ניה ושהינא והאידנא דקא כתבי הכי קנינא מי

ואכל , ועשה הוא, ביד המלוה (כמה עידני

כדי שלא תנעול .  והדר חכרה)מיניה, בנכייתא

דכיון דשהייה גביה ואכל תלת  (דלת בפני לווין

 )מה לי עבד בה איהו ומה לי חכריה, שנין

דאפילו שהייה נמי  ( ולאו מלתא היא.שפיר דמי

שאין כאן ספק ,  דרבית גמורה היאאסור

  .)שפעמים שמוציא ואינו נוטל, כלכעושה ואו
  

המלוה את חבירו ומשכן לו בית . א ע"פסק הש

או שדה על מנת שיאכל פירותיו כל ימי 

דהיינו , אם היא כמשכנתא דסורא, המשכונא

שמשכנה לו לשנים ידועות וכותב במשלם שנין 

אפילו מרחיב , אילין תיפוק ארעא בלא כסף

בר הזמן הרבה שאין מגיע לכל שנה אלא ד

כגון שהלוהו מנה והתנה עמו שאחר , מועט

והיה , חנם, עשר שנים תחזור קרקע זו לבעליו

, שכר אותה קרקע שוה אלף דינרים בכל שנה

ביאר  ( שאין זה אלא כמי ששכר בפחות,מותר

 וביאר :דף סזב ,ע"מסקנת הגמרא אליבא דכ באר הגולה
ע זה האופן היחידי "ף וכן דעת הש" שלשיטת הריהטור

א דאפילו בלא משכנתא " ויהגה[ ...)תרשמו

אם הלוה לזמן , כיצד. דסורא יש היתר ללוות

אם הלוה יוכל לסלקו תוך , כך וכך שנים, קצוב

הזמן ומנכה לו כל שנה ושנה אפילו דבר 

ואם . שרי, דזהו מקרי משכנתא בנכייתא, מועט

ואם . אסור והוי אבק רבית, לא מנכה ליה כלום

 . סח- :  סז
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אפילו בלא , תוך הזמןאין הלוה יכול לסלקו 

א דאין חלוק "וי. )ש"י ורא"טור בשם רש(נכייתא שרי 

, בין אתרא דמסלקי ובין אתרא דלא מסלקי

בלא נכייתא , אלא בשניהם בנכייתא שרי

ויש לילך בדבר זה אחר . )א"י בשם רשב"ב(. אסור

 ובמדינות אלו נוהגים ).ת"י ובה"תשובת רש(המנהג 

ו יכול לסלק אפיל, היתר במשכנתא בנכייתא

 .ב ).א,קעב(ד "יו ...)י והרב המגיד כתבו מנהג זה"א ונ"רשב(
ואפילו מלוה , שביעית משמטת את המלוה

, והמשכנתא. שבשטר שיש בו אחריות נכסים

במקום שדרכם לסלק המלוה בכל עת שיביא 

 ומקום שאינו יכול ,שביעית משמטתה, מעותיו

. אין שביעית משמטתה, לסלקו עד סוף זמנו

אלא שסיים לו שדה , אם אינה משכנתאו

מ באתרא דלא "א דה"וי. אינו משמט, בהלואתו

אפילו יום ,  וכל שאינו יכול לסלקו,מסלקי ליה

 ).ב,סז(מ "חו מקרי אתרא דלא מסלקי ליה, אחד
הנותן עסקא לחבירו לא יצרף הריוח עם  .ג

דשמא לא יהיה כל כך , הקרן ויעשה כולו קרן

וכן לא יתן לו .  רביתריוח ונמצא נוטל ממנו

מעות בתורת עיסקא או שותפות ויכתוב אותם 

שמא ימות ונמצא השטר ביד היורש , מלוה

הממשכן  .ד ).כד,קעז(ד "יו וגובה בו את הרבית

, שדהו ואחר כך מכרו לזה שהוא ממושכן בידו

אבל אם מכרה . אין המצרן יכול לסלקו

אין , אפילו אינו בן המצר, הממשכן לאחר

א דאפילו " ויהגה[. יכול להוציא מידוהמלוה 

 )עיטור(יוכל המלוה לסלקו , קדם המצרן וקנאה

ד "והוא שנראה לב, וכן נראה לי לדון ולהורות

שלא היה ערמה בדבר שהלוה למוכר כדי 

י "ביאר הב ).נז,קעה(מ "חו  ]...)טור(שיסלק המצרן 

ופירש משכנתא ליה בה דינא דבר מצרא :) קח(בדף 
לית בה משום דינא , ה למי שממושכנת לואם מכר י"רש

. שזה שכן מצרן מכולן שכולו שכונה בידו, דבר מצרא

אין שכן קרוב ממנו ואם בא  י"ובסוגייתנו פירש רש

 הלוה למוכרה אין בבעלי מצריה שכן וטוב לקנותה כזה
ונראה שדעתו מסכמת לדברי  הסברות' והעיטור כתב ב

י משכונא ומפיק מצרא אתי מרהאומרים דאפילו זבן בר 

   .מיניה
  

לא  [ אין מושיבין חנוני למחצית שכרמשנה

יאמר בעל הבית לחנוני הרי פירות נמכרים 

כרן בחנות ואתה מו, בשוק ארבע סאים בסלע

, הילך פירות, ומשתכר סאה, פרוטה פרוטה

וטעמא , והריוח נחלוק, ושב ומכור תמיד

 הך עיסקא ):קד(משום דאמרינן לקמן , דמילתא

סתם המקבל , א מלוה ופלגא פקדוןפלג

 מקבל עליו אחריות ת שכרפרגמטיא למחצי

, ההיא פלגא, הלכך, חצי הקרן באונסין וזולא

שהרי ,  מלוה הוא אצלוכיון דמיחייב באונסין

ודינו , שומא היא אצלו במעות כשער השוק

נמצא מתעסק בחציו של בעל , ליטול חצי שכר

 מעות שהוא פקדון אצלו בשכר המתנת, הבית

 ולא יתן מעות ליקח בהן ]לפיכך אסור, המלוה

אלא אם כן נותן לו , פירות למחצית שכר

ובמתניתין לא (  כפועל) בחצישכר עמלו (שכרו

  אין מושיבין תרנגולין למחצה.)גרסינן בטל

, לשום ביצים בדמים לבעל התרנגולת(

לגדל אפרוחים למחצית שכר , להושיבה עליהם

ין יותר על דמי מה שיהיו האפרוחים שו

דהואיל וזה מקבל עליו אחריות חצי , הביצים

הוה , אם יתקלקלו או אם ימותו, דמי הביצים

 שהרי נישומין עליו בדמים, ליה פלגא מלוה

ונמצא זה מגדל , מעכשיו דמיהן עליו במלוה

 ואין )בשכר המתנת מעותיו, את חציו השני

עכשיו הם שוים  (שמין עגלין וסייחין למחצה

קבלם עליך לגדלם שנתים למחצית , ךכך וכ

 אלא אם כן )ולמחצית הפסד אם ימותו, שכר

מזון שהוא מוציא  (נותן לו שכר עמלו ומזונו

הכא לא שייך למיתני כפועל  ' כתבו התוסבאפרוחים

בטל דאין מתבטל להאכילה ולהשקותה אלא רגע אחד 

ד " אבל חנוני כל עסקו בכך דתניא בתוספתא פ,ביום

 .) אם היה אומן לא יעסוק באומנתו,ני בחנותהמושיב חנו
  למחצה)קטנים (אבל מקבלין עגלין וסייחין

שאם ימותו לא ישלם כלום ואם , בלא שומא(

ל "תימה מאי קמ 'כתבו התוס יחיו יחלקו ביניהם

 על ההפסד פשוט פשיטא כיון דאין מקבל עליו אחריות

יו ומגדלין אותן עד שיה' ואי משום דבעי למיתני ,שמותר

 על הדין של  זה היה יכול להשמיענו ברישא'משולשין

       . לאחר שנתן שכרו,' וסייחים למחצה עגליםאין שמיןש'
שלוקחים עגלים כ  דקמשמע לן דבסתמאויש לומר

 אין מקבל עליו שום ,וסייחים על מנת לחלק השבח

 כיון דבתחלה כשקבל עגלים לא ,אחריות ולא הוי עסקא

 שגדלו ובאין לחלוק השבח אז  אלא לאחר,שמו אותם

 .סח            



     בבא מציעאמסכת    

 

     282       

 ולהכי תנא ברישא שמין ,שמין אותם כמה השביחו

 וכששמין בשעת קבלה בסתם מקבל עליו ,ובסיפא מקבלין

 ומגדלין אותן עד )חצי האחריות כמו בשאר עסקא

פירוש כשיעמדו על שליש  (שיהו משולשין

  וחמור עד שתהא טוענת)גדולן ואז יחלוקו

  . )לגדלם קודם חלוקה כך היה מנהגם ,משאוי(
  

 כמה אדם משמע[  תנא כפועל בטל)גמרא(

 ' בגמאי גרס ' כתבו התוסרוצה ליטול ולישב בטל

 תין במתנינןכ לא גרסי" א)כגירסתנו ('תנא כפועל בטל'

, הלא אין יושב ובטל ( מאי כפועל בטל.]'בטל'

 ,שהרי טורח להוליך ולהביא פירות לחנות

דף סח [? )הפירותולמדוד ,  ולקבל מעות,ולמכור
ל בטל של אותה מלאכה  אמר אביי כפוע]ב"ע

אם היה נגר או נפח כמה י "פירש רש( דבטל מינה

ליבטל ממלאכה כבידה כזו ולעשות , אדם רוצה ליטול

 וביארו, הביאו את פירושו' התוס .מלאכה קלה

כ מקבלים על מלאכה קלה "ר ממה שבדתשמחשבים יו

שבא פ "ע א,דול אלא מעטכי אין אדם מניח מריוח ג, כזו

'  אתיא מתניתין כרי" של רשולפירושו .לו בטורח יותר

י פירש שם "רש (שלםושמעון דאמר נותן לו שכרו מ
די שפוסק לו שכר של "שסמ " ולא כר)כפועל בטל' מושלם'

אבל '  דקאמר בגמוקשה לפירושו .בין מרובה בין מעט

 ,סיפא דנפיש טרחא אימא לא סגי ליה כפועל בטל

 , נוטל יותר יותרהשתא והלא לפי מה שהיא כבידהו

 ועוד דקתני בתוספתא ,ד דלא תסגי כפועל בטל"אמאי ס

המושיב את חבירו בחנות למחצית שכר נותן לו ) ד"פ(

' אתיא כר'  משמע דמתני,מ"שכרו כפועל בטל דברי ר

 לפרש כפועל בטל היינו כיושב  ולכך נראה.         מאיר

אלא , לם לו כלום על מה שעושה עכשיואינו מש (ובטל לגמרי
, שאומדים כמה מוכן לקבל בשביל לבטל ממלאכתו הראשונה

 צריכותא דגמרא תי שפיר והשתא א).ולשבת בטל לגמרי

רבי מאיר '  והא דקאמר בגמ,מאיר' ומתניתין אתיא כר

בין מרובה בין מועט היינו כלומר בין היה עוסק במלאכה 

מועטת לעולם נותן לו מרובה בין היה עוסק במלאכה 

שלם שאומדים וש אומר נותן לו שכרו מ" ר,כפועל בטל

כמה היה רוצה ליטול וליבטל ממלאכה כבידה שהיה 

      .מאיר' עוסק ויעסוק במלאכה קלה כזו דהיינו טפי מר

 גבי אדם גבי השבת אבידה דקתני:) לא (ומיהו לעיל

 נוטל שכרו ,שהתבטל ממלאכתו כדי להשיב אבידה

הא לאו בטל 'מדפריך התם י "רש'  נראה כפי,ל בטלכפוע

 משמע דפריך משום דמשמע ליה ברייתא דקתני 'הוא

כפועל בטל שנותנים לו כמו שירצה פועל לישב וליבטל 

אלא עוסק , שהרי אינו בטל' ולכן הקשתה הגמ, לגמרי

ועל זה תירץ אביי שהכוונה , במלאכת השבת אבידה

י "והיינו כרש, בהמאותה מלאכה שעסק ' פועל בטל'

הוא  ,כ" את"וא      . שמשלם לו גם על מלאכת ההשבה

אמרינן דטעם :) נו(ק " ובב,נוטל שכרו על השבת אבידה

דשומר אבידה הוי כשומר חנם משום דמאי הנאה קא 

ועוד קושיא אחרת דאין סברא הוא שנאמר  ,מטי ליה

שאמרו רבנן שנוטל ג "ע וא,שיטול שכר על קיום המצוה

ל הטעינה היינו משום דדרשי כן מיתורא דקרא שכר ע

 ל"וי         .)ם"מהר (דלכתוב קרא פריקה ולא בעי טעינה
דאין לחוש אם נוטל שכר כיון שעוסק במלאכה אחרת 

 דהא אם היה שם בית דין היה מתנה ליטול כל ,ומפסיד

 ,ד למה לא יטול כל טרחו" ועכשיו דליכא ב,מה שמפסיד

קתני נוטל שכר לדון כפועל בטל נמי ד:) כט(ובבכורות 

כיון שמתבטל ממלאכתו יכול י "ירוש רשל כפ"התם נמי י

  .)ליטול שכר
  

 חנוני הוא דסגי ליה ,דאי תנא חנוני, וצריכא

אבל . משום דלא נפיש טרחיה, כפועל בטל

דנפיש טרחיה אימא , מעות ליקח בהן פירות

ואי תנא מעות ליקח . לא סגי ליה כפועל בטל

 הוה אמינא התם הוא דבעי כפועל בהן פירות

אבל חנוני דלא , משום דנפיש טרחיה, בטל

, נפיש טרחיה אימא סגי ליה במשהו בעלמא

ולא אכל עמו , דאפילו לא טבל עמו אלא בציר

  .צריכא, אלא גרוגרת אחת זהו שכרו
  

תנו רבנן כמה הוא שכרו בין מרובה ובין 

מיקל  (רבי יהודה אומר. דברי רבי מאיר, מועט

, דרבי מאיר בעי שיפסוק לשום שכר, טפי מדרבי מאיר

בין רב בין , בכל מה שיאות לקבל עליו בשכרו, ומיהו

יהודה לא בעי שיפסוק לשום ' ור,  הא קביל עליהמעט

 אפילו לא )כאחד מן השוק, אלא יטבול עמו בציר, שכר

ולא אכל עמו אלא , טבל עמו אלא בציר

 רבי . אחת זהו שכרו)תאנה יבשה (גרוגרת

 שמעון בן יוחאי אומר נותן לו שכרו משלם

  . )כפועל בטל(
  

תנו רבנן אין שמין לא את העזים ולא את 

 ולא כל דבר שאינו עושה ואוכל, הרחלים

ן פרה החורשת כגו, אבל עושה ואוכל(למחצה 

 פעולתן הוא שכר עמל  משאוי,וחמור הטוענת

רבי יוסי ברבי יהודה אומר שמין את . )ומזון

ואת הרחלים מפני , מפני שחולבותהעזים 

כשעוברין בנהר המים  (שגוזזות ושוטפות

  ומורטות)והוא נוטלה, שוטפין מן הגיזה

 ואת התרנגולת מפני )כשעוברות בין הקוצים(

  . שהיא עושה ואוכלת

 : סח-. סח
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 גיזה וחלב לא ספק לשכר עמלו ומזונוק "ות

 אינו וכי גיזה של רחלים וחלב העיזים, בתמיה(

בגיזה וחלב כולי ? )מל ומזוןמספיק לשכר ע

אם נאות בעל הבהמה שלא  (עלמא לא פליגי

, מי פסולת החלב ( כי פליגי בנסיובי)לחלוק בהן

שטיפת  ( ותותרי)מי החלב י"י רש"לעזשקורין 

,  תרגום של נושריןתותרי, ומריטת הרחלים

סבר לה ק "ת. )דנתרי על ידי שטיפה ומריטה

רבי יוסי , דאמר נותן לו שכרו משלם, י"שבכר

דאמר אפילו לא , ברבי יהודה סבר לה כאבוה

ולא אכל עמו אלא , טבל עמו אלא בציר

  .גרוגרת אחת זהו שכרו
  

תנו רבנן משכרת אשה לחברתה תרנגולת 

, אשה שיש לה תרנגולת. לשנה (בשני אפרוחין

מותרת לומר לבעלת הביצים בלשון שכירות 

רח ואט, ואושיב תרנגולת עליהם, תני לי ביצים

אשה . )ואטול שני אפרוחים בשכרי, באפרוחים

, שאמרה לחברתה תרנגולת שלי וביצים שליכי

, ואני ואת נחלוק באפרוחין רבי יהודה מתיר

,  עסקא היאדכל לשון חלוקה (רבי שמעון אוסר

וכיון דאחריות חצי , וקרובה להפסד כשכר

אבל בלשון ,  אשתכח פלגא מלוהביצים עליה

הביצים על בעלת שכירות אין אחריות 

  . )התרנגולת
  

איכא ? ורבי יהודה לא בעי שכר עמלו ומזונו

ונוטלתן , שאינן קולטות אפרוח [ביצים מוזרות

בחולין דאמרינן , והן מותרות באכילה, בשכרה

כתבו   נפש היפה תאכלםביצים מוזרות ):סד(

וליכא למימר לא מצא ביצים מוזרות ילך לביתו  'התוס

 הלכך אפילו כי לא ,ת שכיחי טובא דביצים מוזרו,ריקן

כ בהסכם "א, כיון שנחשב שודאי יהיו כאלו (מצא שרי

יהודה '  ור.כ" ע)שבתחילה לא היה שייך איסור ריבית

הו  זאפילו טבל עמו בצירלטעמיה דאמר 

 נוטל שכרו דאמר, שמעון לטעמיה' ור, שכרו

   .]משלם
  

, תנו רבנן מקום שנהגו להעלות שכר כתף

מקום שנהגו שהשם עגלים [ הלבהמ, למעות

 נותן לו מעות, וסייחים קטנים למחצה לחבירו

מלבד חלקו  (בשכר שמוציאן ומכניסן על כתיפו

 ממנהג המדינהואין משנין ,  מעלין])ברווחים
 וכן גרס ,ה"כתוב בתוספתא פגירסא זו כ 'כתבו התוס[

 גורסים' לבהמה מעלין' אבל ברוב ספרים בתר ,י"רש

 ביאור הגירסא('  מעלין'ת בשכר עמלו ומזונוולהעלות ולדו'

, אותם על כתיפו בשכר מה שמעלה מעותבמקום שנהגו לתת 
ובמקום שנהגו לתת ולדות בשכר עמלו , צריך לתת דוקא מעות

ג לא " ומצינן למימר דרשב.)צריך לתת דוקא ולדות, ומזונו

פליג אלא ארישא כדאמר במילתיה דאין נותן לו שכר 

ל אסיפא למקום שנהגו להעלות ולדות  אב,כתף למעות

 דהא אמאי , כל שכן דפליג בסיפאאי נמי ,בשכר לא פליג

 אלא ,ק למיתני סיפא כיון דתנא רישא"איצטריך ת

כ "איצטריך לאשמועינן שלא תאמר מנהג חמור כ

ג דיכול " אם כן לרשב,שמעלין ולדות בשכר יכול לשנות

 מקום ח גריס"ור  .      ש בסיפא"לשנות ברישא כ

 , לבהמה מעלין,שנהגו להעלות שכר כתף למעות מעלין

 ביאור הגירסא ' בשכר עמלו ומזונו מעליןלהעלות ולדות

ועתה , שאם אדם קנה פירות בשוק והפקידם בחצר חבירו

צריך בעל החצר לתת , הוא רוצה לעשות עמו עיסקא

גם שכר על מה , למפקיד בנוסף על מחצית הרווחים

 שהיה צריך לשלם לכתף בכדי וכמו, שהביאם לחצר

 רבן שמעון .]וכן שנינו בתוספתא, שיביאם אל ביתו

וסיח עם  ,בן גמליאל אומר שמין עגל עם אמו

לפי שנמשך , דליכא טרחא לאפוקי ולעיולי(אמו 

 כי אמו עושה ובלא עמל ומזון, אחר אמו

 )ואין צריך להעלות לו שכר כתף, ואוכלת

גלים וסייחים לע (ואפילו במקום שנהגו להעלות

   . שכר כתף למעות)הנישומין לבדם
  

ורבן שמעון בן גמליאל לא בעי שכר עמלו 

צריך לתת שכר מזונו שפשיטא  'כתבו התוס[ ומזונו

, שהאכיל את הבהמות דהיאך יהיו גללים שכר מזונו

לבד מקשה  אלא מעמלו ,שהרי ודאי שאינו שוה ערך

איכא  ?]דאפילו עם אמו הרבה פעמים צריך שכר כתף

גבי שה דאבידה .) כז(ובדף  'כתבו התוס[ גללים

 לרבות שצריך הבא' שה'תיבת נאמר ש ,'שהקשתה הגמ

דסתם  'תרצת הגמ ומ,גלליםלעשות השבת אבידה גם ל

מוחל ע "לכ השבת אבידהלעניין  .מפקיר להםגללים 

המאבד על הגללים בעבור שמשיב לו את האבידה 

ה הוא להיות צריך ליתן שכר רוצש כאן אבל ,עצמה

  גללים אפקורי מפקיר להו, ואידך.]י גללים"פטור ע

   .)שמין עגל עם אמו(
  

בטבל עמו  (אמר רב נחמן הלכה כרבי יהודה

בנסיובי  ( והלכה כרבי יוסי ברבי יהודה)בציר

שמין  ( והלכה כרבן שמעון בן גמליאל)ותותרי

   .)עגל עם אמו

 :         סח
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 בני רב עיליש נפק עלייהו ההוא שטרא

 דהוה כתיב ביה פלגא )אביהם עסקאשקיבל (

אמר רבא רב עיליש . פלגא בהפסד, באגר

 ואיסורא לאינשי לא הוי ספי, גברא רבה הוא

דאי קביל , לא היה מאכיל רבית לבעל הבית(

 , ריביתא הוא)פלגא באגר ופלגא בהפסד (עליה הכי

 .רח בפלגא דפקדון משום פלגא דמלוהדקט

 ניהא ודאי שטרא הכי מפרשינן ללישאל

אי , מה נפשך. )שקיבל עליו איזו מהם שירצה

  תרי תילתי בהפסד, באגר)יקבל הנותן (פלגא

 כגון ל עליו אחריות ההפסד יותר ממחציתיקב(

 דהשתא ליכא דהשתא ליכא רבית, תרי תילתי

דלא קיבל עליה רב עיליש , אלא תילתא מלוה

, וקשקיל פלגא באגרא, אלא תילתא באחריותו

שכר , באגרא טפי מתילתאוהוה מאי דשקיל 

 )שהוא עוסק בשני שלישי פקדון, עמלו לטרוח

כלומר פלגא  ( אי פלגא בהפסד]א"דף סט ע[

דאם ירצה  , הכי קאמרבהפסד דכתב בשטרא

ויקבל (  תרי תילתי באגר)... יטולרב עיליש

 במאי איכא שכר עמלוד, עליו חצי ההפסד

דשקיל טפי באגרא ממה שמגיע לחלק פלגא 

אי פלגא באגר תרי  'י גרס"רש ,'תבו התוסכ דמלוה

 ' אי פלגא בהפסד תרי תילתי באגר,תילתי בהפסד

 , קאי רישא אנותן וסיפא ארב עיליש המקבלולגירסא זו

 ואי פלגא ,פלגא באגר תרי תילתי בהפסד' ואי גרסינן

 ואי גרסינן , אז קאי הכל אנותן'בהפסד תילתא באגר

א בהפסד תרי  ואי פלג,פלגא באגר תילתא בהפסד'

 וכי וקשה          . אז קאי הכל ארב עיליש'תילתי באגר

שוטה הנותן לעשות כזה למקבל ולתלות בדעתו 

דכשיראה הפסד יאמר אני רוצה פלגא באגר ועליך תרי 

 ואם יראה ריוח יאמר אני רוצה פלגא ,תילתי בהפסד

 והרי כאילו התנה שמקבל הנותן ,הפסד ושני שלישי ריוח

 דשמא ויש לומרא באגר ושני תילתא בהפסד עליו תילת

זמן אחד קבוע להם שתוך אותו זמן יברר רב עיליש איזה 

 רבא היה תמיה על לשון השטר דאי אי נמימהם שירצה 

ח "ור     ...פלגא באגר הוה לו לכתוב תרי תילתי בהפסד

 נפק עלייהו שטרא דכתב ביה פלגא באגר ובהפסד גרס

 והשתא מדקדק .רבינו משולםולא גרס ופלגא בהפסד וכן 

דעל כרחך האי פלגא דכתב בשטר לא קאי אלא אבאגר 

 דהא כיון דפלגא באגר בעינן תרי תילתי ,ולא אהפסד

 דאי פלגא קאי נמי אהפסד אם כן הוה בעינן תרי ,בהפסד

 אלא ודאי האי שטרא הכי קאמר פלגא ,תילתי באגר

   .)באגר ותרי תילתי בהפסד

שמעתא קמיה דרב אמר רב כהנא אמריתא ל

ואמר לי דלמא רב עיליש , זביד מנהרדעא

ואמר רב נחמן הלכה , טובל עמו בציר הוה

,  אמר ליה לאו הלכתא איתמר?כרבי יהודה

' הכי אמר רב נחמן ר (אלא שיטה איתמר

 כולן בשיטה ורבן שמעון, ורבי יוסי בנו, יהודה

מ " דמכת"אומר ר ,' כתבו התוסאחת אמרו דבריהם

כל מקום ששנה .) עה(גיטין בג דהא אמרינן "הלכה כרשב

 דהא ואין נראה        .ג במשנתינו הלכה כמותו"רשב

רב ושמואל בעו או לקצוץ דינר או ריש עגלא לפטומא 

 וליכא למימר דהיינו דוקא ,לא בעי אלא גלליםג "שבור

יהודה ' יוסי בר'  דהא ר,בעגל עם אמו דלא נפיש טירחא

בהמות גדולות דסגי בנסיובי אפילו ב:) סח(אמר לעיל 

 דכל כי האי פירשח "וגם ר .ותותרי דסבר לה כאבוה

 אלא כרבי ,גוונא שנאמר שיטה לית הלכתא כחד מינייהו

 הכי נמי .)שמעון דאמר נותן לו שכרו משלם

דאי לא תימא הכי למה ליה , מסתברא

 לימא הלכה ,למיחשב ולמימר הלכה הלכה

יר בשכר של טבילת ומת (דמיקל מכולהו, כרבי יהודה

ולא , וכל שכן שמספיק שכר של מריטת הצמר או גללים, ציר
  .)היו צריכים לומר שהלכה כשלשתם

  

השם עגל  ( מותר שליש בשכרךאמר רב

יביא ואמר לו מה ש, למחצה בשכר ובהפסד

,  טול בשכרךיותר על שליש דמיו של עכשיו

דהא  ( הרי זה מותר)וכל השאר נחלוק בשוה

דזימנין דליכא מותר ג "עוא, ספקקיבל עליה מ

 והא צד אחד ברבית הוא ת"וא ,' כתבו התוסשליש

יהודה '  ורב לית ליה דר,דשמא לא ימצא מותר שליש

עושין אמנה .) סג( דאמר לעיל ,דשרי צד אחד ברבית

 ומשמע לעיל דהיינו ,בפירות ואין עושין אמנה בדמים

רי בכי  ועוד דאפילו לרבי יהודה לא ש,דלא כרבי יהודה

האי גוונא אלא כשיש ביד לוה או מלוה לעשות צד אחד 

, אך במקום שתלוי במציאות ולא בהם, שלא יהיה רבית

 ויש לומר יהודה מודה שצד אחד בריבית אסור' גם ר

דהכא אקילו רבנן משום דשכיחי טובא שיהא מותר 

 לא מצא מותר שליש ילך ושמואל אמר )שליש

שמואל קוצץ לו  אלא אמר )בתמיה (לביתו ריקן

  . דינר
  

והאמר רב ריש . וסבר רב אין קוצצין לו דינר

, המקבל עגל לפטמו למחצית (עגלא לפטומא

,  לחלקו בשכר עמלו ומזונוהראש יטול כולו

מאי לאו דאמר ליה . )והשאר חולקין בשוה

 . סט-: סח
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דאי ליכא , ואשמועינן רב (מותר שליש בשכרך

דקאמר , לא? ) נשקול ריש עגלאמותר שליש

. אי ריש עגלא לפטומא,  אי מותר שלישליה

מותר שליש   כי קאמר רבאיבעית אימא

 )דזמנין ליכא מותר שלישג "עא(בשכרך מותר 

דיש , למקבל (כגון דאית ליה בהמה לדידיה

ובשביל בהמה , עליו לטרוח לפני בהמותיו

 דאמרי אינשי )אחת עמהם אין טרחו נוסף

תה באותו טורח שא (גביל לתורי, גביל לתורא

אתה יכול , מגבל סובין ושעורין לפני שור אחד

ת מהאי טעמא "וא ' כתבו התוסלגבל לפני שנים

לשתרי אפילו לית ליה בהמה לדידיה דהא צריך לטרוח 

 דאי לית ליה , דלא דמיל"וילעצמו משום פלגא דמלוה 

בהמה לדידיה אין צריך לטרוח בבהמה של שותפות בכל 

   .) אלא כל אחד יטרח ביומו,יום
  

ויהיב ,  בהמה)קנה (רבי אלעזר מהגרוניא זבין

 מפטים )בשכר והפסד, למחצה (ליה לאריסיה

 רישא )א לאריסו"ר ( ויהיב ליה)פיטמו האריס (ליה

 ויהיב )בשכר שטרח בחלק הפקדון של רבי אלעזר (באגריה

 )אשתו של האריס (אמרה ליה דביתהו .פלגא רווחא

, ותאילו נתת חצי המע (אי משתתפת בהדיה

  יהיב לך נמי אליתא)...והיית שותף בבהמה

 הקשו היה נותן לך אף האליה כולה לחלקך(

 דהא כי משתתף ,תימה למה היא סבורה כן 'התוס

 דמתחלה , הרי הוא כבתחלה,בהדיה נמי ויטול כל הראש

 ,אלעזר היה נוטל הראש' שהיה טורח בכל הבהמה של ר

יטול חצי  ,ועכשיו שטורח לרבי אלעזר רק בחצי בהמה

 ',השתא שותפי אנן' ועוד מאי קאמר ,א"הראש מחלק ר

עדיין על החצי , שהאריס קנה חצי בהמה והלא גם עתה

שהוא טורח בו , השני יש דין של חצי פקדון וחצי מלוה

 דכשנשתתף ויש לומר .על מנת לקבל רווח, א"עבור ר

 ועל כן ,עמו היה טורח בחציו של רבי אלעזר בחנם

נמי אליתא אחרי שאינך לוקח מחלקו שום אמרה יהיב לך 

 פליג ליה מאליתא,  אזל זבין בהדיה.)שכר

. ) חלק רבי אלעזר את האליהכשבאו לחלוק(

אמר ליה .  תא נפלגיה לרישא)א"ר( אמר ליה

עכשיו לא תתן  (השתא כמעיקרא נמי לא

אמר ליה ? )כמו שנתת בראשונה, הראש כולו

ת עלך פלגא וכי קביל (עד האידנא זוזי דידי הוו

 אי לא הוה יהיבנא )בהפסד הוו זוזי מלוה גבך

אשתכח דקא טרחת בפלגא  (לך טפי פורתא

השתא ,  מיחזי כרבית)פקדון משום פלגא מלוה

 מאי קאמרת טרחנא טפי פורתא. שותפי אנן

אם הוצרך לסובין  דאילו מזון, להכניס ולהוציא(

 אמרי )כדרך שותפין,  קנית לאמצעאו שעורין

תם אריסא למרי ארעא קמשעבד אינשי ס

, מרעה לבהמות (נפשיה לאתויי ליה רעיא

שיש עליו לטרוח , שאינו צריך לקנות בשוק

  . )בשבילו
  

מתי חייב עד , תנו רבנן השם בהמה לחבירו

 סומכוס אומר באתונות שמונה עשר ,לטפל בה

 )לשון גדרות צאן, בהמה דקה (בגודרות, חדש

 לחלוק )מקבלה (ואם בא. עשרים וארבעה חדש

בעל  ( חברו)בתוך הזמן הזה (בתוך זמנו

אבל אינו דומה טיפולה ,  מעכב עליו)הבהמה

שצריכה  (של שנה זו לטיפולה של שנה אחרת

. )בשניה למזונות מרובים יותר מן הראשונה

כל שכן דהיינו טעמא  (מאי אבל דקאמר

 אלא לפי שאינו דומה טיפולה של )דמעכב עליו

וכיון דכך  ( שנה אחרתשנה זו לטיפולה של

ואני  . חבירו מעכב עליומנהג המקבלין
לחלוק ,  אם בא בעל הבהמהשמעתי איפכא

לפי שאינו ,  המקבל מעכב עליובתוך זמנו

 שטיפול שנה ראשונה קשה ...דומה טיפולה

 טיפולה מרובה מפני שהיא דקה, משל שניה

, אבל טיפול השניה קל, להכניס ולהוציא

 לי אי טיפולה של שניה וקשיא, ושבחה מרובה

מאי לשון חייב לטפל בה , קלה משל ראשונה

דעל כרחו חייב לטפל בה , משמע, דקתני רישא

  . )כל הזמן הזה
  

עד מתי חייב , תניא אידך השם בהמה לחבירו

שהן , שאף הן נחלקין למחצה (לטפל בולדות

שלא , והמקבל בא לומר חלוק אותו מיד, שכר

 בדקה )טל בו כלוםשאיני נו, אעסוק בחלק שלך

כדרך שפרט  [ובגסה חמשים יום, שלשים יום

שחייב ישראל לטפל , לך הכתוב בטיפול הבכור

ואחר כך , בדקה שלשים ובגסה חמשים, בו

. ] מקראי):כו(דיליף ליה בבכורות , נותנו לכהן

מפני , רבי יוסי אומר בדקה שלשה חדשים

מפני ? מאי טיפולה מרובה. שטיפולה מרובה

ולאדם הרגיל , וצריכה לאמה (דקותששיניה 
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מחצה  (מכאן ואילך נוטל מחצה שלו. )בכך

 וחצי )שהרי חציו שלו הן, שלם בשביל חלקו

במחצה השני של חבירו  (מחצה בשל חבירו

 מחצית ּהַמיטול מחצה בשבח כדרך שנוטל בִא

דחצי ג "ע וא,ושכר עמל ומזון ליכא, שכר

י  כיון דבע,אחריות של מחצית חבירו עליו

שהוא קרן גמור , למיטרח בה משום מחצה שלו

,  משום דידיה קא טרחוכי טרח, ואינו מלוה

  . )ולא מיחזי כריביתא
  

גדא שקל מחצה שלו וחצי רב מנשיא בר 

אמר . אתא לקמיה דאביי. מחצה בשל חבירו

שמא לא , מי שם אותה (ליה מאן פלג לך

,  ועוד מקום שנהגו לגדל הוא)נישומית יפה

עד , הולדות (ם שנהגו לגדל יגדילוותנן מקו

  .)ואינו נוטל בשל חבירו כלום, שיהו גדולים
  

, הנהו תרי כותאי דעבוד עסקא בהדי הדדי

. אזיל חד מנייהו פליג זוזי בלא דעתיה דחבריה

אמר ליה מאי נפקא ,  דרב פפאאתו לקמיה

 הכי אמר רב נחמן זוזי כמאן דפליגי ,מינה

קם , הדי הדדי ב)יין (לשנה זבון חמרא. דמו

אתו . דעתיה דחבריהאידך פליג ליה בלא 

 אמר , אמר ליה מאן פלג לך,לקמיה דרב פפא

אמר . ליה קא חזינא דבתר דידי קא אתי מר

 כהאי גונא ודאי צריך ]ב"דף סט ע[רב פפא 

כהאי ' 'שכונת הגמ מבינים' תוס( 'כתבו התוס[ לאודועיה

  )מק מדוע פסק כןשרב פפא צריך לנ 'גונא ודאי צריך לאודועיה
לחשוד ברב משמע דוקא הכא לפי שהיה לו פתחון פה 

כהאי גוונא ' ' שהדיוק הוא מלשון הגמם ביאר"המהר( פפא
 דצריך לאודועיה משום והייתם נקיים )'ודאי צריך להודיעו

 דאמר והא . לא,שאין צד חשדומישראל אבל ' מה

  שנים שנתעצמו לדין שכופין אותו ודן):לא(בסנהדרין 

בעירו ואם אמר כתבוני מאיזה טעם דנתוני כותבין 

 מכח ת"אר )משמע אף שאין חשד צריך להודיעו (ונותנין לו

ההיא דהכא דוקא התם דלא רצה לדון אלא על ידי 

 . אבל אם מדעתו דנו אותו אין כותבין ונותנין לו,כפייה

 דלא איירי 'ג צריך לאודועיה"כל כה' 'דכונת הגמ מ"וי

ג היה " אלא היה משיבו כל כה,עם חייבוהודעה מאיזה ט

 .)לך להודיעו כשחלקת ולא היה לך לחלוק שלא מדעתו
כולי ,  חמרא,מי שקיל טבי ושביק חסרי, זוזי

  . עלמא ידעי דאיכא דבסים ואיכא דלא בסים
  

הני . אמר רב נחמן זוזי כמאן דפליגי דמו, גופא

 יש ,טבי ותקולי (תקולי ותקולי, מילי טבי וטבי

,  שמשקלם קל וצורתם יוצאת בהוצאהזוזי

וטובים בהוצאה יותר מצורה , והורגלו בה

ואותן שמשקלן , אחרת של זוזי שמשקלן יתר

מנה או פרס , יתר חביבין למי ששוקל כסף

אי נמי תקולי  ,טבי וטבי, הלכך, במאזנים

דאלו שהניח טובים ,  כמאן דפליגי דמיותקולי

 בי ושבקשקל ט (אבל טבי ותקולי. )כאלו שנטל

  . לא) אי נמי שקל תקולי ושבק טבי,תקולי
  

בלשון  (רב חמא הוה מוגר זוזי בפשיטא ביומא

הנני משכיר לך זוז ' ,שכירות ולא בלשון הלואה

דהיינו שמינית ,  דהיינו זוז מדינה'היום בפשוט

מקבל היה עליו אחריות אונסין  ' כתבו התוסשבצורי

, דו לטימיוןיר ( כלו זוזי דרב חמא)ד דשרי"להכי ס

 שהמלוין ברבית ):עאמ "ב(כדאמרינן לקמן 

 הוא סבר מאי שנא ממרא. )נכסיהן מתמוטטין

הלא רשאי אני להשכיר את , מעדר י"י רש"לעז(

אותו כלי  (מרא הדרא בעינא, ולא היא ).כלי

, ואינו הלואה אצלו בדמים, חוזר בעצמו בעין

 אם נאנס או נשבר מחמת אין אחריותו עליוו

  וידיע פחתיה)אין שכרו רבית,  הלכך,מלאכה

שהוא נפגם ומתקלקל , שניכר פגמו, ועוד(

שהרי  ( זוזי לא הדרי בעינייהו)מחמת מלאכה

, ולפיכך אחריותו עליו ושכרו רבית, מוציאם

אי נמי , ועוד, דאמר בלשון שכירותג "עא

נמצא [  לא ידיע פחתיה)...אהדר ליה בעיניה

, י"ת פירוש רשהביאו א' התוס שכרו חנם ברבית

 חוזר .אתנאים שיהיה מותר להשכיר ' שצריך ב (כ"דא והקשו
 היה אסור להשכיר )י השימוש"וע מה נפחת עיד. בבעין 

 דלא ידיע פחתייהו , וטבעת, וכוס של זהב,לחבירו קטלא

ושאין בו פגם כיון שנהנה מעל .) יח(כדתנן במעילה 

הב כיצד קטלא בצוארה וטבעת בידה ושתתה בכוס של ז

) ד"פ( ועוד דבהדיא תניא בתוספתא ,כיון שנהנה מעל

משכיר אדם מעותיו אצל שולחני להתראות בהן 

דכל שחוזר בעינו לאו הלואה היא אלא  (ולהתלמד בהן
 .)י השימוש"אף שלא ידוע מה נפחת ע,  ואפילו מעות,שכירות

 דגרס ליה ונראה        . לא גרס וידיע פחתיהן"וריב

לוה כי לא ניתנה להוצאה ולהחזיר  מרא אינה מ,פ"וה

 ,אחרת אלא צריך להחזיר בעינה והשכר אינו שכר מלוה

אי נמי היה נותן המרא להוציא ולעשות הימנו כל חפצו 

כ מותר ליטול שכר ואין ללמוד היתר "ולשלם אחרת אעפ

 דבמרא השכירות אינה בעבור הלואה ,משם לאוגורי זוזי

שכירות עבור הפחת  אלא נותן ה,שיש לו רשות להוציאה

 אבל ,שתפחת על ידי מלאכה אם יחזיר השוכר בעינה
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זוזי דרב חמא היה מלוה ולצורך הוצאה השכירם לו ולא 

 כתב ו"קע' ד סי"הבית יוסף יו (בשביל קבלת שום פחת
, ל שהבבלי חולק על התוספתא"וצ, י"ף הבין כדברי רש"שהרי

   .)]ותוספתא זו אינה בר סמכא
  

 לאיניש למימר ליה אמר רבא שרי ליה

, לחבריה הילך ארבעה זוזי ואוזפיה לפלניא זוזי

לא אסרה תורה אלא רבית הבאה מלוה 

  . למלוה
 

ואמר רבא שרי ליה לאיניש למימר ליה 

לחבריה שקיל לך ארבעה זוזי ואמור ליה 

מאי טעמא שכר אמירה קא . לפלוני לאוזפן זוזי

כי הא דאבא מר בריה דרב פפא הוה . שקיל

חלות הנתכות (  אוגנא דקירא)בחינם לוקח (שקיל

 )תגרי שעוה ( מקיראי)עגולים כאגנות, בכלים קטנים

 )בשכר חלות השעוה שקיבל בחינם (ואמר ליה לאבוה

אמרו ליה רבנן לרב פפא אכיל . אוזפינהו זוזי

 אמר להו כל כי האי רביתא ,בריה דמר רביתא

ה תורה אלא רבית הבאה מלוה לא אסר, ניכול

  .ושרי,  שכר אמירה קא שקיל, הכא.הלמלו
  

הנותן מעות לחבירו בתורת . א ע"פסק הש

דהיינו שחצי האחריות על הנותן וחצי , עיסקא

שכל עיסקא פלגא מלוה . אסור, על המקבל

ונמצא שטורח בחלק הפקדון , ופלגא פקדון

לפיכך צריך לו ליתן שכר . בשביל חלק המלוה

כפועל טרחו שבכל יום ויום מימי השותפות 

 היה ואם. בטל של אותה מלאכה שבטל ממנה

לו עסק אחר כל שהוא להתעסק בו עם מעותיו 

אינו צריך להעלות לו שכר של כל יום , של זה

, אלא אפילו העלה לו דינר בכל ימי השותפות

 דאית ליה בהמה ,כשינויא בתרא ביאר באר הגולה (דיו

 ).סט דאמרי אינשי גביל לתורא גביל לתורי שם ,לדידיה
 וכן. ואם פחתו או הותירו יהיה לאמצע בשוה

ל כל הריוח יהיה לך שלישו או עשיריתו "אם א

 הואיל ויש לו עסק אחר הרי זה מותר, בשכרך

 ואם הפסידו )מימרא דרב שם ביאר באר הגולה(

 היה המתעסק אריסו והיה לו ואם. יפסיד מחצה

אינו צריך להעלות לו שכר אחר , עסק אחר

ביאר  (משועבד הוא לבעל השדהכלל שהאריס 

 הגה[ .)אלעזר מהגרוניא' מעובדא דר באר הגולה

וצריך להיות כל אחריות פלגא הפקדון על 

 ודלא )ק"י ומהרי"ר(ין הנותן אפילו אחריות דאונס

 ])ן"י וריב"ר(כיש מקילין ומתירין במקצת אחריות 

לפיכך צריך לו ליתן שכר טרחו ' ע"ש הש"מ ).ב,קעז(ד "יו

 יום ויום מימי השותפות כפועל בטל של אותה שבכל

שכן ביאר , י" פסק כדברי רש'מלאכה שבטל ממנה

אם נותן  .ב  .'ודלא כביאור התוס, ף"ג דעת הרי"הסמ

אם דרך לשכור , לחבירו סחורה בתורת עיסקא

כתף להוליכה לשוק לא יאמר לו כיון שאני 

, נותן לך שכר טרחך אתה תתן שכר הכתף

 כמה צריך ליתן והוא בכלל ןאלא שמיהגה (

הנותן מעות לחבירו  .ג ).כא,קעז(ד "יו .)הקרן

ולא פסק עמו בתחלת , סתם להתעסק בהם

וכשבאו לחשבון לא , העסק דבר לשכר טרחו

, רצה ליתן לו שכר כל יום ויום מימי השותפות

ואם היה לו עסק אחר לא רצה ליתן לו דינר 

י יהיה שכר המתעסק בחצ, לכל ימי השותפות

שהוא שתות ריוח , הפקדון שליש ריוח הפקדון

' לפיכך אם הרויחו יטול המתעסק ב, כל המעות

חצי הריוח של חצי המעות שהם , שלישי הריוח

, ושתות הריוח בשכר שנתעסק בפקדון, מלוה

ויטול בעל המעות , שלישי הריוח' נמצא הכל ב

יפסיד המתעסק שליש , ואם פחתו. שליש הריוח

 חייב בחצי הפחת מפני שהרי הוא, הפחת

ויש לו שתות בשכרו , שחצי המעות מלוה

ונמצא שנשאר עליו , באותו החצי של פקדון

מהפחת שלישו ובעל המעות יפסיד שני שלישי 

ם מעובדא דבני רב "הרמב' ל ביאר באר הגולה (הפחת

אם כתוב  . ד).ד,קעז(ד "יו .) וכפי פירושו,עיליש

 או אם הנותן, בשטר פלגא באגר ובהפסד

המקבל אדם גדול וידוע שלא היה עושה איסור 

רבית דנין אותו להיתר לומר אם יטול חצי 

ואם , הריוח שיקבל עליו שני חלקים באחריות

לא יקבל עליו אלא חצי האחריות שלא יטול 

אבל באינש אחרינא דלא . אלא שליש הריוח

דיינינן לשטרא כפשטיה והוה , אתחזק בהכי

אם יש הפסד יפסיד ליה שטר שיש בו רבית ו

ואם יש בו ריוח לא יקבל , והחצי כפי תנא

הנותן בהמה לחבירו  .ה ).כה,קעז(ד "יו ...כלום

, ח חדש"חייב ליטפל י, בעיסקא באתונות

ובתוך זה הזמן כל אחד מעכב על , ד"ובדקה כ

, מקום שנהגו לחלקם מיד, והולדות. חבירו
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יגדלם המקבל , ובמקום שאין מנהג. חולקים

ומשם , ובגסה חמשים יום, שלשים יוםבדקה 

ואילך נוטל חצי השבח והחצי מהחלק השני 

ואם . צ ליתן לו שכר טרחו מהחלק השני"וא

בא לחלוק צריך להודיעו לחבירו או לשום 

ואם לאו אין החלוקה , ולהתנות בפני שלשה

ואינו נוטל רק מחצית השבח כמו הגה . (כלום

לאדם להשכיר אסור  .ו ).כג,קעז(ד "יו ).בראשונה

דינרין בדינר ' שיאמר לו אשכיר לך י, מעותיו

אבל אם , והני מילי כששוכר להוציאם. לחודש

זירם ומח, או ליראות, שכרם כדי להתלמד בהם

  ודוקא שלא קבל עליוהגה[ מותר, לו בעין

 ביאר באר הגולה ( רק אחריות גנבה ואבדה)השוכר(

קבל  אבל אם )כדין השוכר שחייב בגניבה ואבידה

. )י בשם בעל התרומות"ב(אסור , עליו כל אחריות

בין דגנבה , ואם קיבל עליו המשכיר כל אחריות

יש מתירין אפילו , ואבדה בין אחריות דאונסין

ומיהו אם לא קבל . ..)ה"ת(משכיר לו להוציאם 

או אונסין , עליו רק גנבה ואבדה ולא אונסין

י "ב(אסור להוציאן בשכרן , ולא גנבה ואבדה

מיהו . )פ"ה וע"ח ות"וש, ש"ג וריב"וסמי "מוהגה 'שם תוסב

אבל אם לא קבל , לא הוי אלא כאבק רבית

 .)ש"ריב(הוי רבית קצוצה , המשכיר אחריות כלל

מותר לומר לחבירו הילך זוז  .ז ).א,קעו(ד "יו

והוא שלא יחזור , והלוה עשרה דינרים לפלוני

 )א"שבור'  תוסש"רא ביאר באר הגולה (ויקחנו מהלוה

 וגם לא יאמר הלוה למלוה פלוני יתן בשבילי

ויש אומרים שצריך גם . )ש"רא ביאר באר הגולה(

כן שלא יפייסנו הלוה לתת למלוה בשביל 

שם דבאיזה צד מאלו דרכים  ביאר באר הגולה (שילוהו

א בשם "כ תלמידי הרשב" וכ,נראה כשלוחו ואסור

הילך מותר לומר לחבירו  .ח ).יג,קס(ד "יו )ד"הראב

 ואפילו לבן המלוה ,זוז ואמור לפלוני שילוני

  והוא שיהא גדול ואינו סומך על , מותר לומר כן

  ).טז,קס(ד "יו ...)ש"ראא "ביאר הגר (שלחן אביו
  

 שראוין גדול ( וחמור)גדולה ( שמין פרהמשנה

 וכל דבר )ומלאכתם כולה של מקבל, למלאכה

לחלוק שבח  (למחצה, שהוא עושה ואוכל

מקום שנהגו לחלוק . )ו בדמים ובוולדותשישביח

, כשתבא שנת חלוקתן (את הולדות מיד

ובגסה חמשים , כדאמרן לעיל בדקה שלשים

רבן . מקום שנהגו לגדל יגדילו,  חולקין)יום

 שמעון בן גמליאל אומר שמין עגל עם אמו

אלא , ואין צריך ליתן שכר עמל ומזון לעגל(

י "לפני רש[ ומפריז על שדהו,  וסיח עם אמו)לאם

מפרש ' ובגמ, לשון פרה ורבה' מפרין'היתה גירסא 

לשון מרחיב ,  מפריזולי נראה .כיצד מפרין

וכן מצינו , 'פרזות תשב ירושלם'כמו , ומגדיל

 ואינו ] לא כהלל שהפריז על מדותיו):ד(בנדה 

  .חושש משום רבית
  

 תנו רבנן מפריז על שדהו ואינו חושש )גמרא(

שוכר את השדה מחבירו  ה,כיצד, משום רבית

ואומר לו תן לי , בעשרה כורים חטין לשנה

ואוציאם בשדה , הלויני מאתים זוז (מאתים זוז

כל  ( ואפרנסנה)ולזרוע ולחרוש, לזבל לקצור

  ואני אעלה לך)כל דבר קרוי פרנסה, צרכה

  לשנה)של חטין ( שנים עשר כורין)בחכירותיה(

כר ואין זו רבית ש ( מותר)ואחזיר מעותיך(

, אלא שחוכר ממנו שדה משובחת, מעות

דה טובה יותר משדה ומעלה לו בחכירות ש

אבל אין . ) שני כורים חטיןרעה מאתים זוז

 )שכר ( חנות ולא על)שכר (מפריז לא על

 אסור שאם שכר ממנו חנות או ספינה (ספינה

לקנות פירות ולמכור , ללות הימנו מעות

יעלה לו ו, או פרקמטיא להוליך בספינה, בחנות

כיון דלא בגופה דחנות , על דמי שכירותו

הנך זוזי להשביח החנות וספינה קא מפיק להו ל

 אין תוספת השכר בשביל חנות או הספינה

  . )אלא בשביל שכר מעות, וספינה
  

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה פעמים 

שיוציא  (שמפריז על חנות לצור בה צורה

והכל , השתהא נא, מעות הללו לצור בו צורות

 ספינה לעשות )רצין לתוכה לקנות ולאכול שם

כגון , וילון ושאר כלי הספינה (לה איסקריא

 בה )שרוצים (חנות לצור בה צורתא דצבו. )תורן

ספינה לעשות לה . והוי אגרא טפי, אינשי

 אגרא ,כיון דשפירא איסקריא טפי, איסקריא

  .טפי

 :סט          
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מותר  (אמר רב אגרא ופגרא, ספינתא

נת שאם תישבר ישלם אותה להשכירה על מ

אמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב אי . )השוכר

אין לו , כיון דנוטל שכר (אגרא לא פגרא

  אי פגרא לא אגרא)לתבוע דמי שבירתה

שאם תישבר יש לה , מאחר ששמאה בדמים(

והויא שכרה ,  הויא ליה מלוה גביהדמים

  . שתיק רב. )רבית
  

 לא ,אמר רב ששת מאי טעמא שתיק רב

 שאמרו אין פ"עמיעא ליה הא דתניא אש

עסקא שאדם (מישראל  מקבלין צאן ברזל

 מתו ומקבל אחריות שאם מתו, מקבל מחבירו

והיינו , והשכר יחלוקו,  אבדו לוואם אבדו, לו

שקיים אצל בעליו , שקשה כברזל, צאן ברזל

ונראה לי שרוב המקבלים , ואינו פוחת אצלם

כי קרי להו לה, כך היו נוהגים לקבל בהמה דקה

אבל .  אבל מקבלין צאן ברזל מן הנכרים)צאן

אמרו השם פרה לחבירו ואמר לו הרי פרתך 

 )אם לא אשיבנה לך (עשויה עלי בשלשים דינר

 סלע ) שאחרוש בהבשכר (ואני אעלה לך

לפי , כדמפרש, ואין זה רבית (בחדש מותר

שאם יוזלו פרות , שלא עשאה דמים מחיים

אלא ,  לא ישלםעשריםויעמדו דמיה על , בשוק

, שאם תמות או אם תישבר, לאחר מיתה

 לאו מלוה כל כמה דלא קביל עליה זולא, אלמא

 )וגבי ספינה נמי לא קביל עליה זולא, היא גביה

אמר רב ? ולא עשאה. לפי שלא עשאה דמים

אלא לאחר , ששת לא עשאה דמים מחיים

  . מיתה
  

 .הלכתא ספינה אגרא ופגרא,  רב פפאאמר
בעלי ספינה קרי  ( ונהגו בני כופרא]א" עדף ע[

 אגרא )לפי שזופתין אותם בזפת, בני כופרא

פ "עוא, נותנין אותם מיד (בשעת משיכה

  פגרא בשעת שבירה)... נותן לו,שקיבל שכרה

היכי  (אטו במנהגא תליא מילתא. )לכשתשבר(

הואיל וסופו לקנותה , שבקינן להו לקבל שכר

, דמותר( משום דמתניתא תניא? )כולה

א עשאה דמים מחיים אלא לאחר של, כדקתני

       .)נהוג מנהגא ( מנהגא)מיתה

אמר רב ענן אמר שמואל מעות של יתומים 

מ למיפרך "ה 'כתבו התוס( מותר להלוותן ברבית

 אלא דעדיפא ,תיפוק ליה משום לוה דקעבר בלא תשיך

 קסבר דלא מחייב לוה משום לא תשיך אלא נ"אפריך 

 אמר ליה רב נחמן משום .)מוזהרכשגם המלוה 

 יתמי דאכלי ,דיתמי נינהו ספינא להו איסורא

אחר אביהן  (דלאו דידהו ליזלו בתר שבקייהו

גופא , אמר ליה אימא לי איזו. )לבית הקברות

, שראית את מר שמואל נוהג כן (דעובדא

דלא , הא ודאי פשיטא, שהעדת זאת בשמו

אלא מכלל , שמעתא איתמר הכי בפירוש

 אמר , היכי הוה) העדת כןאית אותו נוהגשר

 דבני מר ) קדרהי"י רש"לעז( ליה ההוא דודא

 דהוה בי מר שמואל תקיל )יתומים היו (עוקבא

היה משכירה  (תקיל ושקיל ליה, ויהיב ליה

וחוזר , ושקלה כשהוא מוסרה להם, לאחרים

 משלמין לו אם חסר נחושתה, ומקבלה במשקל

שקיל אגרא . ) אגרויהיב ליה דמי, דמי חסרונה

י סלקא דעתך וא, חסרון נחושתה (ושקיל פחתא

,  אי אגרא לא פחתאאסור להלוותן בריבית

הואיל ומקבלין עליהם , למה נותנין שכר

,  אי אגרא לא פחתא)השוכרין פחת נחושתה

 אמר ליה כי הא אפילו ?ואי פחתא לא אגרא

ואינן , ביתומים גדולים שנתמלא זקנם (בדקנני

דהא מקבלי ,  נמי שרי למיעבד)ומיםקרויים ית

פחת דמי הנחשת  (עלייהו חוסכא דנחשא

דכמה דמקלי נחשא  )...כדמפרש ואזיל, שנשאר

 שמשלמין את חוסר המשקלפ "עא[ בציר דמיה

וכל , הנשרף באור, יש פחת בנחשת הנותר בו

משמע  'כתבו התוס  דמיו פחותיםנחשת שרוף

אם יוזל מחיר ( זולא ויוקראשהמשכיר מקבל עליו ג "עא

לא יקבל את , ואם יתייקר, הדוד לא יצטרך לשלם לשוכר
 ,שוכר על ה) הפחתלש ( הוה אסור משום דאחריות)ההפרש

 אלא דוקא ,דאחריות לא הויא אלא משעת שבירהג "עא

 והא דשרי .משום פחת דחוסכא דנחשא שרי ליקח שכר

נמי בספינא אגרא ופגרא היינו משום דמקבל :) סט(לעיל 

ה קלקול הספינה שמתקלקל העץ במים דלא משלם עלי

 ומכאן קשה          .למשכיר אלא מה שהיא משתברת

 שפירש לעיל שמותר ליתן עיסקא למחצית ן" ריברושלפי

שכר קרוב לשכר ורחוק להפסד כיון דמקבל נותן יוקרא 

כ למה היה צריך כאן לקבל חוסכא דנחשא לא " דא,וזולא

ותרי תילתי :) סח(ינן לעיל  ועוד דאמר,יקבל אלא זולא

 . ע-: סט   
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בהפסד ותילתא באגר למה ליה למיעבד הכי ליקבל עליה 

 ,הנותן זולא ולישתרי אפילו יהא כל אחריות על המקבל

גבי חמרא אי תקפה ברשותך ומסקינן .) סד(והא דאמרינן 

 התם ,כיון שמקבל עליה יוקרא וזולא קרוב לזה ולזה הוא

די בהסכם , ן לגמרישקונה את היי, שאני דמכר גמור הוא

אך בדבר שנעשה בדרך של , כזה בכדי שלא יהיה ריבית

בכדי שלא , צריך לקבל גם אחריות על ההפסד, שכירות

   .]ויהיה איסור ריבית, יחשב הלואה
  

ואמרי לה , אמר רבה בר שילא אמר רב חסדא

אמר רבה בר יוסף בר חמא אמר רב ששת 

 מעות של יתומים מותר להלוותן קרוב לשכר

, שהיו יתומים נוטלין חלק בשכר (ורחוק להפסד

,  לאאבל רבית ממש, ואין נוטלין חלק בהפסד

ג "עוא,  יחלוקומה שישתכרו מעותיהם, אלא

אלא ,  לאו רבית ממש הוא,דבדיקנני אסור

 וביתמי לא גזור, ומדרבנן, אבק רבית הוא

להאכילם פרוטה אחר , שלא יכלו מעותיהם

  . )פרוטה
  

, שכר ורחוק להפסד רשעתנו רבנן קרוב ל

ד "כתב הפסקי רי( קרוב להפסד ורחוק לשכר חסיד

דלא , ואי קשיא קרוב להפסד ורחוק לשכר חסיד זהו שוטה

די לו שמלוה מעותיו בחנם אלא שרוצה לקבל עליו 

,  דיש לך אדם שאינו רוצה לקבל מתנהויש לומר, הפסד

 להלותן מעות כדי שישתכר בהן םויש בני אדם שרוצי

 והוא אינו רוצה מפני שירא שמא יפסיד בהן ולא ,לויאכ

ואם , ומתוך כך מצטער בדוחק גדול, יהא לו מה לשלם

ימצא מי שילוה לו על דעת כן שיהא קרוב להפסד ורחוק 

רחוק מזה ,  קרוב לזה ולזה)לשכר זהו חסיד גמור

  .ומזה זו היא מדת כל אדם
  

אמר ליה רבה לרב יוסף הני זוזי דיתמי היכי 

,  אמר ליה מותבינן להו בי דינא,נן להועבדי

אמר . )לסעודת אכילתם (ויהבינן להו זוזא זוזא

 אמר ליה מר היכי ?ליה והא קא כליא קרנא

 אמר ליה בדקינן גברא דאית ליה דהבא ,עביד

ואינן , דודאי שלו הן, גרוטאות של זהב (פריכא

דלא עבידי אינשי דמפקדי דהבא פריכא , פקדון

ש לו לגבות ממנו וי, דעשיר הואוכיון , בפקדון

 קרוב  יהבינן להו נהליהאם יאבדו מעותיו

  ונקטינן דהבא מיניה)לשכר ורחוק להפסד

את מעותיהם  ( ויהבינן להו) למשכון אותםנוטלים ממנו(

.  קרוב לשכר ורחוק להפסד, ניהליה)של היתומים

ואתי , דלמא פקדון נינהו, אבל דבר מסוים לא

תימה  'הקשו התוס( ושקיל ליהמריה יהיב סימנין 

 הא מצי האי למימר לקוח הוא ,י סימנא"דהיכי שקיל ע

כ " א, ואי חיישינן דלמא מודה ליה מקבל דשלו הן,בידי

 בדהבא ת"וא .דהבא פריכא נמי ניחוש שמא מודה ליה

  כיון דאין בו סימןלא נאמין לו, פריכא גם אם יודה

דבר מסוים נמי כ ב" א)נחשוש שעשו קנוניא נגד היתומים(

ין לתרץ שמדובר שמי שהחפץ  וא,ניחוש שמא הגיד לו

לקוח הוא 'ולא נאמן לומר , אמידאצלו הוא אדם שאינו 

ולכן אין ,  דאימור מציאה אשכח או מתנה נתנו לו'בידי

 והא דאמר .        לחשוש שאדם אחר יטען שהחפץ שלו

 שהמפקיד לקח נפקדהגבי שומשמי דטוען :) קטו(ביבמות 

לפניו הם ש ושומשומים אלו, כבר את השומשומים שלו

, שהוא הפקיד אצלו כמות מסויימת, וטען המפקיד, שלו

יראו שיש שם בדיוק אותה הכמות , ואם יבדקו בחבית

' ואמרה הגמ,  וזהו ראיה שאלו השומשומים שלו,שהפקיד

כמות שיתכן ואירע ש, שאין מוציאים אותם מידי הנפקד

. כמות שהפקיד המפקידפי ההשומשומים שלו היא כ

הוה חשיב , שאם לא מצוי כדבר הזה שם'  מהגמדמשמע

 וקשה . והיה נאמן המפקיד להוציא מידו,סימנא מעליא

 שכבר הביא אתשלדברינו היה צריך להיות הנפקד נאמן 

היה לו ש שמדוברויש לבאר  .למפקידהשומשומים 

 למפקיד עדים שהפקיד בחבית במדה זו ועדיין נמצאו כן

 ואפילו לא היו עדים בדבר היה נאמן אי הוה ,בחבית

סימנא מעליא כיון שהנפקד אינו טוען לקוחין הן בידי או 

שלי היו מעולם ובני ביתי הגידו לך הסימן אלא מודה 

שהפקיד לו אלא שאומר כמו שאירע הסימן בשלך כן 

 שיכל לטעון לקוחים דאית ליה מגוג "אע ו,אירע בשלי

       . לא היה נאמן דהוי מגו במקום עדיםלםאו שלי מעו, בידי

שחוששים שמא יבוא הבעלים  כאן' בגמ ונראה לפרש

 ולא יהיה מי שיטען שהחפץ לקוח אחר מיתת המקבל

גבי ההוא דאפקיד כסא :) פה( בכתובות נן כדאמריבידו

 אתא מריה ויהיב , שכיב חסא ולא פקיד,דכספא בי חסא

סא דלא אמיד ועוד נ חדא דידעינן ביה בח" אר,סימנא

אמיד נמי כיון דיהיב '  משמע אפי,דקא יהיב סימנא

 כיון דאמיד הוא אמאי לא ומיהו קשה. סימנא שקיל

 והיינו יכולין לומר דלא טענינן ,נטעון ליתמי לקוח הוא

להו לקוח אלא בדברים שהיה אביהם משתמש בחייו אבל 

דברים שלא היה משתמש בהם דומה הוא שבפקדון הם 

כ לא שבקת חיי לכל " אבל א,ומחזירים בסימניםאצלו 

בני עשירים שאדם שהיה רגיל אצלם ויודע עניינם ילך 

ויגיד לאחרים דלא עיילי ונפקי בביתם סימני כסף וזהב 

שאם החשש הוא שימות ואין מי ,  ועוד אכתי קשה,שלהם

 אפילו , למה ליה הכא דהבא פריכא,שיטען לקוח בידי

ואז  (ד שהוא שלו"יאמר בפני ב אלא ש,דבר המסוים נמי
 שהפקיד בידו את לא יהיה אדם אחר נאמן לטעון, מותגם אם י

 דהכא בשמעתין חיישינן ונראה לפרש       .)החפץ הזה

או עדים שהפקיד בידו חפץ שיש בו סימן זה ושמא יב

ד למנוע מלהראות החפץ "וכיון שמביא עדים אין להם לב

 .ע            
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 עיקר טעמא כתובות ד ובההיא,לעדים ויכירו אם הוא זה

 וכיון דלא אמיד אין לנו לטעון ,הוי משום דלא אמיד

ליתומים לקוח ביד אביהן דמציאה או מתנה מילתא דלא 

שאביהן היה נאמן ג "עשכיח הוא ולא טענינן ליתמי א

 והכי פירושו חדא דידעינן ביה דלא ,לטעון לקוח היה בידי

 דלא ל"אמיד ובטעם זה לחודיה סגי ועוד דאפילו את

מהני אמיד לחודיה הא קא יהיב סימנא ויועילו שני 

ל שהיה הטעם דלא " מעיקרא לא רנ"אהטעמים יחד 

אמיד לחודיה דיי אלא מתחילה לא נתכוון לומר אלא 

גבי :) יג( דאמר בכתובות והא      .שבין שניהם יועילו

הארוסה נתעברה וגם היא וגם הארוס  (ארוס וארוסתו
 דאמר התם רב יוסף למאי ניחוש )טוענים שהעיבור ממנו

 האמר רב יהודה אמר שמואל ועוד ,לה חדא דקא מודה

 ופריך ובהא כי לא מודה מי מכשר רבן .ג"הלכה כר

וב ג אמר שהאשה נאמנת רק באופן שהיא פנויה ור"שר (גמליאל
 ולכאורה. ) פסולים אצלהד הרי רוב"אבל בנד, כשרים אצלה

' ועוד'ירצה שהמילה מדוע לא ת, לפי מה שביארנו כאן

ואכן צריך את שני הטעמים , ה הסבר בפני עצמונאי

לא מצי למימר שיועילו שני ד   ויש לומר  .להתיר

 לא מהני  הארוס דאי טעמא דהא קא מודה,הטעמים

 לא מהני נמי בהדיה דהלכה כרבן גמליאל כיון ,לחודיה

דלא מכשר אלא ברוב כשירין אצלה והכא כולן פסולין 

כי לא '  ולהכי פריך כי לא מודה פי, מארוסאצלה לבד

 מי מהני בהדיה טעמא ,מהני טעמא דמודה לחודיה

   .)ג"דהלכה כר
  

אמר רב אשי תינח אי משתכח גברא דאית 

אי לא משתכח גברא דאית , ליה דהבא פריכא

אלא אמר ? ליה דהבא פריכא ניכלו זוזי דיתמי

שנכסיו  (רב אשי חזינן גברא דמשפו נכסיה

 )ואין ערעור על קרקעותיו, אצלושקטין 

ושמע דינא דאורייתא ולא מקבל , ומהימן

 ויהבינן להו ניהליה בבי דינא, שמתא דרבנן

בפני בית דין שיש להם כח להפקיר נכסי (

ולהתנות עמו קרוב , המקבל אצל היתומים

. א ע"פסק הש     .)לשכר ורחוק להפסד
ואמר , כורים לשנה' המשכיר שדה לחבירו בי

זוז שאפרנס בהם השדה ואני '  תן לי רליה

מפני , הרי זה מותר, ב כור בכל שנה"אתן לך י

שאם יפרנס השדה בדינרין אלו יהיה שכרה 

וכן אם השכיר לו חנות או ספינה . יותר

ואמר לו תן לי מאתים , בעשרה דינרין בשנה

או אתקן , זוז שאבנה בהם ואציירנה ואכיירנה

אני אעלה לך בהם ספינה זו וכלי תשמישה ו

הואיל הגה (הרי זה מותר , ב דינר בכל שנה"י

). בגוף הספינה או החנותוהוא מוציא המעות 

זוז כדי להתעסק בהם ' ל תן לי ר"אבל אם א

בחנות או להוציא בסחורה של ספינה או 

, ואני אוסיף לך בשכירות, לשכור בהם מלחים

מקום שנהגו  .ב ).ה,קעו(ד "יוהרי זה אסור 

פינה וליטול שכרה ואם נשברה לשכור הס

, שמין לו מה שפחתה ומשלם יתר על שכרה

וכן מותר להשכיר סיר של . הרי זה מותר

נחושת וכיוצא בו ונוטל השכר ודמי מה שפחת 

א דוקא " ויהגה(וכן כל כיוצא בזה , ממשקלו

כלים כאילו דאפילו מה שנשאר נפחת קצת 

ובעד זה נוטל שכר ולכן אם נשבר משערין 

כל  .ג ).ג,קעו(ד "יו )היה שוה בשעת שבירהכמה 

 הגה( ...מותר במעות של יתומים, רבית דרבנן

דיש מחמירין דאינו ג "עא, וכן נוהגין להקל

מעות של  .ד ).יח,קס(ד "יו ...)מותר רק בבית דין

יתומים שהניח להם אביהם אינם צריכים 

 ויש אומרים דגם במעות הגה[אפוטרופוס 

 שיותר ישתדל הוא בהן ,מעמידים אפוטרופוס

. ])י אפוטרופוס"שם ע'  הגמרשמפא "מבאר הגר (מבית דין

בודקין מי שיש לו , אלא כיצד עושים בהם

 ויהיה , ויהיו עידית,נכסים שיש להם אחריות

איש נאמן ושומר דברי תורה ומעולם לא קבל 

קרוב ,  נותנים אותם לו בבית דין,עליו נידוי

ונתן , ין לו קרקע ואם א...לשכר ורחוק מהפסד

נותנין , להם משכון זהב משובר שאין בו סימן

ויפסקו , לו המעות קרוב לשכר ורחוק להפסד

או שליש השכר , בשכר כפי מה שיראו הדיינים

אם ראו , אפילו רביע השכר ליתומים, או חציו

לא מצאו אדם שיתנו . עושים, שזו תקנה להם

 הרי אלו, לו המעות קרוב לשכר ורחוק להפסד

עד שיקנו להם במעות , מוציאים למזונות מעט

קרקע וימסרו אותו ביד אפוטרופוס שיעמידו 

א כמו שהאפוטרופס יכול ליתנם " יהגה(. להם

ובלבד , כך יכול לקבל המעות לעצמו, לאחרים

מ "חו .)משום לזות שפתים, שיעשה בבית דין

  ).ח,רצ(
  

פירש [  אין מקבלין צאן ברזלמשנה ]ב"דף ע ע[

ושם אותם עליו , ל אחריות הנכסים על המקבלכי "רש

, וכל זמן שאין נותן לו מעותיו חולקין השכר, במעות

 : ע- .     ע
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אין  ).סח(דהא תנא ליה , דמשנה יתירא היאג "עוא

מושיבין חנווני למחצית שכר משום דמקבל עליו פלגא 

נקט ליה , וכל שכן הכא דקיבל כל האחריות עליו, בהפסד

 הביאו .רזל מן הנכרימשום סיפא אבל מקבלין צאן ב
פירושו לא הוי רבית זו  דלכתבוו , את פירושו'התוס

כיון שיתכן ולא יהיה שבח והנותן לא יתן , אלא מדרבנן

 ה לשכר ורחוקה קרובכ זוהי עיסקא שהיא"וא, כלום

 דמאי פריך בגמרא ממתניתין דהכא וקשה      .להפסד

 דמתניתין למקשהל "כ ס" הא ע,דבכורות' אמתני

 מדפריך ,ות בדלא קביל עליה נכרי אונסא וזולאדבכור

אי דקביל עליה אונסא וזולא צאן ' אשינויא דאביירבא 

 שמדובר שלא קיבל הנכרי אונסא  ואם כן'ברזל קרית ליה

ה הוה אתי ליה " ואפ, על כרחך הויא רבית דרבנןוזולא

שפיר הא דפטירי מן הבכורה משום כיון דלא נקיט מריה 

ב " כדאמר בהדיא האי טעמא בפ,ימי ברשותיה קי,זוזי

כ " וא,דהכא' מקמי דרמינן עלה ממתני) שם(דבכורות 

 ' ועוד דפריך בגמ,מאי קשיא ליה ממתניתין דהכא

 אבל קיבל עליה אונסא וזולא ,ולפלוג וליתני בדידיה'

 לא אתא אלא י" לפירוש רש הא עיקר מתניתין'מקבלין

 דקביל עליה  אבל בישראל,ם מקבלין" דמן עכונןלאשמועי

נותן אונסא וזולא דמקבלין לא אצטריך כלל דהא מרישא 

ונראה           ...שמעינן לה אבל מקבלין עגלים וסייחים
דהכא איירי ברבית '  דמתנירבינו תם' כמו שפי

דאורייתא שפסק דמים על הצאן וגם פסק דמי השבח 

וקבל עליו לתת בכל שנה דבר קצוב בין יהיה שם שבח 

 ותנא ההיא דחנווני ,יה והיינו רבית קצוצהבין לא יה

ל דהאי רבית דאורייתא "שהוא רבית דרבנן והכא קמ

 , כדקתני מפני שהוא רבית כלומר רבית דאורייתא,הוא

לא ישכור הימנו בפחות מפני :) סד(דקתני לעיל ג "עוא

ת שעושה נכייתא "שהוא רבית והיינו רבית דרבנן לפר

יך לאשמועינן דהוי  התם אצטר,דבית כנכייתא דשדה

רבית דרבנן דלא הוי כמו שאר משכנתא בנכייתא 

 אבל האי מפני שהוא רבית דהכא אי לאו ,דשריא

 .    ת משמע בירושלמי"וכפר .ל"דאורייתא קאמר מאי קמ

דהכא לא הוי קשה לן ' דאי לאו מתני ,תי שפיר אוהשתא

דבכורות אמאי פטורין דשפיר חשיבי ברשות ' מתני

 דאי לא יהיב ליה זוזי תפיס לבהמה ואי לא  כיון,הנכרי

שנותן לו מהם קצבה פ "עמשכח לבהמה תפיס לולד א

 ולהכי לא נפקי ולדות אכתי מרשות נכרי כי ,בכל שנה

 אבל משום דחשיב ליה ,יש לו בהן עדיין קצת קנין

כ יצא " פריך שפיר דא,דהכא רבית דאורייתא' במתני

 מסיק דהאי  ורבא,מרשות בעלים לגמרי כשאר מלוה

דפטור מן הבכורה לאו משום דקיימא ברשותא דמרה 

אלא משום דחשיב יד נכרי באמצע כדמפרש ואזיל ובכל 

כל מקנך ' דלא קרינא ביה ,דהוא יד נכרי באמצע פטור

 דמשמע שתהא מכל וכל רשות ישראל שלא תהא 'תזכר

לפלוג וליתני ' ופריך נמי שפיר .יד נכרי באמצע כלל

גבי . במשנה סח (כבר שמעינן לה מרישאשג "ע א'בדידיה
ם אינו " כמו כן מקבלין צאן ברזל מן העכו,)עגלים וסייחים

 שהרי מפורש בהמשך המשנה שלווים ומלווין להם חידוש

 מישראל ]) וטפי אית לן לאיפלוגי בדידיה,בריבית

מפני שהוא רבית אבל מקבלין צאן ברזל מן 

וכן בגר , אותן ברביתולוין מהן ומלוין , הנכרים

מלוה ישראל מעותיו של נכרי מדעת . תושב

  .)מפרש בגמרא (אבל לא מדעת ישראל, הנכרי
  

אדם המקבל  דסתם צאן ברזל ( למימרא)גמרא(

 ברשותא דמקבל )מחבירו סחורה להתעסק בצאן ברזל

שאנו  מדקתני שהוא רבית, ובאחריותו (קיימא

  ורמינהו המקבל צאן?)רואים אותה כהלוואה עם רווח

 לא (ברזל מן הנכרים ולדות פטורין מן הבכורה

שאם  מיבעיא אמהות דפטורות מן הבכורה

,  שהרי הן עצמן של נכריילדה בכור אינו קדוש

אלא , והתורה אמרה בישראל ולא באחרים

 אותן המגיעין אפילו ולדות שחציים של ישראל

כשיתעברו , לחלק ישראל פטורין מן הבכורה

דאי , תן קיימיאלמא ברשותא דנו, וילדו

   ?)באחריות דמקבל קיימי אמאי פטורין
  

 )נכרי ( לא קשיא הא דמקבל עליהאמר אביי

 כגון דקיבל מתניתין דבכורות (אונסא וזולא

 דלא )מתניתין דהכא ( הא)עליה אונסא וזולא

אמר ליה רבא אי . קביל עליה אונסא וזולא

דקביל עליה מרה אונסא וזולא צאן ברזל קרית 

, אי איתא ( ועוד)הם פוחתים אצלוהלא  (ליה

 קרית ליה צאן דהיכא דקביל עליה אונסא וזולא

 אבל מקבלין )דמתניתין ( אדתני סיפא)ברזל

 ליפלוג בדידיה, צאן ברזל מן הנכרים

 במה דברים אמורים דלא קביל עליה )בישראל(

אבל קביל מרה אונסא וזולא , אונסא וזולא

  . שפיר דמי
  

 די דלא קביל עליהאלא אמר רבא אידי ואי

וברשותא  ( מרה אונסא וזולא)בעל הבהמות(

דפטורין מן  ( וגבי בכורות)דמקבל קיימי

 היינו טעם דולדות פטורין מן הבכורה )הבכורה

כיון דאי לא יהיב זוזי אתי נכרי תפיס לה 

ואי לא משכח לה לבהמה תפיס להו , לבהמה

והוי ליה , )המגיעין לחלקו של ישראל (לולדות

אף , הלכך, יש לו כח בולדות (כרי באמצעיד נ

ש "ת מ"וא ' כתבו התוסהן פטורין מן הבכורה

 :           ע
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 דחייבת )המלך לוקח ממנה מעשר (מבהמת ארנונא

היכא דמצי .) ו(בבכורה ללישנא קמא דרבא בפסחים 

נ אי " וה)שיתן מעות במקום הבהמה (ישראל לסלוקיה בזוזי

 ל"וי .תיהיב ליה זוזי לא תפיס לא לבהמה ולא לולדו
דהתם עיקר הבהמה של ישראל מתחילה אלא 

 וכיון דמצי לסלוקי בזוזי לא יצאת ,דמשועבדת לארנונא

 אבל הכא ,מרשות ישראל ולא חשיב יד נכרי באמצע

דמתחילה הבהמה של נכרי כל זמן שיש לו לנכרי כח זה 

 לא יצאת מרשות הנכרי ,דאי לא יהיב זוזי תפיס לבהמה

 וכל יד .)לא נסתלק לגמריומקרי יד נכרי באמצע ד

 ע"פסק הש     .נכרי באמצע פטור מן הבכורה
דהיינו , אין מקבלים צאן ברזל מישראל. א

שמקבל ממנו מאה צאן ויהיו הגזות והולדות 

לשליש או לרביע עד שנה או , והחלב לאמצע

ואם מתו הצאן , עד שנתים כמו שהתנו ביניהם

, הרי זה אסור, הרי המקבל משלם דמיהם

. רי בעל הצאן קרוב לריוח ורחוק להפסדשה

לפיכך אם קבל עליו בעל הצאן שאם הוקרו או 

. הרי זה מותר, הוזלו או נטרפו הרי הן ברשותו

וכן הדין במקבל עליו סחורה בענין . ב"כיווכ

 וכל זה לא מיירי אלא כשיש למקבל הגה(. זה

, אבל אם אין לו ריוח כלל במה שמקבל, ריוח

ל ואפילו קבל עליו כל אין כאן הלואה כל

ח לקבל עליו "דהא מותר לש, שרי, האחריות

 כלשונו של ע נקט" הש).א,קעז(ד "יו) להיות כשואל

המקבל  .ב .' ודלא כתוס,ם והטור"ד הרמב"י שכ"רש

ופסק עמו , צאן מן העובד כוכבים בממון קצוב

שיהיה השכר ביניהם ואם פחתו פחתו 

והרי אף על פי שברשות ישראל הם , לישראל

הואיל ואם לא ימצא העובד כוכבים , הם כקנינו

אצלו ממון לגבות ממנו יגבה מהבהמות האלו 

נעשה כמי שיש לו אחריות , ומוולדותיהם

והרי יד העובד כוכבים , עליהם ועל תולדותיהן

ד "יו ...באמצע ופטורים מהבכורה הם וולדותיהן
   ).ז,שכ(
  

ך ְוַתְרִבית  ַּמְרֶבה הֹונֹו ְבֶנׁשֶ ּ ְּלחֹוֵנן ַדִלים ִיְקְבֶצנוְּ ּ ּ ּּ .

 אמר רב כגון שבור מלכא? מאי לחונן דלים

וחונן , ונוטל ממון מישראל, מלך פרס היה(

אמר . )שהם דלים מן המצות, בהם דלים נכרים

אלא , רב נחמן אמר לי הונא לא נצרכא

 שישראל נוטל מן הנכרי (דאפילו רבית דנכרי

  . )יורד לטימיון

יךנחמן איתיביה רבא לרב  ְַלָנְכִרי ַתׁשִ ּ אי מ, ּ

שמותר אתה ליקח הימנו  (תשיך לאו תשוך

אתה תן לו , דוקא קאמר (תשיך, לא? )נשך

וכי בא הכתוב לצוות  (לא סגי דלאו הכי. )רבית

 דאילו להתיר קאמר, עלינו ליתן רבית לנכרי

 ' כתבו התוסמהיכי תיתי ליה למיסרי, פשיטא

 דאסור להלוות ,א תשוך דלא סגי דל,אבל אי תשוך ניחא

 ועוד שאמר הכתוב ,לו בחנם כדאמר קרא לא תחנם

 ת"וא .)ש"רא' תוס( כדי לחסרם ממון להלוות להם ברבית
ומאי פריך מהאי קרא הא לא אסור אלא מדרבנן גזירה 

 דהכי פריך ל"וי .שמא ילמוד ממעשיו כדאמרינן בסמוך

מהאי קרא כיון דאמר רחמנא לנכרי תשיך לא היה להם 

מרבה  ( והא דדריש ליה מקרא דשלמה,לחכמים לאסור
 דלא אסור אלא משום גזירה ג"ע א)הונו בנשך ותרבית

 אי נמי שלמה דיבר ברבית דאורייתא ,אפשר דשלמה גזר

ומה .     ורבנן הוא דאסמכוה מילתייהו אקרא דידיה
ת משום דבשל סופרים " עתה להלוות לנכרים אורשנהגו

ידך לישנא דמתני הא דרב ל כא"הלך אחר המיקל וקי

הונא אברייתא דרב יוסף ולא אסרו מעולם רב נחמן ורב 

ללישנא קמא יש להתיר לפי '  ואפי,םהונא רבית דנכרי

 ועוד שאנו ,שיש עלינו מס מלך ושרים והכל הוי כדי חיינו

שרויין בין האומות ואי אפשר לנו להשתכר בשום דבר 

 רבית שמא אם לא נישא וניתן עמהם הלכך אין לאסור

 כיון ת" וא        .ילמוד ממעשיו יותר משאר משא ומתן

ם שרי לאידך לישנא למה לא חיה אותו "דרבית עכו

שהלוה בריבית במתים שהחיה יחזקאל בבקעת דורא 

 דשמא בני נח היו מוזהרין ל" ויכדאמר בתרגום ירושלמי

דרבית לא אתי ג "ע וא,על הרבית כמו שהוזהרו על הגזל

דבני נח :) נו(מ כי היכי דדרשינן בסנהדרין " מ,).סא(מגזל 

ה לרבית " ולא גזל ה'מכל עץ הגן'מוזהרין על הגזל 

מאי פריך תשיך לא סגי דלא תשיך כ "וא ת"וא .ואונאה

דהוזהרו על הרבית זה מזה שרי ג "עדלמא אתי למימר א

כ "ם להלוות לישראל ברבית דאם היה אסור א"ליה לעכו

 דמלא תשיך ל"וי לפני עור היה עובר ישראל משום

 דבני נח לא הוזהרו מן ל" ועילנכרי שרי לאחיך נפקא הא

 וההוא גברא דלא קם בבקעת דורא זה לא היה ,הרבית

עונש שלא היה שעת תחיית כל המתים ולא נענש זה 

יותר משאר מתים שלא חיו באותה שעה אלא חביריו זכו 

קיימו שלא נצטוו כמו שפ "עבשביל שנזהרו מן הרבית א

 לאפוקי ?)שלא ניתן להםפ "עאבותינו את התורה א

ָוְלָאִחיך לֹא אחיך בהדיא כתב ביה . אחיך דלא ּ

יך ְַתׁשִ   . לעבור עליו בעשה ולא תעשה?ּ
  

וכן , איתיביה לוין מהן ומלוין אותם ברבית

 לא אמר רב חייא בריה דרב הונא ?בגר תושב

התירו  ( בכדי חייו]א"דף עא ע[אלא , נצרכא

דלמא אתי , ויותר מכאן אסור מדרבנן, לו

 . עא-:   ע
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מתניתין דקתני  ( הכארבינא אמר. )למיסרך

 ,תלמידי חכמים עסקינן ב)מלוין אותן ברבית

ירגיל  ( שמא)רבית נכרי (טעמא מאי גזור רבנן

וכיון דתלמיד ,  ילמוד ממעשיו)...ו, הנכרי אצלו

  . מוד ממעשיוחכם הוא לא יל
  

 דתני ,איכא דמתני לה להא דרב הונא אהא

ִָאם ֶכֶסף ַתְלֶוה ֶאת עִמי ֶאת ֶהעִני רב יוסף  ַּ ּ ּ

ְעָמך ּ עני ועשיר עני , עמי ונכרי עמי קודם, ִ

, עניים שהם קרובין (ענייך ועניי עירך, קודם

 דכתיב עמך ( ענייך קודמין)וממשפחתך

 עניי עירך ועניי עיר אחרת עניי )הקרובין לך

  . )דהנך הוו עמך טפי (עירך קודמין
  

אמר !  פשיטא.מר עמי ונכרי עמי קודםאמר 

רב נחמן אמר לי הונא לא נצרכא דאפילו 

  . לנכרי ברבית ולישראל בחנם
  

אמר רבי יוסי בא וראה סמיות עיניהם , תניא

 אדם קורא לחבירו רשע יורד ,של מלוי ברבית

, רגיל להתקוטט עמו כאילו הכהו [עמו לחייו

 לתוך  רשאי לירדואני שמעתי, וכאילו בא להורגו

וקשה , ולמעט מזונותיו של חבירו, אומנותו של חבירו
, ועוד,  שיתירו חכמים לישראל להנקם ולגמול רעהבעיני

 מתגלגל עד שתים עשרה שנה ).נ(דאמרינן בכתובות 

ומאי יורד ,  יורד עמו לחייומכאן ואילך, אדם עם בנו

 הא לייסרו ולכופו לתורה קאמר, לתוך אומנותו איכא

כתוב בתשובות הגאונים בשם רב צדוק  'כתבו התוס

ותימה גאון יורד עמו לחייו רשאי לשרוף שליש תבואתו 

והם מביאין עדים ולבלר . ] מנין לו זהגדול

  וכותבין וחותמין פלוני זה כפר, וקולמוס ודיו

  .)שהלוה ישראל ברבית( באלהי ישראל
  

רבי שמעון בן אלעזר אומר כל מי שיש , תניא

תם שלא ברבית עליו הכתוב לו מעות ומלוה או

ך ְוׁשַֹחד על ָנִקי לֹא אומר  ַַכְספֹו לֹא ָנַתן ְבֶנׁשֶ ְ ּ ּּ

ה ֵאֶלה לֹא ִימֹוט ְלעֹוָלם ָּלָקח עֹׂשֵ הא למדת . ּ

 ,דוק הכי (שכל המלוה ברבית נכסיו מתמוטטין

. ) ימוטהא אם נתן בנשך, עושה אלה לא ימוט

והא קא חזינן דלא מוזפי ברבית וקא 

 דלמא משום שאר ת"וא 'כתבו התוס[ מתמוטטין

ושוחד על '  מתמוטטין כגוןעבירות הכתובים באותו פסוק

 שלא עשו  דפריך דחזינן צדיקים גמוריםל"וי 'נקי לא לקח

ע פריך " לרנ"א נמי מתמוטטין אף אחת מאלו העבירות

עושה אלה עושה אחת מכל אלה לא .) כד(דדריש במכות 

מר רבי  א]יןומקשה הרי ראינו שמתמוטט, ימוט

והללו , אלעזר הללו מתמוטטין ועולין

והכי משמע קרא כל  (מתמוטטין ואינן עולין

 ואם ימוטכלומר , עושה אלה לא ימוט לעולם

 ימוט אבל הנותן בנשך, אין מוטתו מוטת עולם

  . )לעולם
  

ע ַצִדיק  ָּלָמה ַתִביט בֹוְגִדים ַתֲחִריׁש ְבַבַלע ָרׁשָ ּ ּ ּּ ּ ּ

ִּמֶמנו  ּ צדיק ,  ממנו בולעונא צדיקאמר רב הּ

ואינו ,  עולהשמתמוטטפ "עוא (גמור אינו בולע

  .)נבלע לעולם
  

, רבי אומר גר צדק האמור לענין מכירה, תניא

וגר תושב האמור לענין רבית איני יודע מה 

ְוִכי גר צדק האמור לענין מכירה דכתיב . הוא

ְָימוך ָאִחיך עָמך ְוִנְמַכר ָלך ְ ָ ְּ ּ ִ  גרולא לך אלא ל, ּ

 ):ל(במסכת ערכין , ורישא דברייתא, לעיל קאי[

אדם , בא וראה כמה קשה אבקה של שביעית

 סוף מוכר נושא ונותן בפירות שביעית

,  עד לא באת לידו עד שמוכר עצמו...מטלטליו

 שנאמר ] אלא לגרולא לך,  ונמכר לך'שנא

שנאמר , ולא לגר צדק אלא לגר תושב, לגר

כשהוא ,  הנכרי זה'משפחת גר'. 'לגר תושב'

 זה הנמכר לעבודת כוכבים 'או לעקר'אומר 

 ' כתבו התוסולשאוב מים, לחטוב עצים[ עצמה

  דהיינו'משפחת גר' 'עקר'אחרי  ה התורה כתבהת למ"וא

נמכר שפירושו ' עקר'שהרי  ,נכריל לרבות שנמכר

 ש" ככ" א,כיון דנמכר לעבודת כוכביםד, לעבודת כוכבים

הוה ' למשפחת גר'א היה כתוב שאם ל ל"וי .נמכר לנכרי

 לעבודת כוכבים של ישראל כגון פסלו של אמינא שנמכר

 דעקר הוה אמינא אי לאו דכתיב משפחת גר נ"אמיכה 

אנו יודעים ' משפחת גר' דכתיב גם ורק משום, היינו נכרי

 אבל אין לתרץ דאצטריך .הוא עבודת כוכבים' עקר'ש

 נמכר לנוכרי שבא לחדש שאףהיינו  (משום גאולת קרובים
   .]ש נכרי" כ, דמגר תושב נפיק)יכולים קרוביו לגאול אותו

  

השתא מפרש מאי קשיא ליה דקאמר  (אמר מר

.  ולא לך אלא לגר שנאמר לגר)איני יודע מהו

 ורמינהי אין הגר ,למימר דגר קני עבד עברי

ואין אשה וגר קונין עבד , נקנה בעבד עברי

ב ֶאל ְוׁשָגר לא נקנה בעבד עברי . עברי

ַפְחתֹו ִּמׁשְ ואין אשה וגר . והא ליכא,  בעינן,ּ

 .עא           
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שהוא  (אשה לאו אורח ארעא, קונין עבד עברי

 גמירי דמקני קני, גר נמי. )מתייחד עמה

 דלא ) קונה בעבד עבריהנקנה בעבד עברי(

  . מקני לא קני
  

אמר רב נחמן בר יצחק אינו קונה ודינו 

יש ד (דתניא. אבל קונה ודינו כנכרי, כישראל

 )לנמכר לישראל, חילוק בין הנמכר לנכרי

ומת , לישראל הנמכר בעבד עברי (הנרצע

ילפינן  [ והנמכר לנכרי)האדון קודם היובל

 ולא עם יורשי וחשב עם קונהו ):יז(בקדושין 

  אינו עובד לא את הבן ולא את הבת]קונהו

אגב  ' כתבו התוס ולא לבן'ועבדו לעולם'שנאמר (

  .)כר לישראל אינו עובד את הבתבן נקט בת דאפילו נמ

  

נימא , אמר מר ואין אשה וגר קונין עבד עברי

 אשה דתניא, דלא כרבן שמעון בן גמליאל

. קונה את השפחות ואינה קונה את העבדים

רבן שמעון בן גמליאל אומר אף קונה את 

,  אפילו תימא רבן שמעון בן גמליאל?העבדים

. עניכאן בעבד כנ, ולא קשיא כאן בעבד עברי

, מוחזק צנוע הוא בעיניה (עבד עברי צניע לה

,  לא יתפאר לגלות הדברשאם יקלקלו יחד

  עבד כנעני פריץ לה)הלכך אסור לקנותו

  . )ויראה היא להפקיר לו את עצמה(
  

 אלא הא דתני רב יוסף ארמלתא לא תרבי

אמנם  .שמא תקלקל עמוי "פירש רש(  כלבא)תגדל(

בעלמא לפי שהולך משום לזות שפתים כתבו ' התוס

אחריה שלא נחשדו ישראל על הזכור ועל הבהמה וגם 

 ולא תשרי בר בי רב )אין אסור להתייחד

 בשלמא בר בי רב צניע לה. באושפיזא

 אלא כלבא כיון דמסריך )ובטוחה שלא יודע(

 אמרי כיון ?)להיות נרבעת לו (בה מירתתא

אמרי , דכי שדיא ליה אומצא מסריך בתרה

  . מצא דשדיא ליה הוא דמסריךאינשי משום או
  

שקיבל עליו לא לעבוד עבודת  (גר תושב

,  האמור לענין רבית)ואוכל נבילות, כוכבים

ְְוִכי ָימוך ָאִחיך וָמָטה ָידֹו עָמך דכתיב ? מאי היא ָ ְּ ִ ּ ּ

ב ָוַחי עָמך ר ְותֹוׁשָ ְְוֶהֱחַזְקָת בֹו ּגֵ ּ ִ ּ ּ ַאל ִתַקח ֵמִאתֹו .ּ ּּ

ך ְוַתְרִבית ְוָי ֶּנׁשֶ ְֵראָת ֵמֱאלֶֹהיך ְוֵחי ָאִחיך עָמךְ ָ ָּ ִ .

וכן בגר ,  ברביתורמינהי לוין מהן ומלוין אותן

 אמר רב נחמן בר יצחק מי כתיב אל ?תושב

 )אאחיך קאי ( מאתו כתיב,תקח מאתם

 לענין וחי עמך וכי כתיב גר תושב (מישראל

  . )שאתה מצווה להחיותו, כתיב
  

ַּאל ִתַקח ֵמִאתֹו ֶנׁשֶתנו רבנן  ּך ְוַתְרִבית ּּ אבל ְ

ערבו של לוה כנגד  (אתה נעשה לו ערב

מי הוא  ( ערב למאן]ב"דף עא ע[ )המלוה

 אילימא )המלוה שאני מותר לעשות לו ערב

משום לא  ( והא תנא אלו עוברין,ערב לישראל

הערב ,  בלא תעשה המלוה והלוה)תשימון

והוא נעשה ערב , שהלוה לישראל ( אלא לנכרי?והעדים

 דאזיל בתר )בדיניהם (וכיון דדיניה דנכרי. )לישראל

כ בא "ואח, אינו תובע אלא את הערב (ערבא

 דקא שקיל )הערב ( איהו ניהו)בערב תובע מן הלוה

, ערב זה הלוה מן הנכרי ( רביתא)ישראלד (מיניה

אמר רב ששת שקיבל  ?)וחזר והלוה לישראל

, יתבע מן הלוה תחילה (עליו לדון בדיני ישראל

והשתא אין ,  יגבה מן הערבמצא אצלווכשלא י

 כי פרע לנכרי, הלכך, הערב לוה מתחילה

ומאי , ההיא שעתא הוא דאוזפיה לחבריה

אי קיבל עליו לדון . )דמוזיף ליה שקיל מיניה

 אמר רב ?בדיני ישראל רבית נמי לא לשקול

  .ולא קיבל עליו לזו, ששת שקיבל עליו לזו
  

ת לעובד מותר להלוו, דבר תורה. א ע"פסק הש

אם לא כדי , וחכמים אסרוהו. כוכבים בריבית

, והאידנא. או בריבית דרבנן, ח"או לת, חייו

כל הנותן  . ב).א,קנט(ד "יו ).בכל עניןהגה (מותר 

וכאלו כפר ביציאת , ברבית נכסיו מתמוטטים

האשה  .ג ).ב,קס(ד "יו מצרים ובאלהי ישראל

אפילו , קונה שפחות אבל אינה קונה עבדים

אלמנה  . ד).יט,רסז(ד "יו מפני החשד, יםקטנ

 .ה ).יח,כב(ע "אה מפני החשד, אסורה לגדל כלב
, ח לשכון בחצר שיש בו אלמנה"אסור לת

כ "אא, מפני החשד, אפילו אינו מתייחד עמה

ישראל שלוה מעות  .ו ).יז,כב(ע "אה אשתו עמו

אסור לישראל אחר , מעובד כוכבים ברבית

יניהם תובע הערב שכיון שבד. להיות לו ערב

נמצא הערב תובע את ישראל ברבית , תחלה

 : עא-. עא
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לפיכך אם . שהערב חייב בה לעובד כוכבים

קבל עליו העובד כוכבים שלא יתבע את הערב 

 והאידנא מסתמא הגה(. הרי זה מותר, תחלה

 ,דסתם ערבות כך הוא, הוי כאלו קבל עליו הכי

ודוקא במקום שהמנהג כך שתובעין הלוה 

אינו אסור אלא בערב שלוף דוץ א ש"וי. )תחלה
כשלוף דוץ שהוא , פירוש ערב שמנקה את הלוה מדין המלוה(

 )מין עשב שמיבשין אותו ורוחצין בו את הידים להעביר הזוהמא
שהוא , דהיינו שאין דין המלוה עם הלוה כלל

   ).א,קע(ד "יו ...יכול לדחותו אצל הערב
  

 '...מלוה ישראל מעותיו של נכרי מדעת הנכרי'

תנו רבנן מלוה ישראל מעותיו של נכרי מדעת 

 ישראל ,כיצד. אבל לא מדעת ישראל, הנכרי

וביקש להחזירם , שלוה מעות מן הנכרי ברבית

ואל  (מצאו ישראל אחר ואמר לו תנם לי. לו

 ואני ) שתצטרך לשלם ריבית נוספת על האיחורתחשוש

 כדרך שאתה מעלה לו )על האיחור (אעלה לך

 כתבו ו דקא מוזיף ליה ברביתדהוא ניה (אסור

אני ' אפילו אמר 'ואני אעלה לך' מאי איריא ת"וא 'התוס

 , דלא שרי אלא בהעמידו אצל נכרי, אסור'אעלה לנכרי

כיון דמלוה מעותיו לחבירו כדי שיפרע לנכרי רבית 

כגון שהלוה מן הנכרי שלושים ביאר המבין שמועה  (בשבילו
ה מלוה לחברו שלושים ועת, שקלים והתחייב לו ריבית עשרה

וזוהי ריבית מחמת הלואה של , כדי שיפרע לנוכרי ארבעים
 פשיטא דהוי רבית דאפילו לא היה המלוה חייב )ישראל

פ "לנכרי רבית כיון דמשכר הלואה נותן לנכרי הרבית ע

המלוה הרי הוא כנותן למלוה עצמו מדין ערב כמו תן 

בקדושין מנה לפלוני ואקדש אני לך דמקודשת מדין ערב 

 משום 'לך' דנקט ל"וי           .וכן קשה בסיפא.) ז(

 לאשמועינן רישא דאפילו מקבל ישראל רבית ',העמידו'

 וכן בסיפא כשהעמידו ,שרי כיון שמקבלו בשביל נכרי

 ואם .)אצל ישראל אסור אפילו מקבל הנכרי רבית

שאמר לנכרי הרי , כרגע ההבנה( העמידו אצל נכרי

, ואם תרצה תלוה אותם לישראל פלוני, לימעותיך מוכנים אצ

שישראל פ "עא ( מותר)ווצוה הנכרי לתת לפלוני בעבור

דשלוחו   מותרנותנו לחבירו במצות הנכרי

, וכן נכרי שלוה מעות מישראל ברבית. )הוא

מצאו ישראל אחר ואמר לו , וביקש להחזירם לו

ואני אעלה לך כדרך שאתה מעלה לו , תנם לי

פ "עוא (ו אצל ישראל אסורואם העמיד. מותר

משום דנכרי שליח , שקיבלם זה מיד נכרי

  . )ושלוחו של אדם כמותו, ישראל

אצל ישראל דקתני אם העמידו  (בשלמא סיפא

מע שנכרי זה חשוב שלוחו של דמש, אסור

, חומרא דרבנן הוא למיסר (לחומרא )ישראל

 בשולח א דקיימא לן דשלוחו של אדם כמותודה

, דמתרומה גמרינן, ראל נאמרישראל ושליח יש

,  לרבות שלוחכםאתם גם אתם ):מא(בקדושין 

  אף שלוחכם בני בריתמה אתם בני ברית

 אמאי לא הוי רבית גמור כשהעמידו תימה ,' התוסהקשו

אפילו מקבל ד ,ולא רק חומרא מדרבנן, אצל ישראל

 את הקרן והריבית נותןל שישראל השני "ר (הנכרי רבית
ה ישראל שני שלוחו של ראשון לקבל  שהרי נעש)לנכרי

כשנתן הגוי את הקרן והריבית ל "ר (חובו מידו של נכרי
לישראל שני נעשה בעצם שליח של ישראל ראשון לקבל בעבורו 

  עצמוכ לוה ממנו"ואח, וזכה עבורו במעות, את ההלואה
 , דאפילו שיוכל לזכות לחבירו במציאהל"וי        .)בריבית

 דנהי אם ,הנכרי זוכה לישראל חבירוהכא אין קבלתו מן 

 השתא ,היה נכרי מפקיר מעותיו היה יכול לזכות לחבירו

מיהא שהנכרי אינו מפקירן אלא בא לזכות מעותיו 

 שאם כן היה ,למלוה על ידי זה הלוה אין לו כח לזכות

ישראל המקבל שלוחו של נכרי לזכות במעותיו של 

' תר אפיל להיות מו"ישראל ואין שליחות לנכרי וה

העמידו אצל ישראל אי לאו דלחומרא אמרינן דיש 

 אמאי שרי בהעמידו אלא רישא .       שליחות לנכרי

אצל הנכרי כיון דאין שליחות לנכרי נמצא דישראל שני 

לא זכה בקבלתו לנכרי ואינו חייב לנכרי כלום אלא 

לישראל וכשנותן רבית לנכרי הרי הוא נותן עבור ישראל 

 ,נגד הנכרי והוי כנותן לישראל עצמוהמלוה ופוטרו 

ג קרקע והפטר והלוה יטלם "ומשני דאמר ליה הניחם ע

 ,מעל גבי קרקע בציווי הנכרי להתחייב לו קרן ורבית

ג קרקע "ואפילו שלא הפקיר ישראל המעות כשנתנם ע

 מכל מקום כשפורע ,והוי עדיין שלו כשנטלם ישראל שני

 שהרי כבר פטרו לנכרי רבית אינו בשביל ישראל ראשון

ג קרקע אלא אמר תן לפלוני " אבל כשלא הניחם ע,הנכרי

ישראל והפטר ואני אתנה עמו שיתן לי קרן ורבית היה 

אסור אף על פי שעתה נמי אינו פורע לו רבית לפטור 

את הראשון שהרי כבר פטרו הנכרי מכל מקום כיון 

שקבל המעות מיד ישראל הראשון שהיה עד עתה 

 שאינו פ"ע נראה כנותן לו רבית א,והמעות באחריות

אם , דקתני ( אלא רישא)מתנה עמו אלא הנכרי

 כיון דאין שליחות ) מותרהעמידו אצל נכרי

 איהו ניהו דקא )וישראל מישראל קיבלם (לנכרי

   ?שקיל מיניה רביתא
  

אמר רב הונא בר מנוח משמיה דרב אחא 
 הכא במאי עסקינן כגון דאמר בריה דרב איקא

 הניחם על גבי ) לישראל ראשוןינכר (ליה

 :עא           
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ומשם נטלם ישראל , וכן עשה (קרקע והיפטר

  ? אי הכי מאי למימרא. )שני
  

הגוי את המעות מן  ( כגון שנטלאלא אמר רב פפא

אומר רבינו  ,' כתבו התוסישראל שני ( ונתן ביד)הישראל

 דהשתא תו לא אמרינן סיפא לחומרא כדהוה אמרינן תם

 אלא מיירי )לחומרא' חות לנכרי אפיובאמת אין שלי (מעיקרא

 שקיבל ישראל המעות מן 'נטל ונתן ביד'נמי כגון ש

ל דלא אמרינן אדעתא דנכרי " וקמ,הנכרי ונתנם לחבירו

'  שבתחילה הגמ.)לד(כן מצינו ביבמות  ו.גמר ומקני ליה

 אמנם     .ובסוף חזרו מאותו ביאור', בשלמא'אמרה 

למסקנה מעמידים נראה שגם ח " ורי"פירוש רשמתוך 

 ישראל שמנהו כתוב בירושלמי   .   לחומראאת הסיפא 

פקיד על כל הסביר הפני משה  (נכרי אפוטרופוס או סנטר
 ונכרי שמנהו ישראל . מותר ללוות ממנו ברבית)אשר לו

 מעותיו .אפוטרופוס או סנטר אסור ללוות ממנו ברבית

 ,יתשל נכרי שמופקדין ביד ישראל אסור ללוות ממנו ברב

מעותיו של ישראל שמופקדין ביד נכרי מותר ללוות ממנו 

 , זה הכלל כל שהוא באחריות ישראל אסור,ברבית

 כתב רבינו תם ובתשובה אחת .באחריות נכרי מותר

 שישלח ,באופן זה , ללות בריביתדהיתר גמור הוא

 ,ישראל הלוה משכנותיו על ידי נכרי או על ידי עבדו

 נכרי ויתן המעות לנכרי או והמלוה יקבל משכונות מיד

אני מלוה לך בשביל 'לישראל אך שיאמר המלוה ' אפי

 על י אם ולא יהא סומך המלוה כלל על הלוה כ'הנכרי

 והלוה הוא מסולק מן המשכון שהרי אם אבד ,המשכונות

אין לו דין ודברים עם המלוה שהרי לא קבלו אלא מיד 

דישראל  , ומותר לישראל להיות ערב בשביל נכרי,נכרי

המלוה לא בתר ערבא אזיל אלא בתר לוה אזיל ואי לא 

יפרע הנכרי יפרע הערב הקרן והרבית דהשתא הוא 

מהו דתימא ? מאי למימרא, ואכתי. )דמוזיף לנכרי

 דישראל )דידיה (נכרי גופיה כי עביד אדעתא

והוי , שהרי הוא הביאו אצלו (קא גמיר ויהיב

, ונחמיר מדרבנן למיסר, נכרי שלוחו

  . ל"מ ק)דמחמרינן בסיפאכ
  

 כי אמרינן אין שליחות לנכרי רב אשי אמר

אבל בכל התורה כולה יש , הני מילי בתרומה

, והא דרב אשי ברותא היא. שליחות לנכרי

 , גם אתם, דכתיב אתם,מאי שנא תרומה דלא

. מה אתם בני ברית אף שלוחכם נמי בני ברית

שיהא שלוחו  (שליחות דכל התורה כולה

. )בקדושין ( נמי מתרומה גמרינן לה)כמותו

  . אלא דרב אשי ברותא היא
  

אמר רב אשי כי אמרינן אין , איכא דאמרי

אבל אנן , שליחות לנכרי הני מילי אינהו לדידן

  הוינא להו שליח)רישא דברייתאכגון  (לדידהו

והא דרב אשי . )כדאמרן,  לחומראוסיפא(

ב  מאי שנא אינהו לדידן דלא דכתי,ברותא היא

 מה אתם בני ,אתם לרבות שלוחכםגם , אתם

אנן לדידהו נמי , ברית אף שלוחכם בני ברית

לא (  בני ברית קאמר)שולחיםההיינו  (מה אתם

נאמרה שליחות אלא בשולח ישראל ושליח 

  . אלא הא דרב אשי ברותא היא. )ישראל
  

זכיה , רבינא אמר נהי דשליחות לנכרי לית ליה

ראל זוכה לצורך שיהא יש (מדרבנן אית ליה

, מדרבנן, ההוא ישראל זוכה ליה, הלכך, נכרי

, מידי דהוי אקטן. )מישראל שני, בהלואה זו

דכי כתב  (דלית ליה שליחותג "עקטן לאו א

שיהא , בראוי לתרום,  בגדול כתבשליחות

דגבי הקדשות , הקדשו הקדש ודיבורו חל

וגבי תרומה מאת כל איש ,  איש כתיבונדרים

 אית ליה זכיה ]א"דף עב ע[ )ואשר ידבנו לב

 הכא נמי .)]:ב קנו"בב(, דתנן זכין לקטן [מדרבנן

, ישראל אתי לכלל שליחות, ולא היא. לא שנא

 .א ע"פסק הש     .נכרי לא אתי לכלל שליחות
, ישראל שלוה מעות מעובד כוכבים ברבית

ואמר לו חבירו תנם לי ואני , ובקש להחזירם לו

 ...אסור,  לואעלה לו כדרך שאתה מעלה

ואפילו העמידו אצל העובד כוכבים ואמר לו 

ואני , העובד כוכבים תנם לישראל זה והפטר

ביאר  (אסור, אתנה עמו שיתן לי קרן ורבית

 כיון דאין תורת שליחות לעובד ,' שם בגמבאר הגולה

 .)וישראל מישראל קבלה הוא נהי דשקיל רבית' כוכבי

ד כוכבים אבל אם קבל העוב .ב ).א,קסח(ד "יו

מותר , המעות מיד הישראל הראשון ונתן לשני

 אפילו אם נותן הרבית ליד הישראל הראשון

 .ג ).ב,קסח(ד "יו )כשינויא דרב פפא ביאר באר הגולה(
ג ואמר הניחם על "וכן אם העמידו אצל העו

ולקחן השני , ונסתלק, וכן עשה, גבי קרקע

בר כשינויא דרב הונא  ביאר באר הגולה (מותר, משם

עובד כוכבים שלוה מעות  .ד ).ג,קסח(ד "יו ...)מנוח

ומצאו , להחזירם לומישראל ברבית וביקש 

  תנם לי ואני אעלה לך כדרךישראל ואמר לו

 אני אעלה ל"ואפילו א. מותר, שאתה מעלה לו

מותר שבשביל , לו כדרך שאתה מעלה לו

 . עב-: עא
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 ביאר באר הגולה (העובד כוכבים נותנם לו

שנתן פ "עא, דו אצל ישראל ואם העמי.)תוספות

הואיל ומדעת , העובד כוכבים המעות בידו

ד "וכ, י"רש ביאר באר הגולה (אסור, ישראל נותן

 )ת"ר ( ויש מקיליןהגה[ )א"ן והרשב"ם הרמב"הרמב

אבל העיקר כסברא . ואפילו אם העמידו אצלו

 אבל )ן"כ בשם ר" שכ,י"י בשם נימוק"ב(הראשונה 

תשובת (חות בידם במקום שנהגו להקל אין למ

אין העובד כוכבים נעשה  .ה ).ו,קסח(ד "יו .])ש"הרא

וכן אין ישראל , שליח לדבר מהדברים שבעולם

 נעשה שליח לעובד כוכבים לדבר מהדברים

   ).א,קפח(מ "חו
  

תנו רבנן ישראל שלוה מעות מן הנכרי 

לאחר זמן חישב  (וזקפן עליו במלוה, ברבית

וכתב , ד במלוהוזוקף הכל ביח, עמו על הרבית

וגובה , לו שטר עליהם כך וכך אני חייב לפלוני

,  ונתגייר) דמשעת זקיפה הוי כגבויאת הרבית

אם קודם שנתגייר זקפן עליו במלוה גובה את 

ואם לאחר שנתגייר . הקרן וגובה את הרבית

זקפן עליו במלוה גובה את הקרן ואינו גובה 

וכן נכרי שלוה מעות מישראל . את הרבית

אם עד שלא , ת וזקפן עליו במלוה ונתגיירברבי

נתגייר זקפן עליו במלוה גובה את הקרן וגובה 

אם משנתגייר זקפן עליו במלוה , את הרבית

רבי . גובה את הקרן ואינו גובה את הרבית

 נכרי שלוה מעות )אסיפא פליג (יוסי אומר

מישראל ברבית בין כך ובין כך גובה את הקרן 

  . וגובה את הרבית
  

 רבא אמר רב חסדא אמר רב הונא הלכה אמר

אמר רבא מאי טעמא דרבי יוסי כדי . כרבי יוסי

כתב  (שלא יאמרו בשביל מעותיו נתגייר זה

אף על גב דאיסורא דאורייתא קעביד יש כח  ש"הרא

 בחכמים לעקור דבר מן התורה ואפילו במקום עבירה
ולי נראה דאיסורא דרבנן בלחוד הוא כיון  ק"כתב השיטמ

א ובפסקי "כ הריטב" וכוב הרבית הוא מזמן גיותודחי

ישראל שלוה מעות  ע"פסק הש     .)...ז ועוד"או

, מהעובד כוכבים ברבית וזקפן עליו במלוה

, אם עד שלא נתגייר זקפן עליו במלוה, ונתגייר

ואם משנתגייר זקפן עליו . גובה קרן ורבית

אבל עובד . גובה הקרן ולא הרבית, במלוה

ף עליו את  מישראל ברבית וזקכוכבים שלוה

 שזקפן עליו אחר פ"עא, הרבית במלוה

שלא , גובה את הקרן ואת הרבית, שנתגייר

וגובה , יאמרו בשביל מעותיו נתגייר זה

הישראל ממנו אחר שנתגייר כל מעות הרבית 

ד "יו שנתחייב בהם כשהיה עובד כוכבים

  ).א,קעא(
  

שכתוב בו  (תנו רבנן שטר שכתוב בו רבית

וני לוה מפלוני מנה ברבית כך וכך לזמן פל

ואינו גובה לא את הקרן ,  קונסין אותו)פלוני

 ,'כתבו התוס[ דברי רבי מאיר ולא את הרבית

פ " דאין גובה ממשעבדי אבל מבני חרי גבי עם"פריב

 דאינם עדי חמס דאין , דעדים אינם פסולים,אותו השטר

ה "פתא פ דתניא בתוסוקשה         .מרויחים כלום בדבר

 .ד יקרעוהו" בא לב,המוצא שטר שיש בו רבית יקרענו

והשתא אי גבי ביה מבני חרי אמאי יקרעוהו ימתינו עד 

 מיהו נראה        . שאסור להשהותול"וישיגבה בו קודם 

 ולא גבי ביה כלל כמו שטרי חוב ,מ קניס לגמרי"דר

' שגם שם פיג "ע וא,מ"המוקדמים דמוקמינן בסמוך כר

 , אין נראה,ן פסולין אלא לגבות ממשעבדידאיי "רש

 והא דפריך נהי דלא .דפסולין משמע דלא גבי ביה כלל

 הוה מצי למימר נמי ,גבי מזמן ראשון ליגבי מזמן שני

 אלא רבותא ,נהי דלא גבי ממשעבדי ניגבי מבני חרי

 ובסמוך דפריך .ממשעבדי ניגבי מזמן שני' פריך דאפי

 לא גובים  רבי יוחנן אלא הא דאמר,אעובדא דפרדיסא

 , גזירה שמא יגבה מזמן ראשוןמוקדמיםהמשטרי חוב 

לא למה לא אמר טעם אחר דכיון שהשטר ' מקשה הגמו

' ולכאו , ואי אפשר לגבות בו,אינו שטר טוב, ניתן ליכתב

' שלא ניתן להיכתב'ל "היה אפשר לתרץ את הקושיא הנ

, יןאבל גובה בו מבני חור, מהני שלא לגבות ממשועבדים

מהני לפוסלו סברה שטעם זה ' שהגמ על כרחך אאל

במעשה  ( דלא מיבעיא ליהוהא .לגמרי ולא גבי ביה כלל
 אבל מבני חרי פשיטא , אלא אי גבי ממשעבדי)דפרדיסא

 התם הוא דפשיטא ,דלא ניתן להיכתבג "עליה דגבי א

ליה דגבי היינו משום שהמוכר היה מודה ללוקח שלא 

כפי , ם כך גובין מבני חוריןומשו,  לו את החובפרע

אבל בשאר מקומות מהטעם , שגובים בכל מלוה על פה

 .מבני חורין' אין גובים אפי, ששטר לא ניתן להיכתב

ה "יש עדים אחרים או שחייב מודה אפ'  דאפיועוד נראה

 שלא לגבות את ההלואה כיון שנכתב הריבית מ"קניס ר

גובה את כמו שאינו  דהכי משמע דאין גובה קרן ,בשטר

נמי משמע דאפילו במלוה על ) שם(ובתוספתא הריבית 

ד "פה קניס דקתני המלוה את חבירו ברבית ובא לפני ב

קונסין אותו ואינו גובה לא את הקרן ולא את הרבית 

נמי :) ל(ק "בוב... מ אומר שטר שיש בו רבית"שהיה ר

מדמינן לההוא דקנסו גופן משום שבחן דמפסיד גוף 

 .עב           
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שיש לדחות פ "ע א, דקניס בגוף המלוההממון הוא הדין

דהתם עבירה נעשית בגוף הממון יותר מכאן דכאן עיקר 

עבירה בשטר כדאמרינן התם משעת כתיבה עבד ליה 

   . היינו ממשועבדיםשומא ולכך לא קנסו אלא בשטר

ומיהו רבנן נראה דודאי לא , מ" כל הנידון הוא לרמ"מ

ר קרן אפילו קנסו כלל ומשמע לכאורה דגבי לרבנן בשט

 ותימה    .מ נמי לא פליג אלא משום דקניס"ממשעבדי ור

דאמאי אין העדים פסולים כיון שעוברים על לא תשימון  

 יש להם לפסול מידי דהוה אעבריין ,שאין מרויחיםפ "עא

 ,כאביי דפסול.) סנהדרין כז(ל "אוכל נבילות להכעיס דקי

 אלא הוי ,נ לא חשיב לוה"ה:) שם כד(והא דלא חשיב להו 

 כדמפרש התם מלוה הבאה ,בכלל מלוה הבאה ברבית

 ואין לפרש כגון שאין , והוא הדין נמי עדים בכלל,ברבית

רבית מפורש בשטר אלא כתב סתם פלוני חייב לפלוני 

כ " דא,מנה וכללו הקרן עם הרבית והעדים לא ידעו

 בשטרי חוב מ" לריוחנן דמודו רבנן' בסמוך דקאמר ר

,  גזירה שמא יגבה מזמן ראשוןים לגמרי שפסולהמוקדמין

נ נגזור שמא יגבה רבית " ה,כ בשטר שיש בו ריבית"א

 ואין לומר נמי דכיון שהרבית מפורש בשטר .בתורת קרן

אין העדים עוברין על לא תשימון כיון דיודעין העדים 

 והא ,דבית דין לא יגבו על ידם רבית ולכך השטר כשר

רין היינו כשאין ניכר דעדים עוב:) עה(' דתנן במתני

 דהא אהאי ,הרבית בשטר ויודעים עדים שיש בו רבית

דמשעת :) צד(ב "ובב:) ל(ק "בב' אמרי' שטרא גופי

 דאיירי הכא ברבית ל"וי .       כתיבה עבד ליה שומא

דרבנן ולא מיפסלו באיסור דרבנן כיון שאין מרויחים 

  אי נמי. שבעבירה דאורייתא היו נפסליםפ"עכלום א

ברבית דאורייתא יש להכשיר דשמא לא תשימון ' פיא

וה משמע להו ולא בעדים ולכך כשרים ְללאינשי בַמ

לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע :) ה(כדאמרינן נמי 

 ההיא דשטרי חוב המוקדמים היאך אבל קשה       .להו

מ אבל לרבנן גובה מזמן "העדים כשרים דמוקמינן לה כר

 ורבי יוחנן , אי לאו משום דקניסמ נמי היה גובה" ולר,שני

נמי לא קאמר דפסולים לרבנן אלא משום גזירה שמא 

 והלא העדים הללו במתכוין חתמו ,יגבה מזמן ראשון

 כגון שיש עדים ל"וי         שקר והקדימו את הזמן 

שמעידין עליהם שהיו אנוסים מחמת נפשות או כגון 

ן מלא שאומרים טעינו בשנת המלך אי נמי בשיפורא בי

בין חסר ולא הזכירו בשטר בכמה בשבת אלא בכמה 

בכתובות ' דאמריג "עא ' התוסעוד כתבו        .בחדש

מ בגזירותיו היינו דוקא בגזירותיו ולא "הלכה כר:) ס(

כרבנן ג "ג נמי פסקו בה" דכה,בקנסותיו והכא קנס הוא

מ במעוברת חבירו ומינקת חבירו דאם נשא יוציא "דר

מ דאמר לא יחזיר " ולא כר,כנוס יכנוסלכשיגיע זמנו ל

 שכך ההלכה לגבי  וראיה,דהוי קנסא.) סוטה כו(עולמית 

אם אינסבא לכהן .) לז( מדבעי ביבמות ,מעוברת ומינקת

אי החמירו לגרש כיון שאינו יכול לחזור ולכנוס דגרושה 

אין , מ שלא יחזיר עולמית"ואם הלכה כר, אסורה לכהן

חכמים אומרים גובה את  ו.]הבדל בין ישראל לכהן

? מאי קמיפלגיב. הקרן ואינו גובה את הרבית

, רבי מאיר סבר קנסינן התירא משום איסורא

     .ורבנן סברי לא קנסינן התירא משום איסורא

אינו , שטר שיש בו רבית מפורש ע"פסק הש

גובה בו הריבית אבל גובה בו את הקרן אפילו 

מ "ל כר"יכחכמים דק ביאר באר הגולה (ממשעבדי

 אבל אם כלל הקרן )' תוס,בגזירותיו ולא בקנסותיו

מפני שיבא לגבות בו את , פסול, עם הרבית

 ...)'נלמד מתוך דברי התוס ביאר באר הגולה (הרבית

   ).א,נב(מ "חו
  

  פסולין)למלוה (תנן התם שטרי חוב המוקדמין

ועדיין , דבעי למיטרף לקוחות מזמן הכתוב בו(

וזה , חות קודם למלוהושטר הלקו, לא הלוה

 והמאוחרין )והוא שקר, מוציא שטרו והוא קודם

ואינו טורף מן  (מוקדמין אמאי פסולין. כשרין

 נהי )ואפילו מן המאוחר למלוה, המשועבדין

זמן  (ניגבו מזמן שני, דלא גבו מזמן ראשון

 אמר רבי שמעון בן לקיש ?)ההלואה האמיתי

 דקניס (ורבי מאיר היא, במחלוקת שנויה

 אפילו ורבי יוחנן אמר. )היתירא אטו איסורא

 גזירה שמא יגבה מזמן ראשון, תימא רבנן

דאיכא דלא מסיק אדעתיה לדקדק כל כך בזמן (

ומקחי קדם , הלואה לומר למלוה שטרך מוקדם

שטרי חוב  ע"פסק הש     .)להלואתך

שהרי טורף בהם לקוחות , פסולים, המוקדמים

ולא יגבה , חכמיםולפיכך קנסו אותו . שלא כדין

גזרה שמא , בשטר מוקדם אלא מבני חורין

א "וי הגה( ...יטרוף בו מזמן ראשון שהקדימו

ע פסק " שי"ביאר הב ).ז,מג(מ "חו  )דפסול לגמרי

 'שטרי חוב המוקדמין פסולים' ש"ם שמ"י והרמב"כרש

כתבו שפסול ' אמנם התוס, הכונה לגבות ממשועבדים

  .א"פ הרמ"וכ, לגמרי
  

) כרם(דמשכין ליה פרדיסא  ראההוא גב

ותמורת ההלואה מישכן לו את , שלוה מעות מחבירו( לחבריה

הפירות היא  כך שאכילת,  קצובותשניםמספר  למשך שדהו
 )כ תחזור השדה לבעליה חינם"ואח,  החובבעבור תשלום

 אמר ליה אי מזבנית לה ניהלי ,אכלה תלת שני

 לה לשטר )אטמין (ואי לא כבישנא, מוטב

אבד שטר  (ואמינא לקוחה היא בידי, נתאמשכ

, ואבא מכח חזקה של שלש שנים, המכירה
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 אזל. )דכולי האי לא מצינא למיזדהר בשטרא

 לבנו )במתנה בעדים ( קם אקנייה)בעל הכרם(

שכשיוציא , כדי שלא תהא מכירתו מכירה (קטן

ולא גילה ,  זה יוציא שטר מתנתושטר מכירתו

יני ודאי לא הוי זב,  והדר זבנה ניהליה)הדבר

שמוציא , מעות שהוא תובע ממנו (זוזי, זביני

וקבלת , עליו שטר שמכרת לי כרם שאין שלך

  כמלוה בשטר דמו)וכתבת לי אחריות, מעותיי

 וגובה מנכסים )דהא כתב ליה אחריות(

או דילמא כמלוה על פה דמו ואינו , משועבדים

  ? גובה מנכסים משועבדים
  

 דאמר רבי ,בי אסיאמר אביי ולאו היינו דר

אינו   מודה בשטר שכתבו]ב"דף עב ע[אסי 

מאחר [וגובה מנכסים משועבדים  צריך לקיימו

שטר חוב שהוציא עליו שטר שהלוה מודה ש

 אין המלוה צריך לחזר אחר העדים אמת הוא

והכא , החתומין בו ולהעיד על חתימתן ולקיימו

ואם , הרי מודה שמכרו לו באחריות, נמי

ענין המכירה מפני שטר המתנה טל להשטר ב

 תימה 'כתבו התוס שקדמו לא בטיל לענין אחריות

 שם בשטר יש קניין א"הסביר המרש (אסי לכאן' מה ענין דר
כיון שאין , ין זה שטר כללאואילו כאן , גמור דיון שמודה הלוה

 דהכא לא מיבעיא ליה אי גבי ממשעבדי ל"וי )מכר אמיתי

דנאמן לומר פרעתי אי לא אלא משום דפשיטא ליה 

 ומיבעיא ליה אי לא גבי ,משום דלא ניתן ליכתב

הוי , פ הודאתו"ממשעבדי כיון דאין השטר מועיל אלא ע

 ולא מחמת שהחוב נוצר מחמת ההודאה, ה על פהכמלו

 .הוי מלוה בשטר וגובה  כיון שהודה או דילמא,השטר

ועל זה בא אביי להביא מדרבי אסי דכי היכי דמודה 

שאם היה פ "ע הודאתו לגבות ממשעבדי אבשטר מהני

 .נ הכא גבי פרדיסא" ה,אומר מזויף הוא היה צריך קיום

 בלא ,ולפי זה כשמקשה על רבא מההיא דלשבח קרקעות

ש הכא דנאמן " מ,אף לאביירבא היה יכול להקשות מיד 

 לומר  ובנמצאת שאינו שלו אינו נאמן,לומר פרעתי

,  של לוקחידו כל זמן ששטר מכר בללוקח שכבר פרע

 אלא נטר עד לבסוף ,והרי שטר זה לא ניתן להיכתב

ומקשה על רבא מגביית משעבדי השנוי בפירוש 

 התם ניתן , אמר ליה רבא מי דמי].בברייתא

מאחר שנתנו  (הכא לא ניתן להכתב, להכתב

  . )ועל כרחו כתבו ליה זה, כבר במתנה
  

 )דרבא (קאמר להא שמעתאשיתיב מרימר ו

נא למרימר אלא הא דאמר רבי אמר ליה רבי

נימא לא , מן ראשוןיוחנן גזירה שמא יגבה מז

אלא שמע מינה לא בטיל שטרא  (ניתן ליכתב

 התם , אמר ליה הכי השתא?)משום האי טעמא

נהי דלא ניתן ליכתב מזמן ראשון אבל ניתן 

  .הכא לא ניתן ליכתב כלל, ליכתב מזמן שני
  

שא רי (אלא הא דתניא לשבח קרקעות כיצד

 אין מוציאין לאכילת פירות ולשבח דידיה

, קרקעות מנכסים משועבדים מפני תקון העולם

 הרי שגזל )וקא מפרש לשבח קרקעות כיצד

והרי , שדה מחבירו ומכרה לאחר והשביחה

שהנגזל , של לוקח (היא יוצאה מתחת ידו

מעות מן  ( גובה)הלוקח ( כשהוא)מוציאה בדין

 משועבדים גובה את הקרן מנכסים )הגזלן

מפני שהאחריות , טורף לקוחות שלקחו אחריו(

 ושבח )שכתב בשטר מכירתו קודם למקחו

, ולא ממשועבדים (גובה מנכסים בני חורין

מפני תקון העולם דאין הלקוחות יכולין להזהר 

בדבר שאין לו קצבה כגון אחריות השבח 

 נזהרין להניח מקום דבשלמא בקרן, והפירות

. ) אפסידו אנפשייהונזהרוואי לא , לגבות ממנו

, שטר מכירה זה ליכתב (נימא לא ניתן ליכתב

, ובטל השטר ואחריות שבו, שהרי גזולה היתה

 הכי )ואמאי גובה קרן מנכסים משועבדים

 ניחא ליה :)טו (אי למאן דאמר,  התם,השתא

אדם שמכר שדה גזולה  (דלא ניקרייה גזלנא

לחבירו מחזר על הבעלים הראשונים ולוקחה 

כי היכי דלא ליקרייה , הם להעמיד ביד הלוקחמ

 אי למאן דאמר ניחא ליה דליקום )גזלנא

לוקחה מן  (בהימנותיה מפייס ליה למריה

הכא ,  ומוקים ליה לשטריה)הבעלים הראשונים

שהקנה לבנו קטן  (לאברוחי מיניה קמכוין

אין , בתמיה ( שטרא מקיים ליה)להבריח מזה

ניתן ליכתב הלכך לא , דעתו להחזיקה בידו

נתנה הממשכן לבנו .  אע"פסק הש     )הוא

וחזר ועשה שטר מכירה לבעל , במתנה

והמעות , שטר המכירה אינו כלום, המשכונא

שנתן יותר על המשכונא אינם אלא כמלוה על 

 )כדאמר רבא דלא ניתן ליכתב ביאר באר הגולה (פה

כל שכתבו וחתמו במקום שלא . ב ).ב,קנ(מ "חו

 : עב- . עב
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אין לו דין מלוה , ב ולחתוםהיה להם לכתו

  ).ו,לט(מ "חו בשטר
  

,  אין פוסקין על הפירות עד שיצא השערמשנה

. שאין לזה יש לזהפ "עוא, יצא השער פוסקין

ויש לו גדיש ועדיין  (היה הוא תחילה לקוצרים

באיזה  ( פוסק עמו על הגדיש)לא יצא השער

דכיון דיש , שער שירצה לתת לו מאותו גדיש

פ "עוא, דמעכשיו הוא קנוי לו, בית אין כאן רלו

 נמי אבק רבית מדרבנן דכי אין לו, שלא משך

  ועל העביט של ענבים) לא גזורוכי יש לו, הוא

, כלי גדול שצוברין בו את הענבים לפני דריכה(

והם מתחממין ומתבשלים להוציא יינם יפה 

 ועל המעטן של )ושל זיתים קרוי מעטן, יפה

פוסק עם היוצר  [וצרועל הביצים של י, זיתים

שלא פ "ע וא,על הקדירות באיזו שער שירצה

אם הכניס עפר ועשאו ביצים , יצא השער

 )גושים מגובלים של טיט, רגבים י"י רש"לעז(שקורין 

 )פוסק עמו ( ועל הסיד]ועושה מהם קדירות

. )אבנים והעצים לשרוף (מששקעו בכבשן

רבי יוסי , ופוסק עמו על הזבל כל ימות השנה

מר אין פוסקין על הזבל אלא אם כן היתה לו או

ופוסק עמו . וחכמים מתירים, זבל באשפה

אם יפחות השער ממה שהוא  (בשער הגבוה

 היינו שער הגבוה,  תתן לי כשער הזולעכשיו

 )שנותנין פירות הרבה בדמים מועטים, בזול

שלא פסק עמו בשער פ "ערבי יהודה אומר א

 תן לי )זולכשיראה שער ה (הגבוה יכול לומר

ויכול , שהרי לא משך (כזה או תן לי את מעותי

הואיל ולא , ואפילו מי שפרע ליכא, לחזור בו

נתן מעותיו על מנת לקבל עכשיו אלא לאחר 

 סתם דעתיה ובתוך כך נשתנה השער, זמן

' לכאו ,' כתבו התוסדאיניש אתרעא זולא פסיק

,  אינו רוצה לעמוד במקח הראשון שמאחר והלוקחקשה

אכן אם היו פירות , צא שמעותיו נמצאות אצל המוכרנמ

אך , .)סג(  בדף'כדאי, אכן מותר לפסוק על המלוה, למוכר

וכיצד אומר לו , אסור לפסוק על המלוה, אם אין לו פירות

  ויש לומר.שיפסוק עמו כשער הול תמורת מעות המלוה

דבתורת מקח נותן לו מעות תחילה ואפילו מי כיון ד

תייהו דאינשי אתרעא זילא כשנותן שפרע ליכא דדע

  .)מעות על מנת לקבל פירות לאחר זמן

 אמר רבי יוחנן אין פוסקין  אמר רבי אסי)גמרא(

הוא שער ד  ביאר):סג(י בדף "רש[ על השער שבשוק

 אמר ליה רבי ].היוצא על ידי חמרין המביאין תבואה לשוק

זירא לרבי אסי אמר רבי יוחנן אפילו כדורמוס 

 אמר ליה לא אמר רבי ?)ליז רב וגדולאיט (הזה

דלא קביעי , יוחנן אלא בשוק של עיירות

ולמאן דסליק אדעתין מעיקרא דאמר . תרעייהו

אלא מתניתין , רבי יוחנן אפילו כדורמוס הזה

, דקתני אין פוסקין על הפירות עד שיצא השער

מתניתין ? היכי משכחת לה, יצא השער פוסקין

חילו בעלי בתים משית (בחיטי דאכלבי וארבי

וספינות , ואוצרי פירות לפתוח אוצרותיהם

 דמשוך )באות בנהר המביאות תבואה למכור

  .)לזמן מרובה (תרעיה טפי
  

תנו רבנן אין פוסקין על הפירות עד שיצא 

 שאין לזה יש פ"אע, יצא השער פוסקין, השער

היו חדשות מארבע וישנות משלש אין . לזה

דהא  (לישןפוסקין עד שיצא השער לחדש ו

דחדשים מארבע משום דלא יבשו עדיין כל 

והפוסק על החדשות לא יקבלם הימנו , הצורך

 אלא לאחר זמן כשיתייבשו כל צרכם, עכשיו

בע לפיכך אין פוסק עליהם לקבל עליהן אר

 לחדש סאין בסלע עד שיצא השער בארבע

סתם תבואות  (היו לקוטות מארבע. )ולישן

,  בכמה שדותשלוקטין, לקוטות אינן יפין

 ולכל )ומערבין שיבלי שיפון עם שיבלי חטין

של  (אדם משלש אין פוסקין עד שיצא השער

  .  ללוקט ולמוכר)ארבע
  

 אמר רב נחמן פוסקין ללקוטות כשער הלקוטות

 אמר ליה רבא .)היינו שגם אם אין ללקוט פירות מותר(

 דאי לית ליה יזיף ,לרב נחמן מאי שנא לוקט

אי לאו משום דמצי  'ו התוסכתב[ מלקוט חבריה

 דמצי למזבן אין חשוב שער לפסוק עליוג "עלמיזף א

 כיון שאינו שער חשוב ויכול להשתנות בכל ביאר המבין שמועה(

תבואה  ( בעל הבית נמי יזיף מלקוט])רגע

 אמר ליה בעל הבית זילא ביה ?)מעורבת

 מאן איבעית אימא. מילתא למיזף מלקוט

כתב  (פירי שפירי יהיבדיהיב זוזי לבעל הבית א

מהתירוץ '  שאפשר שבתירוץ זה חוזרת בה הגמא"הרשב

 :         עב
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 לפירי דלא הבית בפירושולכן הנותן לבעל , הראשון

   .)פוסקים לבעל הבית משער הלקוטות, שפירי
  

אמר רב ששת אמר רב הונא אין לוין על שער 

 אין לוין מעות בדרך ,אני שמעתי [שבשוק

לך מעות עד על מנת שאם לא אשלם , הלואה

, זמן פלוני אתן לך פירות כשער של עכשיו

 דרך הלואה דדרך מקח וממכר שריג "עדא

 אין לוין סאה בסאה על מפרשג "ובה .אסור

דנימא הואיל וחיטי בהיני , סמך שער שבשוק

וחיטי בשילי הוה ליה כעד שיבא בני או עד 

 ' דגממסקנא ' כתבו התוס).עהמ "ב(שאמצא מפתח 

 דאיירי סאה לכות גדולותלפי ה .שבשוק על שער לויןש

בסאה מיירי ביש לו מעות ללוה דמצי זבין בשוקא או יש 

יש לו סאה לוה עליה כמה .) עה(לו מעט כדרבי יצחק 

 ,שאם מדובר שיש לו מעות או קצת פירות ק"וק .כורים
ואית למה לי שער רק שימצא פירות לקנות אפילו ביוקר 

ולגירסא זו באמת , בשוק אין לוין על פירות שדגרסינן

ודי שיש בשוק , אין צורך שיצא השער בשוק, למסקנה

   .]פירות למכירה
  

ואמרי , אמר ליה רב יוסף בר חמא לרב ששת

לה רב יוסי בר אבא לרב ששת ומי אמר רב 

 והא בעי מיניה מרב הונא הני בני ,הונא הכי

 )פירות ( ופרעי)מעות (בי רב דיזפי בתשרי

 לוין וללשון האחר, ריכשער של תש (בטבת

 אמר להו , שרי או אסיר)חטין ופורעין חטין

אי בעי זבני , הא חיטי בהיני והא חיטי בשילי

,  מעיקרא סבר רב הונא אין לוין?ופרעי ליה

כיון דשמעה להא דאמר רבי שמואל בר חייא 

     .אמר איהו נמי לוין, אמר רבי אלעזר לוין

 על שער אין פוסקין על הפירות .א ע"פסק הש

אבל פוסקים על . מפני שאינו קבוע, של עיירות

ומשיצא השער . שהוא קבוע, שער שבמדינה

של מדינה מותר להקדים מעות לחבירו ולפסוק 

עמו שיתן לו אותם פירות כל השנה כשיעור 

אפילו אם יתייקרו , מעותיו כפי אותו השער

א " ויהגה[. ואפילו אם אין למוכר פירות

 ויש להקל ,ל עיירותדפוסקין על שער ש

פוסקים 'ע ש"ש ש" מ).א,קעה(ד "יו ]ע"ד באיסור דרבנן

אין פוסקין על שער של מבואר ' בגמ' על שער של מדינה

ת בית "שו וביאר .עיירות משום דלא קביע תרעייהו
 לא נזכרו לא ייתנוגסובבבלי ב,  כב'ב סי"מרדכי ח

כיון שיצא 'שבירושלמי איתא  אלא, טבריא ולא מדינה

 ם"על יסוד זה פוסק הרמב. ' פוסקיםער של טבריאש

 פסק א"הרמ .ע"פ הש"וכ, שפוסקים על שער שבמדינה

מבוסס על דברי ופסקו , דפוסקין על שער של עיירות

דלרבא אליבא דרבי ינאי פוסקין על שער של  'התוס

 ם"ף והרמב"שהריכיון , נד מפסק זהע "אמנם הש. עיירות

, למוכר מאותו המיןאם היה  .ב  .מכריעים לא כן

מותר , י שעדיין לא נגמרה מלאכתו"אעפ

ולא סגי  ז"ט (לפסוק עליו עד כדי השיעור שיש לו

כאן אם יש לו מעט מאותו מין כיון שמכר הוא דדוקא 

' ג סעיף ו"קע' ש בסי"בהלואת סאה בסאה הקילו בזה וכמ

שעדיין פ "ע א)א שם וכן מוכח גם כאן"דלא כדעת רמ

וא שלא יהא מחוסר אלא וה. לא יצא השער

אבל אם מחוסר שלשה , מלאכה אחת או שתים

כמימרא דרב דף  ביאר באר הגולה (אסור, מלאכות

 .ג ).ד,קעה(ד "יו )ם"ש והרמב"ף והרא"הריפ "וכ .)עד(
מותר לפסוק על שער , כיון שנקבע השער

, סאין בסלע' היו חטין נמכרות ד, כיצד. הגבוה

אם ,  הזולופסק עמו שיתן לו החטין כשער

כ עשר סאין בסלע נותן לו עשר "עמדו אח

היו החדשות  . ד).ז,קעה(ד "יו ...סאין בסלע

, סאין בסלע וישנות שלשה בסלע' במדינה ד

ביאר  (אין פוסקין עד שיצא השער לחדש ולישן

 וביאר .ם כפי גירסתו בברייתא"לשון הרמב באר הגולה
 שער  הטעם שכל שיש חילוק בין חדש לישן אינומ "המ

מותר י " שלגירסת רש דקדק הפרישה).ב,קעה(ד "יו )קבוע

וכן איתא , ש על החדשות"וכ' לפסוק על הישנות בג

ף "ע שפסק כהרי"כ לש"משאי, א ובמאירי"בריטב

', שלשיטתם אסור לפסוק אפילו בישנות בגם "והרמב

אינו נקרא , בין חדש לישן, משום שכיש חילוק בשער

פירוש עניים (ל לקוטות היו חטין ש .ה  .שער קבוע

סאין בסלע ושל בעל '  ד)המלקטין לקט שכחה ופאה

ולא . פוסק ללקוטות כשער הלקוטות', הבית ג

 ה עד שיקבע השער לבעל הבית"יפסוק לבע

קבוע , היה לאותו מין שער בשוק .ו ).ג,קעה(ד "יו

ד "יו ...מותר ללוות סאה בסאה, וידוע לשניהם
ג ביארו "י ההוראה ובהעמוד'  גי" ביאר הב).ג,קסב(

  .לוין על שער שבשוק היינו סאה בסאה' שכונת הגמ

  
  למקום)הזול (תנו רבנן המוליך חבילה ממקום

 רו ואמר לו תנה לי מצאו חבי)היוקר(

 )ואעשה צרכי במעות עד זמן פלוני, ואוליכנה(

. ואני אעלה לך כדרך שמעלין לך באותו מקום

עליו מוכר אם קבל  ( ברשות מוכר]א"דף עג ע[

 . עג- : עב
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דאין כאן מלוה עד  ( מותר)אחריות הדרך

 של בעלים וכל מה שנמכר ביוקר, שתמכר

וכגון שנתן לו שכר עמלו  ' כתבו התוסהראשונים הוא

כ מאי " את"וא . לו בשכר הלואהַחומזונו שלא יהא טוֵר

ביאר ( איצטריך ליה ברשות לוקח אסור  דסיפאל"ויל "קמ
ד דלא מיחזי " דס)ר ומזונוהיכי דנותן לו שכ' אפים "המהר

משלם במקום היוקר כמו שהוא כרבית כיון שהוא מוכר 

וחידשו שאף באופן זה נראה ,  כאן במקום הזוללמוכר

דמהשתא מלוה  ( ברשות לוקח אסור)כריבית

ויהיב ליה טופיינא מדמיה , הוא גביה

  . )בריביתא
  

, המוליך פירות ממקום למקום) המשך הברייתא(

 )ואוכלם כאן (מר לו תנם לימצאו חבירו וא

   פירות שיש לי)לזמן פלוני (ואני אעלה לך

אם יש לו פירות באותו מקום , באותו מקום

ג "עוא, דמהשתא אוקמינהו ברשותיה (מותר

 לאו רבית קצוצה היא  סאה בסאה,דלא משיך

 ואם ) לא גזורוכי יש לו, אלא אבק רבית דרבנן

מקום דבשכר המתנתו נתן לו זה ב (לאו אסור

  . )היוקר
  

והחמרין מעלים במקום היוקר  )המשך הברייתא(

החמרים  (כבמקום הזול ואינן חוששין

 ומביאים ממקום הזול המשתכרים בתבואה

 מותר להם ליקח מעות מבעלי למקום היוקר

על מנת ליתן , בתים עשירים במקום היוקר

ואין , להם לזמן פלוני הפירות כשער מקום הזול

, ת שכר המתנת מעותחוששין שיהא רבי

   )כדמפרש ואזיל
  

 ניחא להו דמגלו רב פפא אמר? מאי טעמא

שעל ידי מעותיו של זה הם ניכרים  (להו תרעא

ומכירים אותם בעלי בתים של מקום , סוחרים

, ונותנין להם בהקפה ומשתכרים אצלם, הזול

ין להם שום זמן אלא ה זה ממתואפילו לא הי

ולהיות שלוחים  נוח להם לטרוח להביא לו מיד

 'כתבו התוס[ לקבל עליהם אחריות הדרך על כך

 אחריות הדרך בהליכה ובחזרה על ' אפיי"רשפירש 

גבי טרשא .) סה( דלעיל ואי אפשר לומר כן     .החמרים

 שהיה אחריות ההליכה על ,י בעצמו"רש' דרב חמא פי

 , דהוו שבקי להו מיכסא ונקטי להו שוקאג"ערב חמא א

אחריות של מקבלים היה שי "ר דלא כרש אם נאמואפילו

 דבשכר דשבקי להו מיכסא ,יש להתיר שם יותר מכאן

 של אחרים  בסחורות אחרות מאשריותר(ונקטי להו שוקא 
מוכרים שוה הם הסחורה עצמה שעל כן  ,)הנמכרות כנגדם

 אבל כאן מה שהיו ,ומוכרים אותה ביוקר, יותר מחמת כן

 כך היה ,ו להו תרעא ומגל,י המעות"ניכרים סוחרים ע

  משתכרים אחריםלויןן כל  וכ,נעשה להם במעות אחרים

ועוד דפריך בסמוך אדרב דשקיל חמשא . כ כמותם"ג

 ולא , ונשקול שיתא,בסורא ומקבל אונסא דאורחא

י "שהרי לרש' לא ליקביל אונסא דאורחא' 'הקשתה הגמ

              .מותר לעשות כן אף שהאחריות עליהם, בחמרים

 דאחריות הדרך בחזרתם עם התבואה ממקום לא נראהא

 והחמרים היו משתכרין במעות ,ב"הזול היה על בעה

 ואי לאו ,בהליכה ממקום היוקר למקום הזול בשום סחורה

 ,טעמא דמגלו להו תרעא או מוזלי גבייהו הוה אסור

ביאר  ( דבשכר הלואה של הליכה היו טורחין להם בחזרה
ם לצורך רב חמא שהוא ַ ההליכה לש לעיל הוי,פירושם "המהר

הבעל הבית שהיו מוכרים לו שם סחורתו ובחזרתן היתה 
ההלואה ולכך היה צריך רב חמא לקבל אחריות ההליכה ובשכר 
טורחם ועמלם היה להם מה דנקיטו להו שוקא ושביקו להו 

 והכא גבי חמרים הוא בהיפוך שבהליכה ,מיכסא גם בחזרתם
רים רק שבאותן המעות היו קונין הוו המעות הלואה ביד החמ

 לכך אחריות ,להבעלי בתים תבואה שם ומביאין אותן לכאן
החזרה צריך להיות על הבעלי בתים ובעד שכר טרחם היו להם 

כתבו עוד          .])מה דמגלו להו תרעא והא דמוזלי גבייהו
המוליך חבילה ממקום 'גבי , קודם לכן בברייתא 'התוס

הדרך היא באחריות המוכר מותר  נאמר שכאשר 'למקום

אמנם . לעשות כן באופן שנותן שכר עמלו של הלוקח

ב נותן לחמרים שכר "בעהשלא רצתה להעמיד ' כאן הגמ

 שום באופן זה אין כי ,ולכן מותר לעשות כן, עמלם

 לשלם את 'ב צריך אפי"שבעה 'ח פי"ור       .חידוש

אה  נרמ"ומ. כדי שלא יהיה ריבית, שכירות החמורים

 לא הוה צריך , דאי יהיב,דמודה דלא יהיב שכר עמלם

ח "ה שדחק ר ומ.כלל לטעמא דגלויי תרעא ואוזלי גבייהו

 לפי שדומה לו שכר מועט גלוי םלומר שנותן שכר החמרי

 דהקילו חכמים ברבית דרבנן כמו , ובחנם דחק,תרעא

 'עוד כתבו התוס       .ריש עגלא לפטומא.) סט(לעיל 
י מעות שבידם ניכרים " ע'מגלי להו תרעא'י ד"רשפירש 

 וקשה         .סוחרים ומקיפין להם סחורות אחרות

דקאמר איכא בינייהו תגרא חדתא ולפירושו איכא 

בינייהו נמי תגרא ישן דטעמא דמגלו להו תרעא ליכא 

 ח"ר' ונראה כפי       .שהרי ניכרים הם מימי קדם
 המלוים דפירש דטעמא דמגלו להו תרעא שבעלי בתים

מגלים להם שערי היוקר שפעמים בעוד שהולכים 

החמרים למקום הזול וחוזרין מתייקרין כאן ובעלי בתים 

רב אחא בריה  .)מודיעין להם ומסייעין להם למכור
בני  ( ניחא להו דמוזלי גבייהודרב איקא אמר

 כששומעין שאין אלו משתכרין בה, מקום הזול

הם מלהרגיל כדי שלא ימשכו ידי, מוזלי גבייהו

  . )אצלם

 .עג           
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תגר  (איכא בינייהו תגרא חדתא? מאי בינייהו

למאן דאמר דמגלו להו , שאינו ניכר עדיין

,  ליכאלמאן דאמר דמוזלי גבייהו,  איכאעאתר

דכיון שאינו ניכר להם אין מאמינים בדבריו 

  . )ולא מוזלי גביה, שהוא נותנם במקומו בזול
  

 )אגריוי בזוז (בסורא אזלי ארבעה ארבעה

גריוי  ( אזלן שיתא שיתא)שם מקום (בכפרי

וקביל עליה ,  זוזי לחמרי)בסורא (יהיב רב. )בזוזא

ונשקול . ושקיל מינייהו חמשה, אונסא דאורחא

כיון דמקבל עליה אונסא  ,כפי שער דכפרי( שיתא

ואפילו לא קבל עליה , דאורחא אין כאן רבית

אונסא דאורחא קתני החמרים מעלים במקום 

  .  אדם חשוב שאני?)במקום הזולהיוקר כ
  

בעא מיניה רבי אסי מרבי יוחנן מהו לעשות 

כגון שברי , בשאר פרגמטיא (בגרוטאות כן

מי אמרינן , זהב וכסף ושאר מיני מתכות

דאזלי ואתו כל , תבואה דמידי דשכיח הוא

 אי נמי, ינן ניחא להו דמגלו תרעאאמר, שעתא

גילוי  ליכא אבל שאר פרגמטיא, דמוזלי גבייהו

דמי שמכר לו עכשיו , ולא אוזלי גבייהו, תרעא

ופרגמטיא שלקח היום אינו , לא ימכור למחר

אמר ליה ביקש רבי ישמעאל ? )לוקח למחר

ולא הניחו , ברבי יוסי לעשות כן בכלי פשתן

 ביקש רבי לעשות איכא דאמרי. רבי

ולא הניחו רבי ישמעאל ברבי , בגרוטאות כן

י שיש לו סחורה מ. א ע"פסק הש     .יוסי

ל "וא, שנמכרת כאן בזול ובמקום אחר ביוקר

חבירו במקום הזול תנה לי ואוליכנה למקום 

היוקר ואמכרנה שם ואעשה צרכי במעות עד 

אם , זמן פלוני ואפרענה לך כפי מה ששוה שם

ואם . אסור, האחריות בהליכה על הלוקח

והוא שיתן לו , מותר, האחריות על המוכר

 ואם .)'תוס (לכתה למקום היוקרשכר טרחו על הו

שפוטרין ללוקח המכס , המוכר אדם חשוב

ד "יו אין צריך לתת לו שכר טרחו, בשבילו

, סאין בסלע' היו החטים במדינה ד .ב  ).טו,קעג(

מותר ליתן סלע לתגר כדי , ובכפרים שש בסלע

והוא , שיביא שש סאין מהכפר לזמן פלוני

אבדו שיהיו באחריות לוקח אם נגנבו או נ

ובמיני . לעשות זהואדם חשוב אסור . בדרך

לפי שאין מיני סחורה , סחורה אסור לכל אדם

אפילו ,  ויש מתירין בפירותהגה[פירות כמצוים 

ובלבד שיתן . אחריות הדרך על התגר המביאם

 דין זה מוסכם שיורי ברכה( לו שכר טרחו ועמלו

אף שלא , ם לכתוב על דרך זה"ודרך מור, ע"אליבא דכ

המוליך פירות ממקום  .ג ).טז,קעג(ד "יו ])יש מחלקת

ואמר לו חבירו תנם לי ואני , הזול למקום היוקר

אם יש לו , אתן שם פירות תחתיהם לזמן פלוני

  ).יז,קעג(ד "יו אסור, ואם לאו. מותר, שם פירות
  

, לקנות יין מן הכרם בדמים פחותים (פרדיסא

שהן ולוקחין אחר , כל פירות שנה זו בכך וכך

 )אבל עדיין לא הגיעו לביכור, בוסר או סמדר

דמשום  (רב אסר.  שריושמואל אסר רב

והוי , הקדמת מעות לזמן הבציר קמוזיל גביה

 כיון דלקמיה שויא טפי מתחזי )אגר נטר ליה

כיון דהוי ביה , ושמואל שרי. כי אגר נטר ליה

כגון ברד או , פעמים שיש קלקול בכרם [תיוהא

ומקבל עליו כל , פסיד הכלגשמים או קרח ומ

תיוהא ,  לא מיחזי כאגר נטר ליהספיקי הפסד

תוהא על  ):מ(כמו קדושין , נראה בעיני דבר חרטה

  .  לא מיחזי כי אגר נטר ליה]הראשונות
  

מקום  (אמר רב שימי בר חייא ומודי רב בתורי

שבוצרין כרמים בשוורים בעגלה ומוליכין את 

קלין רגלי ומתקל, העגלה בין שורות הכרמים

 )והפסדן רב, השוורים בקלחי שרשים שבקרקע

' ח גריס בתוורי ופי"ר 'כתבו התוס( דנפיש פסידייהו

שמוכר עגלים קטנים ולדות עדרו אשר יולדו לו בשנה 

 שרגילות הרבה שמפילות , ומודה רב בהו דשרי,זאת

 ע"פסק הש     .)והוה הקלקול יותר מתיוהא של פרדס
,  קודם שיגמר ויתבשלאסור לקנות פרי הפרדס

מפני שזה שמוכר עתה בעשר הוא פרי ששוה 

נמצאת התוספת בשביל , עשרים כשיגמר

ופסק כרב דידוע , ם"הרמב' ל ביאר באר הגולה (ההקפה

ולא דמי לדלועין דלעיל הגה  ()דהלכה כרב באיסורי

אבל ). דאין דרך למכור פירות פרדס כך, דשרי

ד המוכר עד ולהניחו בי, מותר לקנות עגל בזול

, שאם ימות או יכחיש הוא ברשות לוקח, שיגדל

כפירוש  ביאר באר הגולה (והמיתה דבר מצוי תמיד

   ).י,קעג(ד "יו .)ת"התוספות בשם ר

 .          עג
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פירש [ אמר להו שמואל להנהו דשבשי שבשא

, בעלי בתים המלוים תבואה לאריסים לזרעי "רש

את  הביאו 'התוס .ומשלמין להם לגורן תבואה חדשה

לא אשכחן בשום דוכתא ד יווהקשו על י"וש רשפיר

שלשה ' ושיבשי היינו זמורות שמתרגם ,שקורין זה שיבשי

דלא יהיב מר :) ה(ברכות ב וכן , תלת שיבשין'שריגים

 שנותנין מעות לבעל ח פירש"ור .שיבשא לאריסא

הזמורות בכך וכך המשוי והם שוים יותר בשעת שזומר 

 ולכך מצריך ,ו בפיריהכרמים וליכא תיוהא בזמורות כמ

כי היכי ,  הפוכו בארעא]שמואל להפוכי בארעא

על  בחריש ובקציר מעט (דקני לכו גופא דארעא

 ואי לא הויא .)ידי זה נראין בעלי הבתים כמלוים לעצמם

פסק      . ואסור)סאה בסאה (לכו כהלואה
המקדים מעות לבעל הכרם על השריגים  ע"הש

וקר והוא שהם בי, ועל הזמורות לכשיכרתו

אלא , אסור, קונה אותם בזול עד שיבשו ויכרתו

שנמצא , אם כן הפך בהם כשהם מחוברים

' התו' כפי ביאר באר הגולה (כקונה אילן לזמורותיו

   ).יא,קעג(ד "יו) ח"בשם ר
  

שומרי (באגי  אמר להו רבא להנהו דמנטרי

סייעו  ( פוקו הפוכו בבי דרי)הקמות עד הקציר

התבואה בגורן את בני הבקעה בדישת 

לפי שבשביל , בהולכה ובהבאה סיועא פורתא

שאתם ממתינים שכרכם עד גמר מירוח הגורן 

לפיכך , הם נותנים לכם מתנה יותר על שכרכם

סייעו אותם כדי שתהא פעולתכם מושכת עד 

ושכירות אינה משתלמת אלא , כלות הגורן

 אין ואם יוסיפו לכם, ואין כאן המתנה, לבסוף

 שכרכם אלא אוזולי מוזלי זה שכר המתנת

 כי היכי דלא תשתלם שכירות דידכו )לגבייכו

דשכירות אינה משתלמת , עד ההיא שעתא

וההיא שעתא אוזולי דקא מוזלי , אלא בסוף

שומרי השדות שבעלי  ע"פסק הש     .גבייכו

השדות חייבים ליתן להם שכירותם מיד אחר 

אסור להוסיף להם בשכר כדי שימתינו , הקציר

פירוש טהרת התבואה מן הקש ( דישה ומירוח אחר

 אלא אם כן יסייע )ועשותה כרים שוין פני הכרי בלוח

   ).יב,קעג(ד "יו לדוש ולהבר
  

אמרו ליה רבנן לרבא קא אכיל מר רבית 

 )החוכרים שדותיהם לאריסים (דכולי עלמא

 ומסלקי )כורין בחכירות השדה (שקלי ארבעה

 תבואתו כופין אותם לקצור (לאריסא בניסן

,  מר נטר להו עד אייר)ולהסתלק ממנה בניסן

וקא סלקא דעתך משום המתנת  (ושקיל שיתא

 אמר להו אתון קא )החכירות קא מוספי

שאתם מסלקין אותו  (עבדיתון שלא כדין

, ועדיין לא נתמלאת התבואה בקשיה, בניסן

 ארעא לאריס )...ו, ומפסידין אותן הרבה

,  צרכהעד שתתבשל התבואה כל (משתעבד

 אי אתון )הלכך שלא כדין היא כפייתכם

אנא , מסלקיתו להו בניסן מפסידתו להו בכמה

 נטרנא להו עד אייר ומרווחנא להו בכמה

שלכך אני מפריז על , ושכר שדי אני נוטל(

     .)ואינו בשכר המתנת ארבעה כורין, חכירתה

 אריסין שהיו בעלי השדות ם"פסק הרמב

סן ונותנין להם מסלקין אותן מן השדה בני

האריסין בכל זרע חומר ארבע סאין והניח זה 

אריסין בתוך שדהו עד אייר ונטל מהן שש 

מלוה ולוה  ן שם רביתסאין הרי זה מותר ואי

   ).ח,ח(
  

בת שמואל [  רב מרי בר רחל]ב"דף עג ע[

ושמיה , ונשאה נכרי ונתגייר, ונשבית, הוה

ורב מרי הורתו שלא בקדושה , איסור גיורא

ומחמת כבודו תלאוהו על שם , לידתו בקדושהו

ב "בימי רבא היה כדמשמע הכא ובב ' כתבו התוסאמו

רב מרי בר עוד מצינו  ו.והיה בנו של איסור גיורא.) קמט(

רבה אבוה .) קנד( בשבת נן בנו של רבה כדאמרירחל

רב  ( משכן ליה ההוא נכרי ביתא]דרב מרי בר רחל

ורב , כמשכוןאת ביתו נתן לו הלה  ו,נכריזה המרי הלוה מעות ל

 )נכרי ( הדר)מרי דר בבית עד שישלם לו הנכרי את חובו

המתין  (נטר תריסר ירחי שתא. זבנה לרבא

משנה [  שקל אגר ביתא)רב מרי שנה שלימה

אם מדובר בשכר שנה  י"רש' פי ' התוסהקשו הבאה

 דשכירות אינה ,לא המתין עד סוף השנההבאה מדוע 

 היה מנהגם ליתן השכירות ושמאמשתלמת אלא לבסוף 

צריך לומר דלאו בתחלת ז "ולפים "ביאר המהר (בסוף כל חדש
 השכירות לרבא אלא אחר כלות חדש אחד  אתהשנה ממש הביא

בתוך השנה השניה שקיל שכירות של חדש אחד ולא של כל 
שהיה מנהגם אם היה נותן השכירות בכל ל "או י השנה כולה

ב סלעים ואם היה נותנו כולו "יחדש וחדש היה צריך ליתן 
בהתחלת השנה לא היה נותן כי אם עשרה סלעים לכך הביא 
רב מרי בהתחלת השנה כל השכירות כולו כדי שלא יהא צריך 

.) סה( וכן משמע במתניתין לעיל )ליתן כי אם עשרה סלעים

 : עג-. עג   
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 נטר שתא היינו שכירות  אי נמיגבי מרבים על השכר

 מה לא ניכה לו מחובו לומיהו קשה    .של שנה שניה

דסבירא להו דעדיין לא ' נראה מדברי התוס ם"ביאר המהר(
נתן רבא להנכרי הכסף דמי פרעון הבית לכך הקשו למה לא 
ניכה רב מרי שכירות הבית לרבא מחובו ורבא היה לו לנכות 

 בטוח היה מן הנכרי שיפרע ושמא )להנכרי מדמי הפרעון

א יהיה נראה לו או להראות שהוא נותן לו שכר של

 מכח דינא דבר מצרא ת"וא    .     כיושב בשכר הלואה

.) סח(היה לו לרב מרי להוציא מיד רבא כדאמרינן לעיל 

:) קח( דאמרינן לקמן והא .מאי משכנתא דשכונא גביה

דזבן מן הנכרי לית ביה משום דינא דבר מצרא היינו 

 אבל הכא 'אריא אברחי ממצרך'משום דמצי אמר ליה 

 שלא היה לו בית אצל בית הנכרי לא שייך האי רב מרי

טעמא ואדרבה הפסיד שכל זמן שלא קנאו רבא היה דר 

 דרב מרי לא היה רוצה ל"וי .בו רב מרי בשביל רבית

אמר ליה האי דלא , אמטי ליה לרבאו )לקנותו

 למר אגר ביתא עד האידנא )הבאתי (אמטאי

ולא הוה מצי  'התוסביארו [ דסתם משכנתא שתא

י לסלוקי וחשוב כמכר אצלו כל אותה שנה כמו לעיל נכר

 והשתא נישקול מר אגר ביתא ,באתרא דלא מסלקי:) סז(

דחשיב כאילו הוה הבית ממושכן לו מרבא שאם היה בא 

רבא להחזיק בבית היה מונעו רב מרי אם היה רוצה עד 

שיפרע לו מעותיו הלכך הוה חשיב רבא כלוה ואסור רב 

בא השיבו דלא עדיף מגברא דאתי מרי לדור בו בחנם ור

 אי בעי נכרי לסלקי לא הוה מצי מסלק ]מיניה

 'כתבו התוס( השתא לשקול מר אגר ביתא, לי

משמע דיכול אדם למכור מה שהשכיר ביד אחרים וכן 

דאם הקדיש המשכיר את הבית אין .) כא(משמע בערכין 

 וקשה       .השוכר רשאי לדור בו יותר ואם דר בו מעל

בית שמשכנתי לך .) פו(ובנדרים :) נט( בכתובות נןדאמרי

לכשאפדנו ממך תיקדוש קדשה משמע שכל זמן שהיא 

 דמה שיתר על החוב ל"וי .ממושכנת אינו יכול להקדיש

 כיון דהבית  אבל גובה תחילה חובו,יכול להקדיש ולמכור

 ומה ,וזה אינו יכול למכור, משועבד כדי שיעור החוב

הקדש חלק ה לפי שחר ההקדש לאשאין יכול לדור בו

 ,וכשמשתמש בבית נהנה גם מחלק ההקדש, מעורב בו

 השוכר מתוך  ויקח זה,ימכור הביתלכן הדין הוא שו

 אמר ליה אי .) והשאר להקדששכר שנתןה התשלום

הוה ידענא דהוה ממושכן ליה למר לא הוה 

כל , השתא כדיניהם עבדינן לך. זביננא ליה

 ,שקיל אגר ביתאאימת דלא מסלקי בזוזי לא 

אנא נמי לא שקילנא מינך אגר ביתא עד 

עד שאכוף את הנכרי  (דמסלקנא לך בזוזי

דהא רבא לא , ואין זו רבית, לשלם לך מעותיך

עובד  ע"פסק הש     .)אלא נכרי, מיחייב מידי

חזר העובד ו, כוכבים שמשכן חצרו לישראל

אין הממושכן , כוכבים ומכרה לישראל אחר

שכר לישראל מעת שקנה חייב להעלות 

אלא דר בחצר בלא שכר עד שיחזיר , הישראל

לו העובד כוכבים את המעות שיש לו על חצר 

שהרי הוא ברשות הממושכן בדיניהם עד , זו

    ).ה,קעב(ד "יו שיתן מעותיו ויסתלק
  

אמר ליה רבא מברניש לרב אשי חזי מר רבנן 

דיהבי זוזי אחמרא בתשרי , דקא אכלי רביתא

ואי , נוטלין יין טוב [ לה בטבת)בוחרים( ומבחרי

,  דלמא הוי מחמיץהוו שקלי ליה מתשרי

ואשתכח דמשום דאקדימו מעות בתשרי ועדיין 

ולא , לא יצא השער קיבל עליו המוכר אחריות

לפי שהיין ,  דיש לו חטין):עב(דמי לההוא דלעיל 

אמר ליה . ]ושמא כולו החמיץ, רגיל להחמיץ

אחלא לא קא , יהביאחמרא קא , אינהו נמי

,  דחמרא חמרא)משעה שלקחו (מעיקרא. יהבי

אלא שאינו , קלקולו בתוכו הוא (דחלא חלא

 ההיא )ויין המקולקל לא לקח הימנו, ניכר

, את היין שקנו מתחילה ( הוא דקמבחרי)בטבת (אשעת

     .)ומה שלבסוף נתברר כמקולקל את זה לא קנו מעולם
יין בשעת מותר להקדים מעות על  ע"פסק הש

ד "יו ...הבציר על מנת שיתן לו יין טוב בניסן
    ).יג,קעג(
  

 רבינא הוה יהיב זוזי לבני אקרא דשנוותא

 )איזור, מחוז י"י רש"לעז(אקרא , שנוותא שם הנהר[

ויהיב להו רבינא , יושבים על שפת אותו נהר

זוזי לפני הבציר לתת לו היין בשעת הבציר 

 ופיתא ושפכי ליה טפי כ]כשער היוצא

אין זה רבית  ' כתבו התוסשלא בתנאי, מדעתם[

מאוחרת שלא היו מזכירים שנותנין בשביל מעותיו שהיו 

 להלוהו ודר בחצירו ולא דמי .י"רשבטלין אצלם כדפירש 

,  בכדי שלא יראה כריבית:) סד(שצריך להעלות לו שכר 

שאינו אומר שיהא דר בשביל בטול מעותיו דשאני פ "עא

אך כאן , ולכן זה נראה כריבית, יב לוהתם שעדיין חי

אמר ,  אתא לקמיה דרב אשי.]כבר הסתיים המקח

אחולי הוא דקא ,  אמר ליה אין,ליה מי שרי

ומדעתם , הואיל ולא פסקת עמהם (מחלי גבך

ר בשכר מעותיך ואין מזכירים לומ, נותנים לך

אמר . ) מתנה בעלמא היאשהיו בטילות אצלנו

אלא שהיו  (יאליה הא ארעא לאו דידהו ה

 :עג          
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ורואין בני אדם שהניחו שדותיהם , עשירים

 והם ואין נותנים מס הקרקע למלך, וברחו

, ופורעין מס למלך, נוטלים השדות והכרמים

, ושמא היין שאני לוקח מהם גזל הוא בידי

, והרי היא של בעלים, דקרקע אינה נגזלת

מס של  ( אמר ליה ארעא לטסקא)ופירות גזל

לכא אמר מאן דיהיב ומ,  משעבדא)קרקע

אפילו אם  ע"פסק הש     .טסקא ליכול ארעא

, בשעת הפרעון, מדעתו, הלוה נותן לו יותר

ואינו אומר שנותנו לו יותר , שלא התנה עמו

ומיהו אם לא היו הגה . (אסור, בשביל רבית

מותר , רק דרך מכר, המעות בידו דרך הלואה

' י הגמ דבראחר שהביא אתש "הרא ).ד,קס(ד "יו )ג"בכה

 דמלישנא דמתניתין ,ולבי מהסס להתיר הדבר ' כתבכאן

משמע הא דלא אסיר רבית מאוחרת אלא בדאמר :) עה(

ליה בשביל מעותיך שהיו בטלות אצלי היינו היכא ששלח 

 אבל אם בשעת פרעון נותן ,לו אחר שהחזיר לו מעותיו

ותלמידי  .ל" עכ'לו יותר מתחזי כרבית אפילו בסתם
לא דמי למאי דמשמע דהיכא דבשעת ד א כתבו"הרשב

פרעון נותן לו יותר אפילו בסתם מתחזי כרבית דהני 

מילי בהלואה אבל הכא דמכר הוא כל שלא הזכיר לו 

   .בשכר מעותיו שרי דאוזולי הוא דמוזלי גביה
  

אמר ליה רב פפא לרבא חזי מר הני רבנן 

שהיו , כסף גולגלתא (דאינשי דיהבי זוזי אכרגא

 כל אחד נותן כסף גולגלתו למלך, כל היהודים

 )שאין בידם לפרוע יהודים אלו עבורהמס רבנן אלו משלמים 
מתוך שהם פורעים את המס ( ומשעבדי בהו טפי

ומשתעבדים בהם , מתוך כך הם קונים אותם כעבדים, בעבורם
 שלבסוף ,אית ספרים דלא גרסי טפי 'כתבו התוס הרבה

בעבורם וכל מה היו מחזירים להם מעות הכרגא שנותנין 

 אמר ליה )שהיו משעבדין בהן היה בשכר הלואה

 ,השתא איכו שכיבא לא אמרי לכו הא מילתא

חותם עבדות  (הכי אמר רב ששת מוהרקייהו

, בארגז של מלך מונח ( דהני בטפסא)שלהם

 )דדינא דמלכותא דינא, והרי כולם עבדים לו

ומלכא אמר מאן דלא יהיב כרגא , דמלכא מנח

 ע"פסק הש     .אן דיהיב כרגאלשתעביד למ
וכן מלך שגזר שכל מי שיתן מס הקצוב על 

ובא ישראל , האיש ישתעבד בזה שלא נתן

הרי זה עובד , ונתן המס שעל ישראל זה העני

אבל אינו עובד , שדין המלך דין, בו יותר מדאי

אבל אינו ' ע"ש הש"מ ).יא,שסט(מ "חו ...בו כעבד

ונראה . ם" הרמבכ" דכי" ביאר הב'דעובד בו כעב
 משום דקיימא לן דהא דאסור להעביד את עבד שטעמו

   .עברי בדברים שהם מיוחדין לעשות העבדים
  

 )כופה (תקיףרב סעורם אחוה דרבא הוה 

עגלה  [ומעייל להו בגוהרקא, אינשי דלא מעלו

.  דרבא]מרכבה י"י רש"לעז מוכנת למרכבת אדם

דתנינא ראית , אמר ליה רבא שפיר קא עבדת

מנין שאתה רשאי , שאינו נוהג כשורה

ְּלעָֹלם ָבֶהם ַתעֹבדו להשתעבד בו תלמוד לומר  ֲּ ּ

יכול אפילו נוהג . )נמי תעבודו (ּוְבַאֵחיֶכם

ָרֵאל ִאיׁש כשורה תלמוד לומר  ּוְבַאֵחיֶכם ְבֵני ִיׂשְ ּ

אנשים שאינם נוהגים  ע"פסק הש     ...ְּבָאִחיו

  בהם מותר לרדותן בחזקה ולהשתעבד, כשורה

   ).טו,רסז(ד "יו
  

אמר רב חמא האי מאן דיהיב זוזי לחבריה 

, לקנות לו יין בזמן הבציר (למיזבן ליה חמרא

 )ומשלם לו יין לפי דמים קלים שקונין אותו

ופשע ולא זבין ליה משלם ליה כדקא אזיל 

שם המקום שהיין נלקח  (אפרוותא דזולשפט

 לרוב הלוקחין יין בימות הבציר, ונמכר לשם
מיירי כשהתנה עמו שאם לא יקנה שימציא  ש"כתב הרא

ל המבטל כיסו של "דאי לאו הכי הא קי. לו יין משלו

הכא  ' כתבו התוס.חבירו אין לו עליו אלא תרעומת

משמע שהיו .) צח(ב "משמע שהיה שם מקום הזול ובב

 שהיתה ל"וימוליכין שם היינות כדי למוכרן ביוקר 

 לרוב ובין מדינה שלא עומדת בין מדינה שהיה שם יין

היה נמצא שם יין והיו מביאים שם ממקום הזול ובאים 

   .)ממקום היוקר שם לקנות
  

דרב אמר אמימר אמריתא לשמעתא קמיה 
שחייב  (אמר כי קאמר רב חמא. זביד מנהרדעא

אבל ביין זה ,  הני מילי ביין סתם)השליח לשלם

ור נמצא שאין זה בר( מי יימר דמזבני ליה ניהליה, לא

רב אשי  .)ופטור מלשלם, שגרם השליח הפסד לבעל המעות
 ,מאי טעמא,  אפילו יין סתם נמי לאאמר

אם איני ואמר , אפילו הבטיחו (אסמכתא היא

, אין זו אלא אסמכתא,  אפרע משליקונה לך

  .  ואסמכתא לא קניא)הואיל ולא קנו מידו
 

ולרב אשי מאי שנא מהא דתנן אם אוביר ולא 

גבי מקבל שדה  [יטבאאעביד אשלם במ

שלא חרשה ולא , והובירה, מחבירו למחצה

 :          עג
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שות  שמין אותה כמה היתה ראויה לעזרעה

 ... אם אובירשכך כתב לו מתחילה, ונותן לו

ן דאפסדיה בהכי ולא כיו,  אלמא).קד(מ "בב

שאינו מקבל עליו ,  לאו אסמכתא היא,סמך

ל שאם היה שמקבל עליו "ר (אלא כדי הפסד שהפסידו

אבל עתה שקיבל רק , סיד יותר מכדי הפסדו הוי אסמכתאשיפ
   ?])כדי הפסדו אין בזה אסמכתא

  

דף עד [ )לכן לא הוי אסמכתא ( בידו)'אם אוביר'ב (התם
שמא לא [  לאו בידו)בשליח לקנות יין ( הכא]א"ע

 תימה ,'התוסהקשו  )ולכן הוי אסמכתא( ימכרוהו לו

 התם שיש  דאי מיירי,במאי הוי טפי בידו התם מהכא

 ואי , הכא נמי אם יש לו יין הוי בידו,בידו תבואה לזרוע

 . הכא נמי בידו לקנות,חשיב התם משום דיש בידו לקנות

 שהרי המשלח , דהכא אין בידו כשער הזולויש לומר

 דשער הזול דזולשפט לא משיך ,ביקש שיקנה לו יין בזול

 , דשמא כשיבא לקנות לא ימצא באותו שער,כולי האי

 בידו לקנות חטין שאם לא ימצא בזול 'אם אוביר' באבל

ולא שייך שיפסיד את השדה כי מצא רק , יקנה ביוקר

 ת"מכאן מקשה ר 'עוד כתבו התוס .        ביוקרןחיטי

גבי משחק בקוביא :) כד(סנהדרין ב י"רשפירוש על 

 רשופי דלאו אסמכתא היא )אליבא דרב ששת (דקאמר התם
 אסמכתא כגון אם אוביר ולא  משום דהיכי דמיי שם"רש

 וכגון משליש שטרו דגט :)קד ( אשלם אלפי זוזיאעביד

דסמיך על דבר כסבור כל זה בידו .) ב קסח"ב(פשוט 

 לאסמכתא , ומרישא כי מתני אדעתא דלא יהיב,לעשות

 אבל משחק בקוביא , דטועה שלא יבא לידי כך,קא מתני

ה "לא סמיך אמידי דלא ידע אי נצח אי לא נצח ואפ

 משמע והכא . שמע מינה מספיקא גמיר ומקני,מתני

           .איפכא דהיכא דלאו בידו הוי טפי אסמכתא

 משום הכי לא הוי אסמכתא  בקוביא דהתםת"ונראה לר

, כיון שכל אחד רוצה להרויח (דאגב דבעי למיקני גמר ומקני
כ באופן שרק צד אחד "משאי, הוא גם גומר בליבו להקנות לשני

חשיב :) מח(לעיל ד וקשה לפירושו           .)מרויח

בי ערבוני מחול לך ולא אסמכתא לההיא דאם אני חוזר 

 .'המגו דבעי למיקני גמר ומקני'שם האי סברא  נןאמרי

  משחק בקוביא דין.)כה(כ היכי מדמה בסנהדרין "ועוד דא

ודנו ,  שיושבים שניים ואדם אחד עובר לפניהםלדין

ואם צודקים ,  שזה שעבר נזיר אחד מהם אומר,ביניהם

צודקים ואם ,  והשני אומר שאינו נזיר,דבריו גם הוא נזיר

למרות שהתקיימו , שניהם אינם נזירים, דבריו הוא נזיר

, וזאת משום שאמר דבריו על הספק, דברי אחד מהם

. מדין זה שגם משחק בקוביא הוי אסמכתא' ומוכיחה הגמ

 לא קרה של הנזירשהרי במ,  אין הוכחהת"והנה לדברי ר

ת "ור . שאגב שרוצה לקנות מקנה לחברושייך הטעם
 והגיה בספר הישר גבי עובדא דשנים בעצמו חזר בו

הקנו זה ש'יש לגרוס ש.) לא(שהמרו זה את זה בשבת 

היינו שאם לא עשו קניין , דרק מחמת כן חל הקניין 'לזה

 וכל אחד ,אף ששניהם רוצים לקנות, יכולים לחזור בהם

דיש ג "ואע. בשביל שיקנה הוא, להקנות לחבירורוצה 

מקומות דקנו בלא קנין בדברים בעלמא כגון בסנהדרין 

דור ) שם( דבאתן לך מחלוקת וכן ...נאמן עלי אבא.) כד(

 דין הוא שיועיל התםלי בחיי ראשך דאין יכול לחזור בו 

      כיון שיש להם תביעה זה על זה והם קבלו עליהם 

       שאין לו שום ומה לאופן  ד ולא,את הדין כך

גבי מפריחי יונים .) כה( בסנהדרין והתם     .תביעה

דקאמר וצריכא דאי קאמר בתולה  י"רש' משמע כפי

בדעת עצמו התם דקאמר קים לי בנפשאי דידענא טפי 

ולהכי הוי אסמכתא משמע היכא דבידו להרויח הויא טפי 

 הויא כאדה , נראה לי דלא דמיומהך דשמעתין ,אסמכתא

ג דמצוי הוא לקנות מכל מקום כיון "בידו ולא בידו דאע

דתלוי באחרים דאם לא ירצו למכור ממי יקנה הלכך לא 

וכשהיה  , דאין בידו כלל גמר ומקניאבל התם ,גמר ומקני
 כגון אם אוביר ולא אעביד אי גזים לא בידו מכל וכל

 ,:)קד(גמר ומקני כגון דאמר אשלם אלפא זוזי כדלקמן 

ועוד         .ל אשלם במיטבא דלא גזים גמר ומקניאב
 דוקא כי ההיא דאם אני חוזר בי ערבוני מחול לך ת"פר

דאם אי אתה נותן לי מכאן :) סה(וההיא דפירקין לעיל 

ועד שלש שנים וההיא דמשליש חשיב אסמכתא כיון 

דגזים שאין מתכוין אלא להסמיך חברו על דבריו 

אדעתא דהכי קא עבדי  אבל משחק בקוביא ,שיאמינהו

בפסק   האריך):כד(סנהדרין ' תוס וב,שירויחו זה או זה

וכן תנאים  ע"פסק הש     .]משחק בקוביא

שהם בעדים פ "עא, שמתנים בני אדם ביניהם

 אם יהיה כך או אם תעשה כך אתן לך ,ובשטר

מנה או אקנה לך בית זה ואם לא יהיה או לא 

ה או שעשפ "עא, תעשה לא אקנה ולא אתן לך

שכל האומר אם יהיה , לא קנה, שהיה הדבר

שהרי דעתו , לא גמר והקנה, אם לא יהיה

. עדיין סומכת שמא יהיה או שמא לא יהיה

, חלוקין בדיני אסמכתא'  ויש אומרים דגהגה(
כגון , דכל מה שאין בידו ותלוי ביד אחרים1

ל קנה לי יין ממקום פלוני ואם לא תקנה "שא

ה אינו תלוי בו דדילמא דז, תחייב לי בכך וכך

הוי אסמכתא בכל ענין ולא , לא ירצו למכור לו

כגון , ומה שיש בידו לעשות אם לא גזים2 ,קני

, שאמר אם אוביר ולא אעבוד אשלם במיטב

 אבל אי גזים ואמר .וקניא, לא הוי אסמכתא

הוה אסמכתא , אם לא אעבוד אשלם אלפא זוזי

ולא קניא לפיכך כשמוכר מקנה ללוקח על 

, הוי אסמכתא, תנאי אם תעשה לי כך תקנה

כיון שקיום התנאי אינו תלוי ביד המוכר רק 

ולא ביד , אבל אם אין בידו לגמרי3. ביד הלוקח

 . עד-: עג
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שאינו , כגון המשחק בקוביא וכיוצא בו, אחרים

ודאי , יודע אם ינצח או לא ואפילו הכי התנה

א הא דמשחק בקוביא לא " י...גמר ומקני מספק

הוא מטעם דמאחר ששניהם , הוי אסמכתא

אגב , מתנין זה כנגד זה וכל אחד יוכל להפסיד

 ע"לשון הש ).יג,רז(מ "חו ...דבעי למקני גמר ומקני

ם "הרמב כתב הטור ,מ" וכתב הכס.ם"היא לשון הרמב

לא חילק בין היכא שהוא בידו אם לאו וזה תימה דבגמרא 

מפרש כפירוש רבינו האיי ם "דהרמב ל"ימחלק בזה 

א דכי אמרינן בגמרא התם "ן ותלמידי הרשב" הרשכתבו

בידו הכא לאו בידו לאו למימרא דמידי דלאו בידו הוי 

זה ' אסמכתא ומידי דבידו לא הוי אסמכתא דאדרבה פ

בורר משמע שכל שבידו הוי אסמכתא טפי הילכך הא 

דאם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא אסמכתא ' מתני

קנתא דכיון דהאי נמי היא ולאו מדינא מהני אלא מת

גברא סמך עליה קנסוה לחיובי כנגד הפסדו של זה וכי 

היינו לומר ' אקשינן מאי שנא מהא דתנן אם אוביר וכו

דכי היכי דהתם תקנו רבנן שישלם כנגד הפסדו של 

נ הוה להו לתקוני דלישלם "חבירו כיון שהיה סומך עליו ה

א ומשני התם כיון דבידו ולא עבד קנסוהו רבנן אבל הכ

ומאחר . ל"כיון דלאו בידו לא חזו רבנן למקנסיה עכ

ש דבר "שרבינו היה מפרש כן לא שנא דבר שהוא בידו ל

ש לא גזים הוי אסמכתא ולא קנה "ש גזים ל"שאינו בידו ל

 ולפיכך .אלא דכל היכא דבידו ולא גזים קנסוהו רבנן

בפרק זה שבו נתבארו דיני אסמכתא לא חילק בין אם 

וי בידו ובין גזים ללא גזים דבכולהו הוי הוי בידו ללא ה

   .ם"ע שהרחיב מבאר את דעת הרמב"וע אסמכתא

  
אמר רבא הני בי תלתא דיהבי זוזי לחד למזבן 

ולא . וזבן לחד מינייהו זבן לכולהו, להו מידי

 איניש )מעות (אמרן אלא דלא צר וחתים

אבל צר וחתים איניש איניש , איניש לחודיה

     .ולמאן דלא זבן לא זבן, בןלחודיה למאן דזבן ז

שלשה שנתנו מעות לאחד לקנות  ע"פסק הש

אם היו המעות מעורבים וקנה , להם מקח

אף על פי שהיתה כונת , במקצת הדמים

הרי המקח של , השליח שזה שקנה לאחד מהם

 מיהו הגה(. כולם וחולקים אותו לפי מעותיהם

הרי חזר , אם פירש בהדיא שקנה לאחד מהן

היו ).  האחרים וזכה זה שקנה לומשליחות

, מעות של כל אחד מהם צרורים וחתומים

שהיה בלב השליח הזה שיקנה המקח פ "עא

, לא קנה אלא זה שקנה המקח במעותיו, לכולם

   ).א,קפד(מ "חו .בלבד

 בא האי סיטומתאאמר רב פפי משמיה דר

, חותם שרושמין החנונים על החביות של יין(

ניחין אותו באוצר שלוקחין הרבה ביחד ומ

ומוליכין אותן אחת אחת למכור , הבעלים

ורושמין אותם לדעת שכל הרשומות , לחנות

 רב חביבא אמר? למאי הלכתא.  קניא)נמכרות

על מנת , שרגילין לרשום (למקניא ממש

רבנן  ) כאלו משך קנישבדבר זה תהא קנויה לו
והלכתא לקבולי .  לקבולי עליה מי שפרעאמרי

ובאתרא דנהיגו למקני ממש . עליה מי שפרע

, מכר לו בדברים בלבד ע"פסק הש     .קנו

ורשם הלוקח רושם על המקח , ופסקו הדמים

פ "עא, כדי שיהיה לו סימן ידוע שהוא שלו

כל החוזר בו אחר , שלא נתן לו מהדמים כלום

ואם מנהג המדינה . שרשם מקבל מי שפרע

נקנה המקח ואין , הוא שיקנה הרושם קנין גמור

וחייב זה ליתן , אחד מהם יכול לחזור בו

או שאמר , והוא שרשם בפני המוכר. הדמים

  ).א,רא(מ "חו .)ם"רמב (ליה המוכר רשום מקחך
  

 מחוסר אמר רב 'היה הוא תחלה לקוצרים'

שלא פ "ע וא,עמו ( פוסק)שתי מלאכות (שתים

 שלש )... אבל מחוסר.דהא יש לו, יצא השער

 בידי ושמואל אמר. )כאין לו דמי (אינו פוסק

 )אם מלאכות שהדבר מחוסר בידי אדם (אדם

בידי שמים אפילו אחת אינו , אפילו מאה פוסק

, דמי יימר דאתיא ויהא בידו להשלים (פוסק

  . )הלכך כאין לו הוא
  

 והא מחוסר משדא ,תנן פוסק עמו על הגדיש

,  למיבש ולמידש)שטוח העומרין בחמה (בחמה

דישה ברחת לזרוק המוץ לאחר ה (ומידרא

דאכתי גדיש  ( כגון דשדא בחמה ויבש?)ברוח

דאמר בידי שמים אפילו , ולשמואל. )קרי ליה

והא מחוסר מידרא דבידי , אחת אינו פוסק

 אפשר ?)שצריך רוח שאינה מצויה (שמים היא

  .)כברה, נפה (בנפוותא
  

כולהו לאותבינהו לרב  (ועל העביט של ענבים

 וסר מכמרוהא מח. )ושמואל נקיט לה ואזיל

  ועיולי לבי מעצרתא למידש ולמנגד)הוחמם(

 .        עד
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 כדתני רבי ?)למשוך היין אל הבור שלפני הגת(

דתנן  [ על הכומר של זיתים)לקמן (חייא

 מעטן תנא ליה איהו ):עבמ "ב(במתניתין 

 במתניתין בלשון כומר לומר שכבר נתחממו

 אמאי לא אמר רבי חייא מילתיה ת"וא ,'כתבו התוס

דאין רגילות למכמר ויש לומר  של ענבים ארישא דעביט

 לשמואל דאמר בידי אדם אפילו ת"וא .ענבים כמו זיתים

 דכימור הזיתים ויש לומרמאה פוסק למה לי על כומר 

.  הכא נמי על הכומר של ענבים]מקרי בידי שמים

 באתרא דההוא דזבין הוא ?והא מחוסרי תלת

  . דנגיד
  

מר  והא מחוסר מכ'ועל המעטן של זיתים'

 למידש )בית הבד של שמן (ועיולי לבי דפי

הא .  תני רבי חייא על כומר של זיתים?ולמנגד

  . באתרא דההוא דזבין ההוא מנגיד?איכא תלת
  

 והא מחוסר , אמאי'ועל הביצים של יוצר'

לשון מלפפין  לעצב ולישר עצמות )י"י רש"לעז([ לפופי

אם גדולות ,  שמגלגלו לפי מדתו):שבת קכט(הוולד 

,  ויבושי]ועושה להן בית קיבול, ם קטנותא

  ולמיפק)לצרפו בכבשן (למישרף לאתונא עיולי

ואכתי  ( כגון דמלפפה ויבישו?)להוציאן מהכבשן(

לשון ביצה שהעפר מגובלת , ביצים קרי להו

 באתרא דההוא ?והא איכא תלת. )עם המים

  .דזבין הוא דמפיק
  

 והא מחוסר 'ועל הסיד משישקענו בכבשן'

לאחר שנשרפו האבנים  (ומידק,  ואפוקי,מקלה

ומוציאין אותן מן , הרי הן חתיכות שרופות

וצוברין אותן , ונותנין בהן מעט מים, הכבשן

 באתרא דההוא ?)ונידוכות מאליהן כקמח טחון

דאמר בידי אדם , ולשמואל. דזבין ההוא דייק

? למה לי משישקענו בכבשן, אפילו מאה פוסק

משהכין והזמין  (ןאימא משראוי לשקעו בכבש

ואין חסר , את האבנים ואת העצים והכל בידו

אם היה  ע"פסק הש     .)אלא מלאכת השריפה

י שעדיין לא נגמרה "אעפ, למוכר מאותו המין

מותר לפסוק עליו עד כדי השיעור , מלאכתו

והוא .  שעדיין לא יצא השערפ"עא, שיש לו

, שלא יהא מחוסר אלא מלאכה אחת או שתים

ד "יו אסור, מחוסר שלשה מלאכותאבל אם 

 יה דהלכתא כוות, כרבהוראה העמודי '  פסקו ג).ד,קעה(

  .באיסורי
  

תנו רבנן אין פוסקים . 'יוצרועל הביצים של '

דברי רבי , על הביצים של יוצר עד שיעשו

 אמר רבי יוסי במה דברים אמורים. מאיר

שאינו  ( בעפר לבן)שצריך שיהא מוכן בידו(

 מכניסין אותו אין מכניסין אותו וכשהיו, מצוי

  אבל בעפר שחור)אלא מגובל ועשוי ביצים

 כגון ) אין צריך שיהא בידושהוא מצוי במקומו(

כפר שיחין וחברותיה , כפר חנניא וחברותיה

לא  'כתבו התוס(  שאין לזה יש לזהפ"אע, פוסקין

 אלא ,מיירי בעפרא דהא מחוסר שלש הוא ואינו פוסק

פ שאין לזה יש "אע'דנקט האי לישנא ד ומ,בביצים איירי

 כדנקט גבי פוסקין על שער שבשוק משמע שיש 'לזה

פ שאין שער לקדירות "ל דאע" וקמ,שער שבשוק לביצים

שבשוק כיון שיש שער לביצים חשיב כאילו יש לו ביצים 

לפסוק לקדירות כשער מוכרי קדירות בזול שהביצים 

 אפילו אי נמי לענין קדירות כעין לקוטות למוכרי תבואה

אין שער יכול להיות דחשיב כיש לו לפי שדרך יוצרים 

   .)דיזפי מהדדי שיש הרבה מהם
  

משהכניס  (אמימר יהיב זוזי מכי מעיילי עפרא

. )ועפר שחור היה, המוכר וצבר עפר בביתו

אי ,  אי כרבי מאיר האמר עד שיעשו,כמאן

 ? שאין לזה יש לזהפ"אעכרבי יוסי האמר 

ובאתריה דאמימר עשיק , וסילעולם כרבי י

אי דמעיילי עפרא . )יקר ואינו מצוי (עפרא

והחוזר יקבל מי , דכל אחד (סמכא דעתיה

 לא סמכא ,ואי לא,  ויהיב להו זוזי)שפרע

וליכא מי , דלמא לא משכח עפרא (דעתיה

אלא נתן , שפרע שהוא עצמו לא נסמך עליו

  .)על הספק
  

 מים חכ'ופוסק עמו על הזבל כל ימות השנה'

 אמר רבא ?ק" היינו ת)'וחכמים מתירים'במשנה איתא (

 ק"ת ( ימות הגשמים איכא בינייהו]ב"דף עד ע[

ופליג עליה רבי יוסי , כל ימות השנה קאמר

ואומר לא שנא ימות החמה ולא שנא ימות 

, עד שיהא לו למוכר זבל באשפות, הגשמים

 שאין לו יש לאחרים אם פ"עא, וחכמים מתירין

שכבר , שהכל יש להן זבל,  הןימות החמה

אבל , נרקב ונישוף בימות הגשמים ונעשה זבל

  .)בימות הגשמים לא

 : עד-. עד
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אכולה מתניתין  ('ופוסק עמו כשער הגבוה'

שצריך לפסוק עמו שאם יוזלו ויפחתו דמי , קאי

,  שיתנו יותר בסלעויגבה שער הפירות, השער

 יקבל על ואם לא פסק כן, שיתן לו כשער הזול

 ההוא גברא דיהיב זוזי )שפסקכרחו כשער 

ופסק עם מוכרי נדוניא  (לנדוניא דבי חמוה

ונתן להם מעות להיות מוכנים , תכשיטי הבנות

 לסוף זל )ועשאו חמיו שליח לפסוק, ליום פלוני

שאין חמיו רצה לקבלה , ורצה לחזור (נדוניא

אמר ליה . אתו לקמיה דרב פפא. )בדמים הללו

ואי , ל כהשתאאי פסקת עמו כשער הגבוה שקי

אמרו ליה רבנן לרב . לא שקיל כי מעיקרא

,  מעות נינהו,פפא ואי לא פסק שקיל כמעיקרא

 אמר להו אנא נמי לקבולי ?ומעות לא קנו

אי פסק כשער . עליה מי שפרע קא אמינא

כשאינו מקיים תנאו  (הגבוה מוכר קא הדר ביה

,  מקבל עליה מוכר מי שפרע)ליתן כשער הזול

מקבל עליה , קח קא הדר ביהאי לא פסק לו

  . לוקח מי שפרע
  

אמר ליה רבינא לרב פפא וממאי דרבנן היא 

דאמרי מעות לא , דפליגי עליה דרבי שמעון

ומקבל עליו החוזר , ויכולים הלוקח והמוכר לחזור בהם (קנו

סוברת משנתנו שאם הוזל  ( ואפילו הכי)שפרע קללת מי

 אי פסק כשער הגבוה שקיל )השער בינתיים

או יקבל  ( שקיל כדמעיקרא,אי לא פסק, כדהשתא

 רבי ) דאצרכא לפרושימתניתין ( דלמא)מי שפרע

וגבי מוכר  (דאמר מעות קונות, שמעון היא

, הוא דתקון רבנן חזרה כי לא משיך מיניה

אבל לוקח לא מצי הדר ביה , ומקבל מי שפרע

ומשום הכי , מכי יהיב זוזי כי לא נשתנה השער

 לא הואיל ומעות קונות, מיכי נשתנה השער נ

דקנו ליה , דמתניתין, מצי הדר ביה האי לוקח

דאמרי אף לוקח יכול לחזור בו ,  אבל לרבנן.זוזי

ולא קני אלא , אפילו בשעה שלא נשתנה

והוא , היכא דנשתנה השער, לקבולי מי שפרע

 ן מעות אלא על מנת לקבל לאחר זמןלא נת

א ואפילו ל, אימא לך דמי שפרע נמי ליכא

,  וכי פסק כשער הגבוה שקיל כי השתא)פירש

משום דקני להו , אי לא פסק שקיל כמעיקרא

בין פסק בין לא פסק שקיל כי , אבל לרבנן. זוזי

שפוסק עד לאחר  (ישדדעתיה דאינ, השתא

 אם ישתנה בתוך הזמן ( אתרעא זילא)זמן
וניחא ליה לאוקמה כרבי שמעון טפי ' כתבו התוס

תי מחלוקת דרבנן דרבי שמעון דהשתא לא הוי אלא ש

 רבנן היא איכא תין אבל אי מתני,יהודה דמתניתין' כר

שמעון אין הלוקח יכול ' דלר1שלש מחלוקת בלא פסק 

ולרבנן 2אם הוא רוצה לקבל מי שפרע ' לחזור בו כלל אפי

ולרבי יהודה אפילו מי 3יכול לחזור בו וקאי במי שפרע 

דרבי שמעון כיון  ועוד דסברא הוא דלרבנן .שפרע ליכא

דלא נתקיים המקח בשעת מתן מעות ויכול לחזור הלוקח 

לא הוזל אלא שהיה במי שפרע אם כן כשהוזל ' אפי

השער אפילו במי שפרע לא יהיה דדעתיה דאיניש 

שמעון דסבר דלוקח לא מצי הדר '  אבל לר,אתרעא זילא

ביה להכי אי פסק כשער הגבוה שקיל כדהשתא אי לאו 

א דליכא למימר לדידיה לישקול כדהשתא שקיל כדמעיקר

משום דדעתיה דלוקח אתרעא זילא דהרי נתקיים המקח 

משעת נתינת המעות לענין שלא יוכל לחזור אפילו יקבל 

   ?)עליו מי שפרע
  

דלוקח לא  (אמר ליה אימור דאמר רבי שמעון

כגון שלא נשתנה  ( בחד תרעא)מצי הדר ביה

, נשתההאו הפוסק על מנת לקבל מיד ו, השער

דכי פסק לאו , ובתוך כך נשתנה השער

כי  ( בתרי תרעי)אדעתא דתרעא זילא פסק

מודה הוא דחוזר ואין עליו  ( מי אמר)מתניתין

וכי נמי אוקמת לה כרבי , אלא מי שפרע

שמעון להנצל מקללת מי שפרע מצריך לה 

ואם לא פירש וחוזר בו  , לפסוק כשער הגבוה

דבתרי , מקבל מי שפרע והוא הדין לרבנן

' דמודי ר(הכי   דאי לא תימא)תרעי לא פליגי

שמעון בתרי תרעי דלוקח יכול לחזור בו ויקבל 

 מי שפרע בלוקח לרבי שמעון לית )מי שפרע

 והתניא מכל , וכי תימא הכי נמי)בתמיה (ליה

 אבל אמרו חכמים מי שפרע, מקום כך הלכה

מאי מכל  )].מח(מ "ורבי שמעון קאמר לה בב[

 דלא שנא לוקח ולא שנא מוכר  לאו,מקום

כי קאמר רבי , אלא? מקבל עליה מי שפרע

  . בתרי תרעי לא אמר, שמעון בחד תרעא
  

אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי 

דאין כאן מי שפרע אצל לוקח  (ותיפוק ליה

של (  שליח שוייה מעיקרא...)דהא נדוניא זו

, וחמיו חוזר בו, בית חמיו עשאוהו שליח לפסוק

 בידו של זה לעשות שבית דין מקללין ומה

 :        עד
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, וחמוה נמי לאו בר קבולי מי שפרע הוא, אותו

, דמצי אמר היה לך לפסוק כשער הגבוה

בר עיוות ובד, ולתקוני שדרתיך ולא לעוותי

כתבו  במה שהיה עליו לתקן לא נעשה שלוחו

אנא נמי לקבל מי 'ארב פפא פריך דאמר לעיל  'התוס

 ולשון ,שייך מי שפרע בשליח ופריך דלא 'שפרע קאמינא

באמת  שעניינה' תיפוק ליה'לשון  ( יש ליישב'תיפוק ליה'

,  טעם אחר לדבריורק אומר לו שיש,  האומרמסכים לדברי

ק דנהי " דה) לדחות דברי רב פפאשכאן לכאורה בא, וקשה

 ,דלא נתבטלו דברי רב פפא מחמת קושיא של רבינא

מר ליה  א?)מכל מקום תיפוק ליה דשוייה שליח

אלא , לא שליח נעשה (בתגרא דזבין ומזבין

וחתנו פסק עם אחרים , הוא פסק עם חתנו

,  לא פסק חמיו עמו)ש"הרש' גי (אי נמי, ומשתכר

     .)וזה פסק כדי למוכרה לחמיו ולהשתכר

מותר לפסוק , כיון שנקבע השער ע"פסק הש

' היו חטין נמכרות ד, כיצד. על שער הגבוה

עמו שיתן לו החטין כשער ופסק , סאין בסלע

כ עשר סאין בסלע נותן לו "אם עמדו אח, הזול

ולא , נתן לו המעות סתם. עשר סאין בסלע

נותן לו כשער , והוזלו, פסק עמו כשער הגבוה

ומי שחזר מקבל , שהיו שוים כשנתן לו המעות

אינו נוטל , ואם היה שליח לאחרים. מי שפרע

השליח ואין , אלא כשער הזול או מחזיר דמים

  ).ז,קעה(ד "יו ולא המשלח מקבלים מי שפרע

 

  מלוה אדם את אריסיו חטין בחטין לזרעמשנה

רבן  שהיה.  אבל לא לאכול)סאה בסאה(

לכך הוצרך לשנות משנה זו , כלומר(גמליאל 

 שאם הוזלו נוטל שהיה רבן גמליאל מחמיר לפי

ואשמועינן מתניתין לא , מהן כשער הזול

 )החמיר על עצמואלא שרצה ל, שהלכה כן

ביוקר , מלוה את אריסיו חטין בחטין לזרע

. או בזול והוקרו נוטל מהן כשער הזול, והוזלו

אלא שרצה להחמיר על , ולא מפני שהלכה כן

  .עצמו
  

 תנו רבנן מלוה אדם את אריסיו חטים )גמרא(

 במה דברים אמורים שלא ירד. בחטים לזרע

 לעובדה בשום, עדיין לא ירד האריס לתוכה(

  .  אבל ירד אסור)עבודה

 בין ירד מאי שנא תנא דידן דלא קא מפליג

ומאי שנא תנא ברא דקא מפליג , ובין לא ירד

אמר רבא רבי אידי ? בין ירד ובין לא ירד

באתרא דתנא דידן אריסא יהיב , אסברה ניהלי

 בין ירד ובין לא ירד כמה דלא )הזרע (ביזרא

 הלכך ,בעל הבית (יהיב ביזרא מצי מסליק ליה

הואיל וביד בעל הבית , אפילו ירד וכבר חרשה

,  כשלוה ממנו וזורע,לסלקו בשביל שאין לו זרע

אלא ,  אין זו הלואהוכשיוקרו חטין יתן חטין

 הרי הוא כיורד לתוכה לבציר מהכי נחית

על מנת שיטול בעל הבית הזרע מעכשיו 

והאריס יטול ,  מחלק המגיע לאריסתחלה

ל פחות משאר אריסין ויטו, השאר בשכר טרחו

ועל מנת כן ירד שיטול פחות , כשיעור הזרע

 וכי קא נחית )משאר אריסין כשיעור הזרע

באתרא דתנא ברא . לבציר מהכי קא נחית

וזה היה קרקע שלו  (מרי ארעא יהיב ביזרא

, ושינה ממנהג העיר להטיל על האריס, יפה

, אם פסק כן עמו בתחילתו קודם שירד, הלכך

,  כי נחית לבציר מהכי נחיתיהדמצי מסלק ל

ומתחילתו לא פסק , אבל ירד, ואין זו הלואה

 ואחר מיכן נתרצה, עמו שיהא הזרע שלו

 אין ירידתו מאליו על ידי קבלת דמים או מתנה

, דנימא לבציר מהכי נחית, עכשיו לתוכה

 אי )כדין הלואת סאה בסאה  ואסורוהלואה היא גביה

נחית לבציר כי קא , לא ירד דמצי מסליק ליה

דלא מצי מסליק ליה ,  אי ירד,מהכי קא נחית

  .אסור
  

 ]א"דף עה ע[תנו רבנן אומר אדם לחבירו 
כך וכך דמים  (הלויני כור חטין וקוצץ לו דמים

,  הוזלו נותן לו חטים)כשער של עכשיו אתן לך

וכי הוזלו נמי  (והלא קצץ. הוקרו נותן דמיהם

 ?)י הואדהא כמו אוזפיה זוז, יטול דמים שקצץ

הוזלו , הכי קאמר אם לא קצץ, אמר רב ששת

 ע"פסק הש     .הוקרו נותן דמיהם, נוטל חטיו
אריס הנוטע או זורע ' פי(מלוה אדם את אריסיו 

 סאה בסאה )שדה חבירו ויש לו חציו או שליש בפירות

בין קודם שירד האריס לשדה בין אחר , לזרע

במקום שנהגו , במה דברים אמורים. שירד

אבל במקום שדרך בעל , ן האריס הזרעשית

 . עה-: עד
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, אם כבר ירד האריס לשדה, הקרקע ליתן הזרע

   ).ד,קסב(ד "יו .אסור
  

 לא יאמר אדם לחבירו הלויני כור חטין משנה

דחיישינן שמא  'הסבירו התוס( ואני אתן לך לגורן

 אבל אומר לו .)שאז אין רגיל להתייקרפ "עתתייקר א

,  לו שפיר דמידכיון דיש (הלויני עד שיבא בני

דלאו נשך , דהא סאה בסאה דרבנן הוא

 או עד שאמצא )וכי יש לו לא גזור, דאורייתא

וכן היה הלל אומר לא .  והלל אוסר,מפתח

, תלוה אשה ככר לחברתה עד שתעשיה דמים

  .ונמצאו באות לידי רבית, שמא יוקרו חטין
  

,  יש לו סאה לוה סאהאמר רב הונא )גמרא(

 אפילו יש רבי יצחק אומר. סאתים לוה סאתים

דכל חדא וחדא  (לו סאה לוה עליה כמה כורין

שהרי אינה קנויה , אמרינן זו תהא תחתיה

ונמצאת אותה , למלוה ובידו לאוכלה ולמוכרה

וזו פנויה , שלוה נזקקת על פירות שבשוק

 כל אחת ואחת לוה וכשלוה, ללוות עליה

ואכל , דהא אילו לוה סאה אחת ואכלה, בהיתר

 ישלם הואיל כשלוה בהיתר לוה, ראשונהגם ה

 בהיתר לוה כל סאה נמי כשלוההכא , חטין

תני רבי חייא לסיועיה . )שהרי זו עומדת, וסאה

. טיפת שמן אין לו, לרבי יצחק טיפת יין אין לו

  .הא יש לו לוה עליה כמה טיפין
  

 אמר רב נחמן אמר שמואל הלכה 'והלל אוסר'

 ,'כתבו התוס[ ולית הלכתא כוותיה. כדברי הלל

יצחק דאפילו שאין לו אלא סאה ' ל כר" דהשתא קיונראה

לוה הימנו כמה כורין דברייתא דרבי חייא מסייע ליה 

 ובזה , דביחד אין יכול להלות אלא כמו שיש לו'ן פי"וריב

ן דאפילו יתן " בהא מודה ריבומיהו .אחר זה דוקא שרי

 דבדבר , ביחד ויאמר קני בזה אחר זה שרי המלוה הכללו

 מסתמא שופך )יצחק'  שהיא סיעתא לרשמובא בברייתא (לח

  דאין צריך לדקדקומיהו נראה .ביחד ושרי כמה טיפין

 אלא לוקח הרבה בבת אחת לרבי יצחק ,ן"לעשות כריב

   .]דאותה טיפה יכול להיות כנגד כל טיפה וטיפה
  

אמר רב  '...וכן היה הלל אומר לא תלוה אשה'

אבל חכמים , דברי הלליהודה אמר שמואל זו 

בלא קציצת , ככרות סתם (אומרים לוים סתם

שלא החמירו לדקדק באיסור סאה בסאה , דמים

ולא , ל לא רק שמותר ללות"ר ( ופורעים סתם)כל כך

מותר , התייקר' אלא אפי' נאסר מדין הלואה של סאה וסאה

אסור ללוות סאה . א ע"פסק הש     .)לפרוע

וכן כל . זמן לפרעוןילו לא קצב לו אפ, בסאה

, חוץ ממטבע כסף היוצא אז בהוצאה, דבר

דשמא יתייקרו ונמצא שנותן לו יותר ממה 

אם לא שיעשנו דמים שאם יתייקרו , שהלוהו

, ואם לא עשהו דמים. יתן לו אותם הדמים

נותן לו הדמים שהיו שוים בשעת , ונתייקרו

 ...ואם הוזלו נותן לו הסאה שהלוהו, הלוואה

ש מי שאומר דמותר ללוות ככר לחם י... הגה(

דמאחר דדבר , כמטבע של כסף, בככר לחם

וכן . מועט הוא לא קפדי בני אדם להדדי בזה

' י תוס" רשי"ביאר הב ).א,קסב(ד "יו .)נוהגין להקל

למדו שלחכמים דהלל מותר ללות דבר מועט ... ד"הראב

 ף" אמנם דעת הרי.א"פ הרמ" וכולפרוע אף שנתייקר

 דוקא על שער 'לווין סתם ופורעים סתם 'ש חכמים"שמ

בספר וכתב        .ם"וכן נראה דעת הרמב, שבשוק
 שאף קסז' מ פנירי עמ"של הגר' ריבית לאור ההלכה'

מ "מ, ם להחמיר"ף והרמב"ע כהרי"שנראה שדעת ש

כ "וכ, רבים מפוסקי ספרד להקל והעידו שכן פשט המנהג

 .ב. ב יד בכתי"הגרעו  אבא שאולצ"ח הגרב"בדעת הבא
אפילו אין , אם יש לו מעט מאותו המין

לוה עליו כמה סאין לפרוע סאה , המפתח בידו

יתן לו , ואם אין לו כלום מאותו המין. בסאה

ואחר כך , המלוה מעט מאותו המין או ילוהו לו

   ...ילוה לו כמה סאין
  

 ואמר רב יהודה אמר שמואל בני חבורה

 איש ,או יושבין בבית אחת, הולכין בדרך(

שאין [ על זה  המקפידין זה)לסעודת עצמו

ומקפידין להלוות זה את , מוחלין על דבר מועט

מתוך ' פי ' כתבו התוסזה במדה במשקל ובמנין

אומר אדם .) כט( דתנן בביצה ,שמקפידין באין לידי כך

לחבירו מלא לי כלי זה אבל לא במדה פירוש שלא יזכור 

כיר כדי שיהא לו שום מדה וקפידותן גורמת להם להז

אין .) כח( וכן משקל תנן ,מבורר יפה מה שמתחייב לזה

משגיחין בכף מאזנים כל עיקר והם מתוך שמקפידין 

ביד אסור להם לשקול כמו '  אפיאי נמי .שוקלים במאזנים

דשרי התם בטבח ג "עבמאזנים לפי שמדקדקים הרבה א

 וכן אסור להם לומר מלא לי .שאין אומן כשאינו מקפיד

י "זה אפילו בלא הזכרת מדה וכן משמע מתוך פירשכלי 

בני חבורה שמדקדקין זה על זה .) קמט(במסכת שבת 

שאמר אחד לחבירו מנה שלקחת גדולה תן לי כמותה 

בשבתות ובימים  ( עוברין]והוא שוקלה בידו

 .         עה
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 ומשום מנין, ומשום משקל,  משום מדה)טובים
 להם  אם היו אגוזים ושקדים ודומהח"פר ,'כתבו התוס(

ואמר לקחת עשרים אגוזים גם אני אקח עשרים או אמר 

בשעה שנוטלה המתן עד שאשקול הימנה ועד שאמדוד 

אורך הדגים והקישואים ואמנה הביצים והאגוזים 

והשקדים שאתה נוטל שאטול גם אני במשקלם ובמדתם 

דשרי לומר לחנווני הרגיל ג "עאד ל"משמע שר .ומנינם

זהו לפי שאין משמע שם אצלו תן לי עשרים אגוזים 

שתהא שום קפידא על המנין אלא שמודיעו שכל כך הוא 

מראה ' גם אני אטול כ' צריך אבל כשאמר לקחת כ

שמדקדק ומקפיד על המנין והוי עובדא דחול כעין משא 

, באופן זה מותרדאם נאמר ששאף ח "עוד ביאר ר .ומתן

יש להעמיד  )מבין שמועה(כיון שאמירה אינה אסורה 
 עד שאמנה לך האגוזים המתן ושאמר לסור באופן האי

שאתה נוטל ואטול גם אני כמניינם וכן כעין זה במדה 

 איסור מנין ג"עוד מפרש בה         .ובמשקל אסור

 הולך אדם איתא בברייתא:) כט(ביצה  שב אחראופןב

 ואמר תן לי עשרים ביצים ועשרים ...אצל רועה הרגיל

 מונה בתוך ביתו עשרה ב להיות"אגוזים שכן דרך בעה

רמונים ובלבד שלא יזכיר לו סכום מנין ' אפרסקין כ

 סכום מנין .א אומר ובלבד שלא יזכיר לו סכום מקח"רשב

דכי הוה נקיט מיניה שיתין והשתא נקט מיניה ארבעים 

 כיון שבא ונראה דהטעם .לא לימא ליה מלי להו מאה

כי ב "לדקדק בצמצום החשבון אסור שאין זה כדרך בעה

 וחומראאין רגיל לדקדק בצמצום החשבונות כעין זה 

אגוזים ' כשנותנין קד דדוקא  לומרונראה .גדולה היא

י שמחשב את הסכום בא לידי "שע, בפרוטה אז אסור

 כי הוה נקיט מיניה ג"בה' וסכום מקח פי .חיוב דמים

חמשה דנקי והשתא נקיט מיניה בדנקי לא לימא ליה מלא 

כן בשביל שיהא מותר אם לקח ' א פי שלונראה .לי בדינר

שוה דינר ולא יאסור אלא דוקא ב ט" פירות ביוהימנו

שמדקדק לצמצם במילוי הדינר דפשיטא דהא נמי אסור 

ג דשמא היה פשוט זה יותר לאסור "כן בה' ומה שפי

 מאשר משלים את שמזכיר סכום המקח שלוקח עכשיו

 לוקח שהרי אינו אומר מפורש כמה, ט"החובות שלפני יו

 'סכום מקח' במסכת ביצה ח גרס"ור      .עכשיו

 אבל ,א" במילתיה דרשב'סכום מנין'ק "במילתיה דת

 גמרא דידן לא רסתגי אבל ,ג"בתוספתא כתוב כמו בה

 ,ק"כתוב סכום מידה במילתיה דתד ,ג"ח ולא כבה"כר

 דלפי גרסא זו ואין נראה .א"סכום מקח במילתיה דרשב

כ " במשנה ולא בברייתא ואלא מצינו איסור מנין לא

עוברין משום ' איסור מנין דקאמר  לחדשל לשמואל"מנ

 ומשום ) דמשמע שאיסור ידוע לנו כמו מדה ומשקל'מנין

דתנן במסכת שבת  [לוין ופורעין ביום טוב

והתם ,  ובלבד שלא יאמר לו הלויני).קמח(

אסור לומר  ' התוסביארו מפרש טעמא שמא יכתוב

 לשון  לחבירוופריעה אלא יש לומרלחבירו לשון הלואה 

 אינם רוצים לומר ובני חבורה המקפידים ,שאלה וחזרה

עיניה ומחשב  דלשון שאלה משמע דהדר ב,לשון שאלה

 להחזיר צטרך לשון שאלה שיכירבלבו השואל שאם יז

לא קאי אלא אלווין ' ביום טוב'ש "שמ מ"וי   מיד 

מנין נקט  אבל עוברים משום מדה ומשקל ו, בלבדופורעין

מייתי לה .) קמט( ואי אפשר לומר כן דבשבת ,לענין גזל

  וכדברי הלל אף משום רבית]התם לענין שבת
ודוקא במקפידים אסר הלל כדאמרינן בני  'כתבו התוס[

 התיר הלל ללות ידיםחבורה המקפידים אבל שאין מקפ

 'לא תלוה אשה ככר לחברתה'תין דבמתניג "ע א,ככרות

 סתם בני אדם הם מקפידים ולא ,םאיירי בסתם בני אד

ומה שמוכנים לשלם  , מחלי על מה שנתייקר ושוה יותר

 ורבנן .ולכן אסר הלל, משום שכר הלואהיותר הוא רק 

במקפידין דמחלי על דבר מועט ונותנין שלא ' שרו אפי

לא מחלי איכא למימר ד  אם נאמר' ואפי,בתורת רבית

ור סאה דטעמא דרבנן דשרו לפי שלא החמירו באיס

        .לעילי "רש' ככרות כדפי' כ לאסור אפי"בסאה כ

 כיון דסתם בני אדם מקפידין אמאי נקט ואין להקשות

 ,שמואל בני חבורה המקפידים ולא נקט בסתם בני אדם

דנקט בני חבורה שרגילין ללוות זה מזה ואין נזכרים 

ט כמנהגם בחול וגם אין "לדקדק כל שעה ועושין בי

 דמים על הככרות כל שעה כשלוים זה נזכרים לעשות

     .מזה לפי שרגילין תמיד ללוות זה מזה ואין יכולין ליזהר

 לעיל דאפילו ביד אסור לשקול בשר )'בתוס (' שפיפ"עא

א שנתבאר כאן "ה בסתם בני"כ ה"וא (בני חבורה המקפידים
שרי לטבח .) כח(במסכת ביצה  דקשהו )שהם מקפידים

תם לא הוי כסתם בני אדם ה יש לומר ,שאינו אומן

 דאין טבח מקפיד אצל הרגיל ליקח ,החשובין כמקפידים

 דסתם בני אדם כאין מקפידין דמו ואין לפרש .ממנו

 , נוקי דוקא במקפידים ללוות ככרותומתניתין דאסר הלל

וכן אשה שואלת מחבירתה .) קמח(דהא אמרינן בשבת 

 ככרות ובלבד שלא תאמר לה הלויני ופרכינן בגמרא

בשבת הוא דאסור הא בחול שפיר דמי לימא מתניתין 

 ומאי קושיא ההיא בסתם בני אדם דלא קפדי ,דלא כהלל

עין בכתב       ].והלל לא אסר אלא דוקא במקפידין
י "ש הב"יטוהו משום מהפוסקים השמ משפט

שלענין הדין  ל"ם ס"ף והרמב"ז שהרי"ס תקי"ס

   .אין חילוק בין בני חבורה לשאר בני אדם
  

ואמר רב יהודה אמר שמואל תלמידי חכמים 

מאי טעמא . מותרים ללוות זה מזה ברבית

ומתנה הוא דיהבו , מידע ידעי דרבית אסורה

נראה דוקא דבר מועט שיודע  'כתבו התוס( אהדדי

 ואפילו מתנה מועטת ,בלבו שהיה נותן לו בלאו הכי

 שההיתר הוא רק ן והנימוקי יוסף" כתבו הרח"דוקא בת

 אמר ליה שמואל לאבוה בר איהי .) סעודהבצרכי

, הלויני מאה פלפלין במאה ועשרין פלפלין

דמתנה בעלמא הוא ולא , ושפיר דמי (ואריך

 .         עה
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תלמידי חכמים שהלוו  ע"פסק הש     .)רבית

 ביאר באר הגולה (זה את זה דברים של מאכל

 ונתן לו יותר על מה שלוה )ן"נמוקי בשם הר

,  הרי זה מותר) יוסףכ בנימוקי"ג (ממנו עד חומש

 הגה(. שהדבר ידוע שלא נתן לו אלא מתנה

ובלבד , ויש מתירין אפילו בהתנו מתחלה כך

ומכל מקום לא ירגילו תלמידי . בדבר מועט

מפני המון העם שלא , חכמים עצמם בכך

   ).יז,קס(ד "יו ).ילמדו מהם
  

אמר רב יהודה אמר רב מותר לו לאדם 

 כדי להטעימן להלוות בניו ובני ביתו ברבית

שידעו כמה מצטער ומיצר  (טעם רבית

ולאו מילתא . )ויבינו כמה עונשו גדול, הנותנו

שיחמוד , להרגיל (משום דאתי למיסרך, היא

אפילו לבניו ובני  ע"פסק הש     .)לבם השכר

י שאינו "אסור להלוות ברבית אעפ, ביתו

ד "יו מקפיד עליהם ובודאי נותנו להם במתנה

  ).ח,קס(
  

 )היום ( אומר אדם לחבירו נכש עמימשנה

 עמי ואעדור )חפור ( עדור,)למחר (ואנכש עמך

 ולא יאמר לו נכש עמי ואעדור עמך. עמך

פעמים  ( עדור עמי ואנכש עמך,)לזמן פלוני(

בשכר , ויש כאן אגר נטר ליה, שזו קשה מזו

שממתין לו על שכר פעולתו עד אותו זמן הוא 

דף עה [ .)מקבל עליו מלאכה שהיא קשה מזו
שהארץ יבשה ואין , לשון יובש ( כל ימי גריד]ב"ע

ולא דקדקו בדבר לחוש , הם ( אחד)גשמים יורדין

שמא יום אחד יהא ארוך מחבירו או קשה 

אלא מותר לומר לו עדור עמי היום , מחבירו

הזה של גריד ואעדור עמך ביום פלוני של 

לא יאמר .  אחת)חשובין ( כל ימי רביעה)גריד

 ש עמי בגריד ואני אחרוש עמך ברביעהלו חרו

פסק      .)שימי רביעה קשין למלאכה בשדות(
לא יעשה מלאכה לחבירו על מנת  ע"הש

כ מלאכה שהיא יותר "שחבירו יעשה עמו אח

ואפילו לעשות עמו אותה מלאכה . כבדה

, אסור אם הוא בזמן שהיא יותר כבדה, עצמה

תוך תולש העשבים הרעים מ' פי(. כגון שזה מנכש

 ... עמו בגריד וזה מנכש עמו ברביעה)הטובים
  ).ט,קס(ד "יו

 יש רבית רבן גמליאל אומר )המשך המשנה(

 נתן עיניו ,כיצד. ויש רבית מאוחרת, מוקדמת

והוא משלח לו ואומר בשביל , ללוות הימנו

לוה הימנו . שתלוני זו היא רבית מוקדמת

ואומר , והוא משלח לו, והחזיר לו את מעותיו

יל מעותיך שהיו בטילות אצלי זו היא בשב

רבי שמעון אומר יש רבית . רבית מאוחרת

דברים לא יאמר לו דע כי בא איש פלוני 

אסור להקדים . א ע"פסק הש     .ממקום פלוני

נתן עיניו ללוות , כיצד. הרבית או לאחר אותו

ופירש בשביל הגה (ממנו והיה משגר לו דורון 

 דמסתמא הוי או שהוא מתנה מרובה, שילוהו

בשביל שילוהו זו היא רבית ) כאילו פירש לו

והיה , לוה ממנו והחזיר לו מעותיו. מוקדמת

משגר לו דורון בשביל מעותיו שהיו בטלות 

זו היא רבית מאוחרת ואם עבר ועשה , אצלו

לא יאמר לו  .ב ).ו,קס(ד "יו ז אבק רבית"ה, כן

 הגה(הודיעני אם בא איש פלוני ממקום פלוני 

ואפילו . אסור,  שאר רבית דברים בעלמאוכן

   ).יב,קס(ד "יו ...)לטובת הנאה בעלמא
  

ואלו עוברין בלא תעשה המלוה  )המשך המשנה(

וחכמים אומרים אף , והלוה והערב והעדים

ך (ּלֹא ִתֵתןעוברים משום , הסופר ְלֹו ְבֶנׁשֶ ומשום  )ּ

ַּאל ִתַקח ֵמִאתֹו הומשום , ּּ , ּלֹא ִתְהֶיה לֹו ְכֹנׁשֶ

ךומשום  ימון עָליו ֶנׁשֶ ְלֹא ְתׂשִ ָ ְּוִלְפֵני עֵור ומשום , ּ ִ
ָלֹא ִתֵתן ִמְכׁשֹל ְוָיֵראָת ֵמֱאלֶֹהיך ֲאִני ה ּ ּ'.       

  

רבי שמעון בן יוחי אומר מנין ,  תניא)גמרא(

ואינו רגיל להקדים לו , לנושה בחבירו מנה

שלום שאסור להקדים לו שלום תלמוד לומר 

     . אפילו דיבור אסורנשך כל דבר אשר ישך

, אם לא היה רגיל להקדים לו שלום ע"פסק הש

  ).יא,קס(ד "יו אסור להקדים לו
  

  עובר בכולןמלוה אמר אביי 'ואלו עוברין'

דהוא נותן בנשך , בכל הני דחשיב במתניתין(

 והוא ,והוא לוקח בשעת פירעון, בשעת הלואה

והוא שם עליו נשך , לו כנושה כשתובעו ודוחקו

ונותן מכשול לפני הלוה , עת פיסוק התנאיבש

להעבירו על לא תשיך לאחיך שהיא אזהרה 

 עובר משום לא תשיך לאחיך לוה .)ללוה

 : עה-. עה
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, ולפני עור לא תתן מכשול, ולאחיך לא תשיך

 אין עוברין אלא משום לא ערב והעדים

זימנין דעברי נמי  'כתבו התוס[ תשימון עליו נשך

שלא היה מלוה בלא אלפני עור לא תתן מכשול כגון 

ערב ועדים אבל לא תשימון פסיקא ליה אבל לפני עור 

 כי היכי ,זימנין דלא עברי כגון שהיה מלוה לו בלאו הכי

דמושיט כוס של יין לנזיר לא עבר אלא היכא דקאי בתרי 

     .].)ז ו"ע(עברי נהרא שלא היה שותהו אם לא היה זה 
וכמה לאוין , צריך ליזהר ברבית ע"פסק הש

הלוה הנותנו והערב והעדים ' ואפי. נאמרו בו

    ).א,קס(ד "יו ...עוברים
  

רבי שמעון אומר מלוי רבית יותר ממה , תניא

 מתמוטטין ).עא(כדאמר  [שמרויחים מפסידים

 ולא עוד אלא שמשימים משה רבינו ]לעולם

.  ותורתו אמת)לישנא מעליא נקט (חכם

יוח ואומרין אילו היה יודע משה רבינו שיהיה ר

  . בדבר לא היה כותבו
  

כי אתא רב דימי אמר מנין לנושה בחבירו 

שאסור לעבור לפניו , ויודע שאין לו, מנה

ה תלמוד לומר  לא תראה (ּלֹא ִתְהֶיה לֹו ְכֹנׁשֶ

רבי אמי . )שיראה ויבוש, בעיניו כנושה בו

, ורבי אסי דאמרי תרוייהו כאילו דנו בשני דינין

ִּהְרַכְבָת ֱאנֹוׁששנאמר  נוּ , לשון נושה( ּ ְלֹראׁשֵ

ּ ָבאנו )הרי אנו באים באש ובמים, כדמתרגמינן כרשיא ּ

ָּבֵאׁש וַבַמִים אסור לנגוש את  ע"פסק הש     .ּ

ואפילו להראות , כשיודע שאין לו, הלוה לפרוע

מפני שהוא נכלם בראותו למלוה , אסור, לו

   ).ב,צז(מ "חו ואין ידו משגת לפרוע
  

, כל מי שיש לו מעותאמר רב יהודה אמר רב 

ְּוִלְפֵני עֵור ומלוה אותן שלא בעדים עובר משום  ִ
שעולה על רוחו של לוה  (ּלֹא ִתֵתן ִמְכׁשֹל

  וריש לקיש אמר גורם קללה לעצמו)לכפור

מקללין אותו ואומרין , כשתובעו וזה כופר הכל(

ֵּתָאַלְמָנה  שנאמר )שהוא דובר על צדיק עתק

ֶקר ַהדְֹברֹו ְפֵתי ׁשָ ָת על ַצִדיק עָתקּׂשִ ַּ .  
  

אמרו ליה רבנן לרב אשי קא מקיים רבינא כל 

שלח ליה בהדי פניא דמעלי . מה דאמור רבנן

דאתרמי לי , שבתא לישדר לי מר עשרה זוזי

, שלח ליה ניתי מר סהדי. קטינא דארעא למזבן

שלח ? א נמישלח ליה אפילו אנ. ונכתב כתבא

 דטריד בגירסיה משתלי, ליה כל שכן מר

  .  וגורם קללה לעצמי)ישכח הלואתי(
  

 )בבית דין של מטה (תנו רבנן שלשה צועקין

 ואלו הן מי )שהרי הם גרמו לעצמן (ואינן נענין

והקונה , שיש לו מעות ומלוה אותן שלא בעדים

  .ומי שאשתו מושלת עליו, אדון לעצמו
  

 איכא דאמרי? קונה אדון לעצמו מאי היא

ת שאני משתמש אומר מעו (תולה נכסיו בנכרי

, שלא להשביע עצמו, בהן של פלוני נכרי הם

ותובעו , ומעמיד עדים, ופעמים שהנכרי שומע

 הכותב נכסיו לבניו איכא דאמרי )בדיניהם

 דביש ליה בהא מתא ולא איכא דאמריבחייו 

אסור  ע"פסק הש     אזיל למתא אחריתא

אלא , ואפילו לתלמיד חכם, להלוות בלא עדים

והמלוה בשטר . ל המשכוןאם כן הלוהו ע

עובר , וכל המלוה בלא עדים. משובח יותר

וגורם קללה , משום לפני עור לא תתן מכשול

   ).א,ע(מ "חו ...לעצמו
  

  השוכר את האומניןהשוכר את האומנין

' אומן' 'כתבו התוס[  השוכר את האומניןמשנה

.) פג(בדף ומה שנקט  .ןמשמע בין בשכיר יום בין בקבל

ע אלא שכירי יום  משום דפועלים לא משמ'פועלים'

 ,דבהכי מיירי כדאמר התם בזמן שאמר להשכים ולהעריב

 ,פועל יכול לחזור אפילו בחצי היום.) עז(ורב נמי דקאמר 

 ,דוקא בשכיר יום איירי ולא בקבלן כדמוכח בשמעתין

 דתניא לקמן בשמעתין ת"וא .ולכך נקט פועל ולא אומן

 השוכר את הפועל ובחצי היום שמע שמת לו מת) שם(

כיון  ... ואם קבלן הוא...או אחזתו חמה אם שכיר הוא

 ,דברייתא מיירי בין בשכיר בין בקבלן אמאי נקט פועל

ק אם שכיר " דהל"ויל למינקט אומן דמשמע תרוייהו "ה

 ואם קבלן ,הוא כדאמר השוכר את הפועל נותן לו שכרו

מה שהברייתא מדברת בתחילה בשכיר  ו,הוא כך דינו

  וחצי היום לא שייך,'ובחצי היום' שנותיום כיון שרוצה ל

 והטעו זה את זה אין להם זה על ]אלא בשכיר יום

 שכר את החמר ואת הקדר. זה אלא תרעומת

וביארו ' את הקרר 'גרסו'  תוסבעל קרוןי "פירש רש(

לפי  )י"רש' כגי ('קדר'לספרים דגרסי  דביארוו .בעל קרון

 רייפרין להביא פ)שקדרים רגילין להיות להם קרונות

 ביארו עצים משופים ונאים לעשות לו אפריון(

פ שאין בזה הפסד ממון מה שהפועל לא "שאע 'התוס

 :עה           
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 דבר האבדמ נחשב " מ,הביא את החלילין והפרייפרין

ומחמת הפועל לא יהיה לו , כיון שעתה הם נצרכים לו

  או למת)לשמח חתן וכלה ( וחלילים לכלה)אותם

  מן המשרה ופועלין להעלות פשתנו)לקונן(

מים ששורין בהן קנבוס ופשתן כשהן (

מקום , וחזרו בהן,  וכל דבר שאבד)בגבעולין

, שאינו מוצא פועלין לשכור (שאין שם אדם

  שוכר עליהן)והוא סמך עליהן, והפשתן אבד

  או מטען)ועליהם לשלם, בני אדם ביוקר(

   .)מפרש בגמרא(
  

לעשות  (השוכר את האומנין )המשך המשנה(

לאחר  ( וחזרו בהן)בקבלנות בכך וכךמלאכה 

אם הוקרו  ( ידם על התחתונה)שעשו מקצת

ר שהיה ואינו מוצא מי שיגמרנה בשכ, פועלים

 מעכב משכר מגיע לאלו על העתיד לעשות

ממה שעשו כל מה שיצטרך להוציא עד 

ואם , שתגמר מלאכתו בשכר שפסק עם אלו

 ישום וזלו פועלים וימצא שיגמרנה בפחותה

עשו , ויתן להם מה שפסק, שעשולהם מה 

ואין יכולים לומר לו ,  יתן להם חצי שכרןחציה

, הרי פועלים אחרים תחתינו לגמור מלאכתך

דף [ )ותן לנו כל שכרינו חוץ ממה שנטלו אלו
 אם בעל הבית חוזר בו ידו על ]א"עו ע

ואם , יתן להם לפי מה שעשוי "פירש רש( התחתונה

חוץ , יתן להם כמה שפסקהוזלה מלאכת פועלים על כרחו 

לא י "רש' כתבו התוס ממה שצריך להוצאות בהשלמתה

רצה לפרש דידו על התחתונה כשהוקרו פועלין ויתן להם 

 שאין זה ,סלע וחצי על חצי שעשו כמו ששוה עכשיו

ב יותר ממה שהתנה עמהם "סברא כי למה יתן להם בעה

 ב ואדרבה יותר מרויחים"כיון שאין מפסידין בחזרת בעה

שעתה ימצאו שיתנו להם סלע וחצי לקצור חצי קמה 

 דאמר ת"וא      . סלעםאי והוא לא היה נותן להם כ

סלעים ' אמר מר או יגמרו מלאכתם ויטלו ב.) עז(לקמן 

ב ופייסוהו "פשיטא לא צריכא דזל עבידתא ואימר בעה

ב בזה בשביל שהוזל " והשתא למה חוזר בעה,פועלים

לא צריך ליתן להם סלע המלאכה מה מרויח בחזרה ה

 ופועלים נמי למה פייסו כיון שאין ,וחצי על מה שעשו

ב חוזר מחמת שנאה שהיתה " דבעהל"וימפסידים כלום 

 ופועלים פייסו שלא יצטרכו לחפש ולמצוא ,קטטה ביניהם

  כל המשנה ידו על התחתונה.]מקום להשתכר

כגון נתן צמר לצבע לצבעו אדום וצבעו (

 אין נותן לו תר על היציאהאם השבח יו, שחור

, אלא דמי יציאת עצים וסממנים, שכרו משלם

 לו את  נותןואם יציאה יתירה על השבח

  . וכל החוזר בו ידו על התחתונה)השבח
  

דניהוי האי הטעו  ( חזרו זה בזה לא קתני)גמרא(

דאם , הם את בעל הבית או בעל הבית אותן

ה  אלא הטעו ז)כן הוה ליה למיתני לשון חזרה

אחד מן  ( דאטעו פועלים אהדדי,את זה

  . )הפועלים הטעה את חבירו
  

 דאמר ליה בעל הבית זיל אוגר לי ,היכי דמי

 אי ,היכי דמי. ואזל איהו ואטעינהו, פועלים

, )זוזי ליומא (דאמר ליה בעל הבית בארבעה

 תרעומת מאי ,ואזיל איהו אמר להו בתלתא

 יא .)ומאי תרעומתן ( סבור וקביל,עבידתיה

ואזיל איהו , דאמר ליה בעל הבית בתלתא

ולערב לא נתן בעל הבית  (אמר להו בארבעה

דתרעומת יהיה להן  ( היכי דמי)אלא שלשה

 אי דאמר להו שכרכם עלי נתיב להו )ולא יותר

מדידיה דתניא השוכר את הפועל לעשות 

והראהו בשל חבירו נותן לו שכרו , בשלו

. ההנהווחוזר ונוטל מבעל הבית מה ש, משלם

. דאמר להו שכרכם על בעל הבית, לא צריכא

 אי מתגרי בארבעה (ולחזי פועלים היכי מיתגרי

דהא , על כרחיה דבעל הבית ניתיב ארבעה

, קתני נוטל מבעל הבית מה שההנה אותו

ואי , והרי ההנה אותו בכך, שלא צוהופ "עוא

לא  ?)מתגרי בשלשה מאי תרעומת איכא
ואיכא דמתגר דאיכא דמגר בארבעה , צריכא

דאמרו ליה אי לאו דאמרת לן . בתלתא

, לבקש אדם דזקוק לפועלים (בארבעה טרחינן

.  ומתגרינן בארבעה)שישכור בארבעה

 הכא בבעל הבית עסקינן איבעית אימא

ואינו , בפועל שיש לו לעצמו שדות שהן שלו(

נשכר למלאכת אחרים אם לא ביותר על דמי 

 דאמרת לי דאי לאו, והיינו תרעומת, שכירות

 דאמרו ליה ) לא הייתי מזלזל בעצמיבארבעה

אי לאו דאמרת לן בארבעה הוה זילא בן 

לעולם  איבעית אימא. מילתא לאתגורי

,  עסקינן)הרגילים למלאכת אחרים (בפועלים

דאמרי ליה כיון דאמרת לן בארבעה טרחינן 

ולחזי . ועבדינן לך עבידתא שפירתא

 . עו- :  עה
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סביבות שחפרו חריץ  ( בריפקא?עבידתייהו

כגון דמלו מיא , ואין מלאכתן ניכרת, שדה

 דמלי ?ריפקא נמי מידע ידע. )כדמסיים ואזיל

לעולם דאמר  איבעית אימא. ולא ידיע, מיא

ואזל איהו אמר להו , ליה בעל הבית בארבעה

ודקאמרת סבור וקביל דאמרי ליה לית . בתלתא

ַָאל ִתְמַנע טֹוב ִמְבעָליולך  ּ   .)פסוק הוא במשלי (ּ
  

ואזל , אי אמר ליה בעל הבית בתלתא, שיטאפ

ואמרי ליה כמו שאמר , ל בארבעה"איהו א

לו שאמרו פ "עא[ בעל הבית דעתייהו אעילויא

 לא לפחות הרי אנו נשכרים כדבר בעל הבית

 וכך אמרו, אלא להוסיף, ל זה אמרומקצבתו ש

הוסיפו ' תוס( מהימנת לן דהכי אמר בעל הבית

ר בעל הבית טפי מארבעה אי נמי משום דאי אמ לבאר

 וכיון שבעל הבית )שיהא להם כמו שאמר בעל הבית

,  יתן משלואי אמר להן האי שכרכם עלי, פוחת

 יש להם ל בעל הביתואי אמר שכרכם ע

 כתבו ח"י ור"בשם ר' אמנם התוס תרעומת עליו

באמר להו שכרכם עלי איירי דאי אמר להו שכרכם על 

ב "ייהו אעילויא דבעהבעל הבית מאי נפקא מינה אי דעת

מ "קפי ביאר שנ"רש( לא ישלם להם אלא מה שהתנה

 אי אמר ליה )הא מיבעיא לן ( אלא.])לתרעומת

ואזל איהו אמר להו , בעל הבית בארבעה

 כמה שאמר )הרי אנו נשכרים (ואמרי, בתלתא

 קא )דפועל ( אדיבורא דידיה,מאי, בעל הבית

 דאמרי ליה מהימנת לן דהכי אמר בעל, סמכי

ותרעומת דאל , ולית להו אלא תלתא (הבית

, לאו לדידיה הימנוהו ( או דלמא)תמנע טוב

ולא  ( אדיבורא דבעל הבית קא סמכי)אלא

  ? )ושקלי ארבעה, סבור וקבול
  

האשה שאמרה לאחד  (תא שמע הבא לי גיטי

 אמור לו שישלח לי את אם תמצא את בעלי

ותיעשה שלוחו של בעלי לגרשני , גיטי בידך

דשליח להולכה על הבעל , יע גט לידיכשמג

, והאשה מתגרשת כשיגיע גט לידה, לעשות

שיהא הוא , ושליח לקבלה על האשה לעשות

ותתגרש משיגיע גט ליד , שלוחה וכמותה

מינתה אותי  ( ואשתך)...ואמר לו, השליח לבעל ובא .שליח

 והוא,  אמרה התקבל לי גיטי)... וכךכשליח קבלה

אמר . הילך כמה שאמרה )לשליח ( אומר)הבעל(

ר אבוה אמר רב אפילו רב נחמן אמר רבה ב

אלמא אדיבורא [ הגיע גט לידה אינה מגורשת

והכי אמרי ליה מהימנת ,  קא סמיך)דשליח (דידיה

הלכך , ולא עשאו שליח להולכה, לי דכך אמרה

ואין עליה לעשות שליח , אין כאן שליחות

, ולא התקבל, והרי הבא לי אמרה לו, להולכה

ושליחות , והבעל נתנו ולא בתורת שליח קבלה

שמעת מינה . ]זה אינו ביד הבעל לעשות

דאי סלקא דעתך , אדיבורא דידיה קא סמיך

, ולא לדבריו האמין (דאדיבורא דידה קא סמיך

 אם כן אלא הילך כמה שאמרה היא קאמר ליה

 מכי מטי )וזו בידו הוא, עשאו שליח להולכה

דאי אמרינן  ' התוסיארוב[ גיטא לידה מיהא תיגרש

, ארבעהשאמר ב (ב"דגבי פועלים דעתיה אעילויא דבעה
ל למימר דדעתיה דבעל "נ ה" ה)ולא על דברי השליח

דהאי דקאמר ג "ע א,אעילויא דידה דאמרה הבא לי גיטא

שליח התקבל לי גיטי הוי עילויא טפי לבעל שמתגרשת 

 מכל מקום ,יותר במהרה אם היתה האשה אומרת כן

 טפי זכות הבעל אי , שאמרה האשה הבא הויהשתא

סמיך אמאי דקאמר שתתגרש מיהא כשיגיע גט לידה 

וכיון דלא מיגרשא אלמא לאו דעתיה דבעל אעילויא 

נ גבי פועלין לית לן למימר דדעתיה אעילויא "דידה ה

 דעילויא דבעל הוי מה אבל אין לפרש     .ב"דבעה

שת שאינה מתגרשת במהרה דהא עדיף ליה ממתגר

לאלתר כי עכשיו יהיה בידו עדיין אם לקיים אם לגרש 

 דבסמוך לא יתיישב דקאמר ,והשתא פשיט ליה בפשיטות

משהגיע גט לידו מגורשת ' בשלמא אי איתמר איפכא כו

 דידה אדאדיבורא דידה קא סמיך ולפי זה היינו אגריעות

ב יש "ש דאעילויא דבעה"שמתגרשת מהרה ופשיט דכ

יטות דלעיל דהוי פשיטא ליה כ סותר פש"לסמוך וא

 ,ב"דדעתיה אעילויא דקאמר שליח ולא אגריעותא דבעה

   .]והכא סמיך בעל אגריעותא דידה
  

 , הכי השתא]ב"דף עו ע[אמר רב אשי 

 )שהאשה אמרה לשליח (בשלמא אי איתמר איפכא

 ואשתך )...והשליח אמר לבעל (התקבל לי גיטי

 והוא אומר הילך כמו ,אמרה הבא לי גיטי

ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה , שאמרה

ורשת אלמא אמר רב משיגיע גט לידו מג

 אי נמי משהגיע גט ,דאדיבורא דידה קא סמיך

לידה מגורשת אלמא דאדיבורא דידיה קא 

דשמעת ליה דאמר אינה  (אלא התם. סמיך

 אין לך ללמוד מדרב נחמן דאדיבורא מגורשת

י דא, דידיה סמיך ואין כאן שליחות כדאמרת

 : עו-. עו   
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בעל נמי אמרינן דאדיבורא דידה סמיך דאף ה

 אין כאן עשאו שליח להולכה כדברי האשה

 משום )שהרי השליח לא נתרצה, שליחות

דאמר ליה , דעקר שליח לשליחותיה לגמרי

שלא , איפשי להעשות (שליח לקבלה הוינא

לטרוח ולהגיע  (להולכה, )אטרח להגיע לידה

הגיעו אפילו נמלך ו, הלכך ( לא הוינא)לידה

שכשקבלו , אין זה שליח שניתן לגירושין, אצלה

ואי קשיא הא אמרינן גביה  .לא קבלו על מנת כן

 והוא אמר לבעל ,היכא דהיא אמרה התקבל, איפכא

דאי , אשתך אמרה הבא והוא אמר הילך כמה שאמרה

הוה אמר עלה משיגיע גט לידו מגורשת הוה שמעינן 

ולא , ת קבלהומסרו לו על מנ, דאדיבורא דידה סמיך

קשיא לן הא שליח עקר לשליחותיה ולא נתרצה הוא 

איכא למימר דאי הוה אמר רב נחמן , בשליחות קבלה

דהא מתרצה , הוה קמשמע לן דהאי לאו עקירה הוא, הכי

, להיות שליח להולכה כל שכן דמתרצה בשליחות קבלה

  .)שהקבלה בכלל הולכה לענין הטורח
  

 האי )רקא קאיאשינויא דריש פי (איבעית אימא

וזה את זה  (תנא חזרו נמי הטעו קרי ליה

 בפועלים ובעל הבית נמי דקתני במתניתין

 דתניא. )ולא בדאטעו פועלים אהדדי, קאמר

 )דגבי פועלים ובעל הבית נמי קרי להו הטעו(

או , השוכר את האומנין והטעו את בעל הבית

 אין להם זה על זה ,בעל הבית הטעה אותן

מר להן תשכירו עצמכם דא[ אלא תרעומת

ואינהו נמי אמרו ליה כי הדרי בהו , לאחרים

שיהו , תרעומת איכא, ומיהו, צא ושכור אחרים

צריכים לחזר זה אחר פועלים וזה אחר 

דהא דברים , ותביעת ממון ליכא, שוכרים

מ "ל כר" דהא קי,י"קשה לר ' התוסהקשו בעלמא נינהו

 יתן להם כ אמאי לא"א.) ק(ק "דדאין דינא דגרמי בב

 דמיירי ל"ויכפועל בטל כיון שעל ידו נתבטלו אותו היום 

שכשחוזר בו עוד ימצאו להשתכר ומכל מקום יש עליו 

 וכי מפליג ,י טורח"תרעומת שעתה לא ימצאו אלא ע

בסמוך בין לא הלכו החמרים להלכו ומצאו שדה לחה הוה 

מצי לפלוגי אף בלא הלכו כלל בין יכולין עוד להשתכר 

 אלא אורחא ,זר בו אחר שלא מצאו עוד להשתכרבין חו

דמילתא נקט דבהלכו לא שכיח שימצאו עוד להשתכר 

ואם לא הלכו מסתמא כשבא לחזור חוזר מיד בעוד 

דאין להם  ( במה דברים אמורים.]שימצא להשתכר

למקום  ( שלא הלכו)עליו ממון אם חוזר הוא

 אבל )ובבקר אמר להן חוזרני בי, המלאכה

 אם חמרים כגון, אצל המלאכה (הלכו חמרים

 ולא )הן ששכרן להביא לו תבואה ממקום אחר

הם ששכרם  (פועלין )או אם (.מצאו תבואה

, במים ( ומצאו שדה כשהיא לחה)לעדור שדהו

  נותן להן שכרן משלם)ואינה ראויה לעידור

 אבל )כפי הראוי להם, משלם, של כל היום(

ם את ואומדי (אינו דומה הבא טעון לבא ריקן

החמרים כמה אדם רוצה לפחות משכרו של 

 עושה )אותה הדרך לבא ריקם מלבא טעון

ואומדין את הפועלין כמה  (מלאכה ליושב ובטל

ולישב בטל , אדם רוצה ליטול שכרו פחות

ארישא ( במה. )מלעדור כל היום וליטול כך וכך

והשתא , ועד השתא פריש מידי דשכירות, קאי

דהיכא  (ם אמורים דברי)פריש מילי דקבלנות

 אין להם אלא דחזרו בהן או הוא חזר

אבל התחילו ,  שלא התחילו במלאכה)תרעומת

 שמין להן מה )יש דין אחר ביניהם (במלאכה

. )ויקבלו כפי חשבון שעשו, לפי התנאי (שעשו

קצרו ,  קבלו קמה לקצור בשני סלעים,כיצד

בגד לארוג בשני סלעים , חציה והניחו חציה

 )מגיע לשכרן סלע לפי תנאםו (ארגו חציו

היה יפה .  שמין להן את מה שעשו,והניחו חציו

שאם היה בא לשכור שכיר  (ששה דינרים

, לחציה אינו מוצא בפחות מששה דינרים

  נפסד בעל הבית במה שעתיד להעשותונמצא

, אפילו הכי אין הולכין אחר העתיד להעשות

דלית ליה להאי תנא  ( נותן להן סלע)...אלא

תנן במתניתין כל החוזר בו ידו על הא ד

.  או יגמרו מלאכתן ויטלו שני סלעים)התחתונה

דנמצאין , ואם אין יפה אלא סלע (ואם סלע

  נותן להם)פועלין לעשות חציה השני בסלע

רבי דוסא אומר שמין להן .  סלע)במה שעשו(

רבי דוסא סבירא לה  (מה שעתיד להעשות

התחתונה דאמר החוזר בו ידו על , כתנא דידן

ויעכב שכר מה שעשו כדי לשכור פועלים 

העתיד  ( היה יפה)כפי תנאי הראשון, ולגמור

כדי  ( ששה דינרים נותן להם שקל)להעשות

 או יגמרו מלאכתן )שתהא נגמרת בשני סלעים

. ואם סלע נותן להם סלע. ויטלו שני סלעים

דאין החוזר נפסד אלא  (במה דברים אמורים

 :          עו
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ולרבנן מקבלין במה , דוסא' לפי חשבון לר

דאין פועלים ג "עוא ( בדבר שאין אבוד)שעשו

מוקי ליה בסיפא שאינו מוצא כד, מצויין עכשיו

הואיל ודבר שאינו ,  ימתין עד שימצאלשכור

אם ימתין ואינו  ( אבל בדבר האבוד)אבוד הוא

אפילו לפי , מוצא לשכור בכדי שכר פועלים

 יהן על)פועלים אחרים ( שוכר)היוקר שנתייקרו

כיצד . )לאלו ( או מטען)ביותר מכדי שכרן(

 אומר להן סלע קצצתי לכם באו וטלו ,מטען

ועד כמה שוכר עליהן עד ארבעים . שתים

דשוכר  (במה דברים אמורים. וחמשים זוז

אבל יש ,  בזמן שאין שם פועלים לשכור)עליהן

ואמר צא ושכור מאלו אין , שם פועלים לשכור

  . לו עליהן אלא תרעומת
  

בההיא דלעיל הלכו חמרים ולא  (תני תנא

אמר .  קמיה דרב נותן להם שכרן משלם)מצאו

  אילו אנא הואי, אמר)חייא' דודי ר (ליה חביבי

 לא הוה יהיבנא להן אלא )אי אני השוכר(

ואת אמרת נותן להם שכרן , כפועל בטל

דכפועל בטל הוא , נמי ( והא עלה קתני,משלם

, להבא ריקן אינו דומה הבא טעון )דשקלו

  לא סיימוה קמיה?עושה מלאכה ליושב ובטל

 איכא דאמרי. )לא סיימו סוף הברייתא לפניו(

והכי קאמר חביבי אמר אי הואי , סיימוה קמיה

דמזלייהו גרם  (אנא לא הוה יהיבנא ליה כלל

ואינהו נמי הוה להו לאסוקי אדעתייהו שלא 

 .מרת כפועל בטל ואת א)ימצאו שדה לחה

 לא קשיא הא דסיירא לארעיה ?אלא קשיא הך

ולא , וראוה, והוליך הפועלים לשם (מדאורתא

 לית או שירדו גשמים בלילה,  שהיא לחההבינו

דהא חזו אינהו גופייהו ועל מנת כן , להו כלל

ולא היה להן לילך , והרי לא יכולין, נשתכרו לו

עליו  ( הא דלא סיירא לארעיה מאורתא)בבקר

 אם תמצאו שדה םהיה לתת לב לדבר ולהודיע

ויהיב להו כפועל ,  לא אתן לכם כלוםלחה

 האי מאן דאגר אגירי כי הא דאמר רבא. )בטל

אי . ואתא מטרא ומלייה מיא, )לעדור (לרפקא

 פסידא ]א"דף עז ע[סיירא לארעיה מאורתא 

,  הפסד פועלים הואגשמים שירדו (דפועלים

 )מזלייכו גרם הודאמר ל, דלא יהיב להו מידי

רא לארעיה מאורתא פסידא דבעל לא סיי

מי יימר דלדעתא דההוא דאמרי ליה  (הבית

  .  ויהיב להו כפועל בטל)ארעא אגרתן
  

 ואמר רבא האי מאן דאוגיר אגורי לדוולא

, והשקה אותה ( ואתא מטרא)להשקות שדות(

כתבו [  פסידא דפועלים)ואינה צריכה לדוולא

משמע הכא דהלכה כרבא דליכא מאן דפליג  'התוס

ע "ההוא דאמר ליה לאריסיה כ:) עד( דאמר בגיטין ותימה

כל האריסים שבמקום זה נוהגים לדלות ולהשקות  ( דלו תלתא
 ואת )מיבול השדה(  ושקלי ריבעא)את השדה שלוש פעמים

דלי ארבעה ושקול תלתא לסוף אתי מטרא אמר רב יוסף 

 ומפרש טעמא , רבה אמר הא לא אצטריך,הא לא דלה

מיא רחימי עליה ומוכח התם דהלכה דרבה משום דמש

 דדוקא באריס שיורד לקרקע באריסות נותן לו ל"ויכרבה 

 רבעכמו באריס רגיל שנוטל  ,השליש אפילו אתי מיטרא

 אבל הכא ,שאם ירד גשם נוטל, פעמים' ומשקה השדה ג

פועלים שאינם אריסין אלא נותן להם שכירות על 

ול אלא לפי התחילו במלאכה אין להם ליט' המלאכה אפי

 .מה שעשו כיון דלא נחתי לארעא להיות בחזקת אריסין

 בלילהואתא מיטרא 'לספרים דגרסי ' עוד כתבו התוס

 דבלא סייר ,ל דמיירי בסיירא לארעיה" צ'פסידא דפועלים

 לא הוי פסידא דפועלים כדאמר רבא בההוא דלעיל

כ הוי "א, באמצע עבודתם, לספרים שגורסים שירד הגשם ביום(

, גדל הנהר ועלה ( אתא נהרא.])ן סייר בקרקעכעי

ונכנס בחריצין העשויין בשדה ומהן היא 

 פסידא דבעל )צריכה לדוולאואינה , שותה

דפועלים אינם יודעין במנהג שדהו  (הבית

 אך הוא היה יודע, שיהא נהר עולה להשקותו
לאשמועינן דבאתי נהרא  אצטריך הך דהכא' כתבו התוס

 דלעיל בההיא ,סיירו לארעאג ד"ב אע"פסידא דבעה

דריפקא לא שייך לאשמועינן באתא נהרא דאין רגילות 

על ידי גידול נהר דתיתמלי ארעא מיא שלא תהא ראויה 

 ומההוא דדוולא דהכא אפילו הוה .לריפקא בשביל כך

מפליג בין סיירא ללא סיירא לא הוה שמעינן מינה ההיא 

 לא הוי  דגבי ריפקא אפילו סייראוה אמינאדריפקא דה

כ "פסידא דפועלים דלא היה להם לידע דתיתמלי מיא כ

י מיטרא שלא יוכלו לרפוק בה אבל הוא מכיר קרקעו "ע

 .שהמטר מונעה מריפקא ולא היה לו בבקר להוליכן שם

לא סיירא הוי פסידא '  דהכא גבי דוולא אפיל"ועי

דפועלים ולהכי לא מפליג בה בין סיירא ללא סיירא 

 לא סיירא לא הוי פסידא דפועלים לפי  דהתם אי,כבאידך

שהפועלים אין להם לידע שהמטר ימנע קרקעו מריפקא 

אבל בדוולא רוב השדות מתמלאות בהם יאורים על ידי 

 ולא פשע במה ,פועליםהיותר מ המטר ולא היה לו לירא

  .  ויהיב להו כפועל בטל)שהביאם לעבוד שם

 . עז-:   עו
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, ואמר רבא האי מאן דאוגיר אגורי לדוולא

  בפלגא דיומא)שממנו משקין (ק נהראופס
הכא נקט פלגא דיומא משום דבפלגא  'כתבו התוס(

דיומא עביד דפסיק טפי על ידי שדולין ממנו להשקות 

 אי לא עביד דפסיק פסידא דפועלים. )השדות

היודעים את ( אי בני מתא,  עביד דפסיק.)מזלם גרם(

 לאו,  פסידא דפועלים)מנהגו של הנהר להפסיק לעיתים

גבי  'כתבו התוס( בני מתא פסידא דבעל הבית

 לא מפליג בין רגיל למיתי ללא רגיל 'ואתא נהרא דלעיל'

דסתמא עביד למיתי שלכך יש בו חריצין להוליך המים 

 ולא מפליג בין בני ההוא מתא לבני מתא ,בכל השדה

 דאפילו איתנהו בההוא מתא הוי פסידא ,אחריתי

ו אם בא מן הנהר ב דאין להם לידע ענין שדה"דבעה

   .) אבל אם פסק הנהר יודעין כל בני העיר,לתוכה
  

ואמר רבא האי מאן דאגר אגורי לעבידתא 

אי אית ליה , ושלים עבידתא בפלגא דיומא

דכותה ,  אי נמי.עבידתא דניחא מינה יהיב להו

ונותן ,  לא מפקד להו, דקשה מינה.מפקד להו

 וליתיב להו כפועל ,אמאי. להם שכרן משלם

  כי קאמר רבא באכלושי דמחוזא?טלב

במחוזא שהוא עירו של רבא היו בני אדם (

וכשיושבין , הרגילים לשאת משאות תמיד

  . דאי לא עבדי חלשי)בטלים קשה להן
  

 היה ,כיצד, אמר מר שמין להם את מה שעשו

קא סברי . יפה ששה דינרים נותן להם סלע

ואפילו הוא חוזר  [רבנן יד פועל על העליונה

 ולא 'כי עבדי הם'כדכתיב ,  דיכול לחזור בו,בו

 ):כב(ומהכא יליף לה בקדושין , עבדים לעבדים

 כלומר אינה על התחתונה כדקאמר רבי 'כתבו התוס

עיין  (דוסא שפוחת להם מה שצריך לשכור פועלין ביוקר
       .])ף"ם שי"מהר

  

השוכר את הפועלים והטעו את . א ע"פסק הש

פירוש שחזרו בהם  להביאר באר הגו (בעל הבית

 או בעל הבית הטעה )ואמרו לו שכור אחרים

 ...אין להם זה על זה אלא תרעומת, אותם

אבל הלכו החמרים ולא . בשלא הלכו, א"בד

 פועלים ומצאו שדה כשהיא ,מצאו תבואה

 או ששכרם להשקות השדה ומצאוהו ,לחה

אם ביקר בעל הבית מלאכתו , שנתמלא מים

מפרש דסיירי ם "הרמב הביאר באר הגול (מבערב

 שהוא עצמו מר כלועל הבית קאי לבאלארעא מאורת

צאה  ומ)א"ן והרשב"ה הרמב"ד רמ"וכ, ביקר שדהו

ומה בידו , ין לפועלים כלוםא, שצריכה פועלים

נותן להם שכרן כפועל ,  ואם לא ביקר.לעשות
ששמין מי שהשכיר עצמו למלאכה זו וכן חמר ' פי(

י כמה היה רוצה לפחות שהשכיר חמור להביא משאו

שאינו דומה ,  בטל)משכרו ולישב בטל ולבא ריקן

 .ועושה מלאכה לבטל, הבא טעון לבא ריקן

כיצד דין הפועל שחזר בו אחר  .ב ).א,שלג(מ "חו

ביאר באר  [ונוטל, שמין לו מה שעשה, שהתחיל

פועל דל " וסדוסא בחדא'  דרהפליג עליד:) עז(כרב  הגולה

דוסא שידו על ' ל כר"וקבלן ס, נהחוזר ידו על העליוה

בין הוקרה המלאכה או הוזלה הגה  (]התחתונה

אין , אבל אם חוזר מכח יוקר, ודוקא שחזר סתם

שמין לו את ,  ואם קבלן הוא). טורשומעין לו

 בין שהוזלה בעת ששכרו בין ...שעתיד לעשות

בין שהוזלה המלאכה אחר כך בין , שלא הוזלה

, כיצד. שעתיד לעשותשמין לו מה , שלא הוזלה

 קצר ...קבל ממנו קמה לקצור בשתי סלעים

,  בגד לארוג בשתי סלעים,חציה והניח חציה

 שמין לו מה שעתיד ,ארג חציו והניח חציו

דינרים נותן לו שקל או ' אם היה שוה ו, לעשות

יגמרו את מלאכתן ואם היה הנשאר יפה שני 

שהרי לא עשו , אינו נותן אלא סלע, דינרים

ה החוזר בו דינו " ובעהגה(.  חצי מלאכהאלא

 .ג ).ד,שלג(מ "חו ).שידו על התחתונה, כקבלן
,  אבל בדבר האבוד,בדבר שאינו אבוד, א"בד

או ששכר חמור , כגון פשתן להעלות מהמשרה

אחד , להביא חלילין למת או לכלה וכיוצא בהם

 ומיהו ...אינו יכול לחזור בו, פועל ואחד קבלן

, רק מה שעשו, להם כל שכרםאינו צריך לשלם 

אומר להם ,  כיצד מטען...וידם על העליונה

עד שיגמרו , סלע קצצתי לכם בואו וטלו שתים

ולא יתן להם אלא מה שפסק תחלה , מלאכתן

מחזיר מהם , ואפילו נתן להם השתים

, במה דברים אמורים .ד ).ה,שלג(מ "חו ...התוספת

שאין שם פועלים לשכור בשכרן להשלים 

, אבל אם יש פועלים לשכור בשכרן. כההמלא

בין , ואמר לו צא ושכור מאלו והשלם מלאכתך

, אין לו עליהם אלא תרעומת, שכיר בין קבלן

ולקבלן מה שעתיד , ושמין לשכיר מה שעשה

אמר לשלוחו צא ושכור  .ה  ).ז,שלג(מ "חו לעשות

 .עז            
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אם , והלך ושכרן בארבעה, לי פועלים בשלשה

נותן להם , יאמר להם השליח שכרכם על

ומפסיד , ונוטל מבעל הבית שלשה, ארבעה

א אם כל הפועלים אינן "ויהגה . (אחד מכיסו

הבעל הבית נותן לשליח , נשכרים רק בארבע

 ואם אמר להם שכרכם )טור כפי מה שההנהו

ה כמנהג "נותן להם בע, על בעל הבית

היה במדינה מי שנשכר בשלשה ומי . המדינה

, ן להם אלא שלשהאינו נות, שנשכר בארבעה

במה דברים . ויש להם תרעומת על השליח

 אבל אם ,כשאין מלאכתן ניכרת, אמורים

נותן , היתה מלאכתן ניכרת והרי שוה ארבעה

שאילו לא אמר להם , להם בעל הבית ארבעה

 שלוחו ארבעה לא טרחו ועשו שוה ארבעה

אמר לו בעל הבית שכור לי  .ו ).א,שלב(מ "חו

פ "עא,  ושכר בשלשהוהלך השליח, בארבעה

, שמלאכתן שוה ארבעה אין להם אלא שלשה

ויש להם תרעומת על , שהרי קבלו על עצמם

או ,  שכרכם עליולא שנא אמרהגה . (השליח

מ "חו ). שכרכם על בעל הביתשאמר להם

והלך , אמר לו בעל הבית בשלשה .ז ).ב,שלב(

ואמרו הרינו כמו , השליח ואמר להם בארבעה

 אלא שיתן בעל  אין דעתם,שאמר בעל הבית

,  לפיכך שמין מה שעשו,הבית יתר על ארבעה

, אם שוה ארבעה נוטלין ארבעה מבעל הבית

אין להם אלא , ואם אינו שוה או שאינו ידוע

, כם עלי שכר ואם אמר השליחהגה(. שלשה

 וכן אם לא היו ,בכל ענין נותן להם ארבעה

 .ח ).ג,שלב(מ "חו )פועלים נשכרים רק בארבעה
והלך השליח , אמר לו בעל הבית בארבעה

 כמו שאמר בעל ואמרו לו, ואמר להם בשלשה

שמלאכתן שוה ארבעה אין להם פ "עא, הבית

 שהרי שמעו שלשה וקבלו עליהם, אלא שלשה

בעיא דלא איפשטא שם וכתוב  ביאר באר הגולה(

 .ט ).ד,שלב(מ "חו ...)בהלכות הלכך לית להו אלא תלתא
, קות השדה מזה הנהרהשוכר את הפועל להש

, אם אין דרכו להפסיק, ופסק הנהר בחצי היום

או אפילו שדרכו לפסוק והפועל יודע דרך 

פסידא דפועל ואין בעל הבית נותן לו , הנהר

.  שגם בעל הבית יודע דרך הנהרפ"עא, כלום

ובעל , הראבל אם אין הפועל יודע דרך הנ

מ "חו. ..נותן לו שכרו כפועל בטל, הבית יודע

שכרו להשקות שדהו ובא מטר  .י ).א,שלד(

. אינו נותן לו כלום, בלילה בענין שאינו צריך

אינו נותן לו מחצי היום , וכן אם בא בחצי היום

נותן להם כל , בל אם בא הנהרא. ואילך כלום

 שכר פועלים הגה( ... מן השמים נסתייעו,שכרן

לחפור שדהו ובא מטר בלילה בענין שאינן 

,  אם לא ראו הפועלים הקרקע,יכולין לחפור

דהוי ליה להודיעם , פסידא דבעל הבית הוא

א דאם ביקר בעל הבית "י. שלא יבואו

פטור , המלאכה מבערב וראה שצריכה פועלים

השוכר  .אי ).ב,שלד(מ "חו )...הכל בטור בכל ענין

ונשלמה בחצי , את הפועל למלאכה ידועה

, אם יש מלאכה כמותה או קלה ממנה, היום

 ...נותן לו שכרו כפועל בטל, ואם אין לו; העוש

ואם היה מהחופרים או עובדי אדמה וכיוצא 

שדרכם לטרוח הרבה ואם לא יעשה , בהם

ודוקא . נותן לו כל שכרו משלם, מלאכה יחלה

אבל אם , שלא הראה לו אותה מלאכה תחלה

הראה אותה לו וראה שלא היה בה מלאכת 

לאחר אינו נותן לו כלום , יום ולא התנה

שקודם זה דכל ' כמו שנתבאר בסי, ששלמה

מ "חו  ...מה ששניהם יודעים יש לפועל להתנות

    ).א,שלה(
  

 פשיטא. 'או יגמרו מלאכתן ויטלו שני סלעים'

,  לא צריכא)דכי גמרי שני סלעים הוא דשקלי(

לשון  ( ואימרו)הוקרו פועלים (דאייקר עבידתא

ואזל , ם פועלי)הפרש ונזור אחור ומתרחק מן הדבר

מהו . )הרבה תחנונים (בעל הבית ופייסינהו

 מצו אמרי )כיון דיד פועל על העליונה (דתימא

קא , ליה כי מפייסינן אדעתא דטפת לן אאגרא

משמע לן דאמר להו אדעתא דטרחנא לכו 

וכן אם . ..ע"פסק הש     .באכילה ושתיה

הוקרה המלאכה והם הראו לו פנים זועפות 

 יכולים לומר לא אינם, ופייסם בדברים

נתפייסנו אלא על דעת שתוסיף על שכרינו 

שהוא ישיב לא פייסתי אלא על , כפי היוקר

 . דעת להוסיף לכם אכילה ושתיה וכן עשיתי
       ).ה,שלב(מ "חו

 .          עז
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דזל , לא צריכא! פשיטא. 'סלע נותן להם סלע'

 )כששכרן היו פועלין בזול (עבידתא מעיקרא

 רצו להשתכר ואלו לא (ואגרינהו בטפי זוזא

 כשפסק להן ,והוסיף להם זוז, כשאר פועלים

לא היה ראוי אלא לסלע חסר , סלע על חציה

 אוקם בטפי זוז  ולסוף אייקר עבידתא)דינר

 מהו דתימא. )ששאר פועלים יטלו עליו סלע(

 אמרי )...הואיל ולרבנן יד פועל על העליונה(

 קא ,ליה טפי זוזא אמרת לן טפי זוזא הב לן

דאמר להו כי אמרי לכו טפי זוזא , משמע לן

לא הייתם יודעים שתהיו  (דלא הוה קים לכו

, ואני בכך היה אפשי לשכור, ראויין ליטול סלע

, וראיתי בדעתכם שלא תתרצו בפחות מסלע

ואמרתי להוסיף זוז על שכר פעולה כדי ליטול 

שהכל  ( השתא קים לכו)סלע להשלים רצונכם

א התניתי  על זאת לנוטלין סלע כרצונכם

 וכן אם שכרן ביותר ... ע"פסק הש     .)להוסיף

אינם יכולים , והוקרה המלאכה, דינר מהראוי

 גם עתה תוסיף לנו דינר יותר מהראוי לומר

     ).ו,שלב(מ "חו לפי היוקר של עכשיו
  

רבי דוסא אומר שמין להן את מה שעתיד '

 היה יפה ששה דינרים נותן להם ,להיעשות

  . ועל על התחתונה קסבר יד פ'שקל
  

! פשיטא. 'או יגמרו מלאכתן ויטלו שני סלעים'

, דזל עבידתא ואימר בעל הבית, לא צריכא

הואיל  (מהו דתימא. ואזול פועלים ופייסוהו

ואמר רבי דוסא יד פועל על התחתונה טעמיה 

והשתא כי , משום דתפיס בעל הבית הוא

 מצי אמר להו אדעתא )פייסוהו פועלין

קא משמע לן דאמרי ליה , אגריידבצריתו לי מ

     .אדעתא דעבדינן לך עבידתא שפירתא

, שכר בעל הבית בעצמו בסלע ע"פסק הש

ונזדלזלה המלאכה והראה להם בעל הבית 

אינו יכול לומר , פנים זועפות ופייסוהו בדברים

לא נתפייסתי אלא על דעת שתפחתו משכרכם 

שהם יאמרו לא פייסנוך אלא לדעת , כפי הזול

מ "חו ...עשה המלאכה טובה וכן עשינושנ

   ).ה,שלב(

עשות יכול להואם העתיד  (סלע נותן להם סלע

 נותן להם במה הוא לגמרו בשכירות סלע

אמר רב הונא בריה דרב ! פשיטא. )שעשו סלע

דאוזילו אינהו גביה זוזא , נתן לא צריכא

, לכך יגמור בסלע (ולסוף זל עבידתא, מעיקרא

 חציה ראוי ליותר אבל בשעת התנאי היה

 והן כשפסקו על כולה שני סלעים, מסלע

הואיל  (מהו דתימא. )ואוזילו גביה, דחוקים היו

 )נימא להו, ולרבי דוסא יד פועל על התחתונה

 בציר זוזא אמריתו לי בציר זוזא יהבינא לכו

 טלו אתם במה והרי הכל עושים חציה בסלע(

 קא משמע לן דאמרי )שעשיתם סלע חסר זוז

 כי אמרנא לך בבציר זוזא דלא הוה קים ליה

וראינוך שאי אפשר להוסיף נתרצינו אנו  (לך

השתא , )דהוא פחות מכדי שכר פעולה, לסלע

שהרי בסלע , אי אפשינו בפחות מיכן (קים לך

אם המלאכה שוה  ע"פסק הש     .)נתרצית

ושכרם בארבעה והוזלה ועמדה על , חמשה

 יוכל ולאהגה . (נותן להם ארבעה, ארבעה

לומר להם גם עתה תקחו דינר פחות ממה 

  ).ו,שלב(מ "חו ...)ששוה
 

 ,ומי אמר רב הכי.  הלכה כרבי דוסאאמר רב

והאמר רב פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי 

 וכי תימא שאני ליה לרבי דוסא בין ?היום

דגבי שכירות איתא להאי  (שכירות לקבלנות

אבל , טעמא דעבדי הם ולא עבדים לעבדים

ורבי דוסא ,  אין זה עבד אלא לעצמובקבלנות

, כדקתני קיבלו קמה לקצור, בקבלנות מיירי

 והתניא , ומי שאני ליה)ודרב בשכיר יום

ולחצי היום שמע שמת לו , השוכר את הפועל

דף עז [אם שכיר הוא , מת או שאחזתו חמה
 אין הואיל ואנוס הוא ( נותן לו שכרו]ב"ע

ונותן לו חצי , הלקנסו ולעשות ידו על התחתונ

.  אם קבלן הוא נותן לו קבלנותו)דמי שכרו

 אילימא רבנן מאי איריא שמע שמת לו ,מני

 ,כי לא אניס נמי, דאניס, מת או שאחזתו חמה

 אלא לאו ,הא אמרו רבנן יד פועל על העליונה

לא שאני ליה לרבי  ושמע מינה, רבי דוסא היא

מדנקט אונס (דוסא בין שכירות לקבלנות 

ואפילו שכירות ,  לאהא לא אניסי ייהובתרו

 : עז-. עז   
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לעולם שאני  (אמר רב נחמן בר יצחק. )נמי

והא , ומודה הוא בשכיר דידו על העליונה, ליה

, מי אמרי ליה אפילו רבנן נדנקט אונס בשכיר

והא ,  כל שכן רבי דוסאדאי לא אניס לא הדר

אין הפועל  ( בדבר האבוד ודברי הכל)מתניתין

  . )יכול לחזור בו
  

וכל החוזר , נן כל המשנה ידו על התחתונהת

בשלמא כל המשנה ידו . בו ידו על התחתונה

 על התחתונה דסתם לן תנא כרבי יהודה

לצבוע לו אדום וצבעו  :)ק(ק "פלוגתייהו בב[

אלא כל החוזר בו . ]מייתי לה) :עח(שחור ולקמן 

 לאו לאתויי ,ידו על התחתונה לאתויי מאי

א אומנין דמשמע דרישא דמתניתין תנ (פועל

הדר , דו על התחתונהותנא בהן י, קבלנות

  ? וכרבי דוסא) לאתויי פועלתנא כל החוזר
  

שגם פועל וגם קבלן  (רבי דוסא תרתי קאמר, אלא

 ורב סבר לה כוותיה )ידם על התחתונה, החוזרים בהם

 ופליג עליה )שקבלן החוזר בו ידו על התחתונה (בחדא

 יכול לחזור בו באמצע שלדעת רב, בפועל החוזר[ בחדא

) .קב(ק " בבת"וא 'כתבו התוס וידו על העליונה, היום

 דכל המשנה ידו על התחתונה תיןדאמר דהלכה כמתני

 ,משום דתני לה בהדי הלכתא פסיקתא דכל החוזר בו

והלא אין הלכה כהך דכל החוזר בו וסתמא הלכה כרב 

 דהתם סבר כאיבעית אימא דהכא ל"וידפליג עליה 

 כיון דתנא לה נ"אדכל החוזר ' בר רב כמתנידשפיר ס

תנא גבי הלכתא פסיקתא אם כן סבר התנא דהכי 

 א"ביאר המהרש (הלכתא דכל המשנה ידו על התחתונה
 ונהי דבההיא דכל )במשנה לא מצאנו שום תנא שחולקהרי ש

מ ההיא דכל המשנה הויא הלכה " מ,החוזר אין הלכה

 כל ת אימאאיבעי .)דלא אשכחן אמורא דפליג עליה

, לאו לאתויי פועל (החוזר בו ידו על התחתונה

 )אלא לאתויי הך חזרה, דרחמנא אקיל גביה

 הרי שמכר שדה ,לכדתניא כל החוזר בו כיצד

לחבירו באלף זוז ונתן לו מעות מהן מאתים 

בזמן שהמוכר חוזר בו יד לוקח על , זוז

או תן לי , רצה אומר לו תן לי מעותי, העליונה

מגבה לו  (מהיכן מגביהו.  מעותיקרקע כנגד

ובזמן שלוקח חוזר בו יד .  מן העידית)חובו

רצה אומר לו הילך , מוכר על העליונה

. רצה אומר הילך קרקע כנגד מעותיך, מעותיך

רבן שמעון בן . מהיכן מגביהו מן הזיבורית

לכל  (יחזרוגמליאל אומר מלמדין אותן שלא 

לעשות , הלוקח ואין לו מעות כולן אלא מקצתן

. )שלא יוכלו לחזור, ביניהם תחלה דבר קיום

 כותב לו אני פלוני בן פלוני מכרתי שדה ,כיצד

ונתן לי מהם מאתים , פלונית לפלוני באלף זוז

דכיון  (והריני נושה בו שמונה מאות זוז, זוז

, שעשאם עליו מלוה הוה כאילו נטלם והלוום

ומחזיר לו את , קנה. )וקרקע נקנית בכסף

    .אפילו לאחר כמה שניםהשאר 
  

קא סלקא . אמר מר מהיכן מגביהו מן העידית

שאם יש , דשאר נכסיו (דעתך מעידית דנכסיו

 ולא ,) יטול בה בשוה מאתיםלו קרקע יפה מזו

אלא אפילו הוא חמור , לוקח זה דינו קל (יהא

 אף שיש לחוש בו לנעילת דלת ( בעל חוב)...כ

 בינוניתהוא לא יפה כחו ליטול עידית אלא 

 על הדין שכתוב בברייתא שחוזר בו אבל 'כתבו התוס

 דכי נמי , מזיבורית לא קשה ליההלוקח מגבה לו קרקע

ח אוקמוה אדאורייתא דהוי בזיבורית דהכא לא "הוי כבע

 , וכי משני מזיבורית שבה לא היה צריך.שייך נעילת דלת

 אלא מוקי ,דמזיבורית לא הוה קשה ליה מידי כדפרישית

 כי אי נמיי דליהוי זיבורית שבה כמו עידית שבה לה הכ

 בארעא כי אית נןח לא מסלקי"היכי דלא תקשי הלא לב

 הכא תי שפיר וכי משני מזיבורית שבה א,ליה זוזי ללוה

 )דלא משלם זוזי לפי שנתקיים המקח כנגד המעות שנתן
 ועוד הא ארעא ,ותנן בעל חוב דינו בבינונית

   ?ידיהיב זוז
  

,  מעידית שבה בר יצחקאמר רב נחמן

והא דלא שקיל  'כתבו התוס( ומזיבורית שבה

 משום דקנסו את החוזר בו ,ח" כדין בעמבינונית שבה

כ ולהגבותו עידית "אבל מעיקרא פריך שאין לקנסו כ

   .)דעלמא
  

 אפילו תימא רב אחא בריה דרב איקא אמר

סתם מאן דזבין ארעא באלפא , מעידית דנכסיו

סתם איש הקונה  ( ומזבין נכסיוזוזי אוזולי מוזיל

קרקע גדולה ויקרה כזו אין כל כך מעות 

מצויות לו אלא אם כן מכר מטלטלין ושדות 

 וכי חוזר בו מוכר, קטנות וצריך למכור בזול

לאו דוקא מזיק  ' כתבו התוסנמצא זה ניזק על ידו

שהרי אין שמין כפי הנזק שהזיקו שהרי אינו משלם אלא 

 קצת דימוהו למזיק ליטול חובו מן כפי המעות שקבל אלא

ותנן הניזקין שמין להן ,  והוה ליה כניזק)העידית

 :עז            
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לגבות מעידית נכסיו של מזיק  (בעידית

 ע"פסק הש     .)מיטב שדהו ישלם כדכתיב
,  חזר בו הלוקח...המוכר שדה לחבירו באלף זוז

רצה אומר לו הילך , יד המוכר על העליונה

, ד המעות שנתתאו קנה מהקרקע כנג, מעותיך

יד ,  ואם חזר המוכר...ונותן לו מהזיבורית שבה

רצה אומר לו תן לי , הלוקח על העליונה

ונוטל , או תן לי קרקע כנגד מעותי, מעותי

   ).י,קצ(מ "חו מהיפה שבה 
  

ומר מלמדין אותן רבן שמעון בן גמליאל א'

 כותב לו אני פלוני בן ,כיצד, שלא יחזרו

שזקפו עליו  (יה הכי טעמא דכתב ל'...פלוני

 והתניא , הא לא כתב הכי לא קני)במלוה

הנותן ערבון לחבירו ואמר לו אם אני חוזר בי 

והלה אומר אם אני חוזר בי , ערבוני מחול לך

דברי רבי , נתקיימו התנאין. אכפול לך ערבונך

. דאמר אסמכתא קניא, רבי יוסי לטעמיה. יוסי

אמר . ורבי יהודה אומר דיו שיקנה כנגד ערבונ

 רבן שמעון בן גמליאל במה דברים אמורים

ולא יטול זה אלא כנגד , שיכול לחזור בו(

ולא , שנתנו לו בתורת ערבון ( בזמן)מעותיו

  שאמר לו ערבוני יקון)בתורת תחלת פרעון

יקנה הכל והאי לא אוזיל גביה למכור לו כל (

נתנו לו בתורת תחלת  (אבל. )הקרקע בכך

 מכר לו שדה )מלוה עליו הוו להו השאר פרעון

 באלף זוז ונתן לו מהם חמש מאות זוז קנה

 ומחזיר לו את השאר אפילו )הקרקע כולו(

 לא קשיא הא דקא עייל ?לאחר כמה שנים

תני דאי לא זקפו עליו האי דק (ונפיק אזוזי

 בדעייל מוכר ונפיק ומחזר אחר במלוה חוזר

גלי דעתיה דזוזי , הלוקח ליתן לו מעותיו

יון דלא יהיב ליה זוזי בשעת וכ, למכוראנסוהו 

 הא דלא קא ) אדעתא דהכי לא זבין ליהדחקו

דאמר רבא האי מאן דזבין . עייל ונפיק אזוזי

 מידי לחבריה וקא עייל ונפיק אזוזי לא קני
משך וב  לעניין מטלטלין'נראה דאיירי אפי 'כתבו התוס[

פירש כ "א א)שאם לא שילם לו הכל יכול לחזור בו (המקח

בשעת מכירה משיכה זו תהא קונה חפץ זה וזוזי ליהוו 

 ...הלואה גבאי כמו בשטר דאמר לעיל אני פלוני מכרתי

ל שבאופן "ר (דאין סברא לומר דלענין מי שפרע מיירי
ואם לא ,  והלה חוזר בו הוי במי שפרעמעותה  כלשהיתה נתינת

 קא עייל  לא])מי שפרעבנתן את כל המעות לא הוי 

  . י קניונפיק אזוז
  

ואמר רבא האי מאן דאוזפיה מאה זוזי לחבריה 

אלא דאית ליה , ופרעיה זוזא זוזא פרעון הוי

  .דאמר ליה אפסדתינהו מינאי. תרעומת גביה
  

,  לחבריה)חמור (ההוא גברא דזבין ליה חמרא

 )מוכר (וקא עייל,  חד זוזא)גבי לוקח (ופש ליה

יתיב רב אשי וקא מעיין בה כי . ונפיק אזוזא

מי אמרינן , משום חד זוזא (האי גוונא מאי

אמר ליה רב ?  קני או לא קני)דמצי למיהדר

מרדכי לרב אשי הכי אמר אבימי מהגרוניא 

אמר . ולא קני, משמיה דרבא זוזא כזוזי דמי

ליה רב אחא בריה דרב יוסף לרב אשי והא 

 אמר ליה תתרגם ?אמרינן משמיה דרבא קני

 מפני ]א"דף עח ע[שמעתיך במוכר שדהו 

דאנן סהדי דבלאו אונסא דזוזי נמי הוה  (רעתה

 ממהר הוא והאי דעייל ונפיק אזוזי, מזבין לה

ונראה  ' כתבו התוסשלא יחזור לוקח, לגבות

דהשתא אפילו נפיק ועייל בכולהו זוזי קני ולאו דוקא חד 

 בסמוך ולא טרח וזבין במאתים וקא עייל נןזוזא כדאמרי

     .)מפני רעתה דמי או לאונפיק אזוזי כמוכר שדהו 

, המוכר שדה לחבירו באלף זוז. א ע"פסק הש

והיה יוצא ונכנס ותובע , ונתן לו מקצת הדמים

, אפילו לא נשאר לו אלא זוז אחד, שאר הדמים

 שכתב השטר פ"עא, לא קנה הלוקח את כלו

, ואם לא היה יוצא ונכנס ותובע... או החזיק

 יכול ואין אחד מהם, קנה הלוקח את כולה

 ...ושאר הדמים עליו כשאר החובות, לחזור בו

אף על , מכר שדהו מפני רעתה .ב ).י,קצ(מ "חו

קנה , פי שהוא יוצא ונכנס ותובע שאר הדמים

שזה שתובע , ואין הלוקח יכול לחזור בו, הכל

אלא , ורודף לא מפני שעדיין לא גמר והקנה

וכן הדין במוכר . כדי שלא יחזור בו הלוקח

 אף על פי שמשך הלוקח הפירות ,מטלטלים

והוציאן לרשותו והמוכר נכנס ויוצא על שאר 

, ויד החוזר בו על התחתונה, לא קנה, הדמים

אלא אם כן מכר מפני רעת , כמו שנתבאר

   .ע בסעיף טז"ע ).יא,קצ(מ "חו שאז קנה הכל, ממכרו

 . עח- :  עז
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היה צריך למאה  (בעי לזבוני במאה, פשיטא

ולא , מאה זוזורצה למכור שדה קטנה ב, זוזי

 ולא )מצא לה לוקחין ומכר גדולה במאתים

 וקא עייל ונפיק אזוזי, וזבין במאתים, אשכח

דאנן סהדי דעל כורחו  ( לא קני)וזה עיכבם(

ויכול לומר לכך הייתי מחזר אחר , מכר המותר

אי , אלא. )המעות לקנות שדה קטנה תחתיה

לא מצא לה  (בעי לזבוני במאה ולא אשכח

לחזור אחר , טובא ( ואי טרח)לוקחין מיד

 ולא )לוקחי שדה קטנה ( הוה משכח)הלוקחין

ומכר הגדולה , הוקשה לו הטורח (טרח

, וקא עייל ונפיק אזוזי, אתים וזבין במ)במאתים

כיון  ( כמוכר שדהו מפני רעתה דמי,מאי

דמשום טירחא דאהדורי אחר לוקח הוקלה עליו 

שמע מינה לא , למכור אותה בלא דוחק מעות

פסק      .תיקו?  או לא)חביבה היתה עליו
ביאר  (לקח שדה שוה מנה במאתים. א ע"הש

 מן הדומה מגיד משנהוכתב ה ,ם"לשון הרמב באר הגולה

,  ונתן לו מקצת דמים)שגרסתו אינו שוה לגירסתינו

הרי זה ספק , והמוכר נכנס ויוצא לתבוע השאר

. אם הוא כמוכר שדהו מפני רעתה אם לאו

אינו יכול לחזור , משניהם, צה לחזורולפיכך הרו

ואם תפס המוכר ממקח שמכר כנגד המעות 

 . ב).יג,קצ(מ "חו אין מוציאין מידו, שנשארו לו
בקש למכור שדה במאה ולא מצא קונה לשדה 

והוצרך למכור במאתים וקבל קצת , שוה מאה

ושניהם , לא קנה, מהדמים ועייל ונפיק אשארא

וא בענין שאם אבל אם ה. יכולים לחזור בהם

היה רוצה לטרוח היה מוצא למכור שדה 

. הרי זה ספק, ולא טרח ומכר במאתים, במנה

אינו יכול לחזור , משניהם, לפיכך הרוצה לחזור

ואם תפס המוכר ממקח שמכר כנגד המעות 

  ).יד,קצ(מ "חו .אין מוציאין מידו, שנשארו לו
  

 שוכר עליהן או ...שכר את החמר ואת הקדר'

אמר רב נחמן ? כמה שוכר עליהן עד 'מטען

, אם עשו אצלו קצת המלאכה (עד כדי שכרן

כל מה שהוא ,  שוכר עליהןולא קיבלו כלום

איתיביה רבא . )חייב להן יוסיף לאחרים ויגמרו

 אמר ליה ?לרב נחמן עד ארבעים וחמשים זוז

אם יש  (כי תניא ההיא שבאתה חבילה לידו

בלים ם המקכדרך האומני, בידו משלהן הרבה

עליהן מלאכה מביאים כלי אומנות לבית בעל 

הבינו ' תוס (כ פשיטא"ת א"וא 'כתבו התוס הבית

שהחבילה היא פקדון שהביאו האומנים לבעל הבית שיגבה 
 שמדובר י נראה פשוט"מרש םאמנ מהפקדון אם יחזרו בהם

 )שמצויים כלים של הפועלים אצל בעל הבית ומהם יכול לגבות

 דפועל לא נותן לו נ"אהיא ולא קני א אסמכתא "דהל "וי

 ע"פסק הש      .)אלא לשכור בשויה ולא מן הכל
שוכר עליהם פועלים וגומרין מלאכתן , כיצד

וכל שיוסיף לאלו הפועלים , שלא תאבד

האחרים על מה שפסק לראשונים נוטל 

מהראשונים עד כמה עד כדי שכרן של 

שוכר , ואם היה להם ממון תחת ידו. ראשונים

לים המלאכה עד ארבעים או חמשים זוז להש

רב כתב ה ביאר באר הגולה (בכל יום לכל פועל

'  הברייתא עד ארבעים וחמשים ורבינו פישון להמגיד

 )ודרך גוזמא אחזו ונכון הוא' ביום א' שהכוונה לפועל א
 הגה[ ששכר הפועל בשלשה או ארבעה פ"עא

אין הפועלים , ואם לא שכר עליהם אחרים

 ויש אומרים הא )י"נ(ם לו הזיקו חייבים לשל

דשוכר עליהן עד ארבעים או חמשים זוז היינו 

, אבל שאר דברים, דווקא שתפס כלי אומנותם

,  ודוקא בדבר האבוד שאינו ממון).מרדכי(לא 

אבל בדבר האבוד , כגון מלמד או כדומה לזה

 תרומת הדשן(צריך לשלם לו כל הזיקו , של ממון

   ).ו,גשל(מ " חו])י"הגהת אשרו
 

 השוכר את החמור להוליכו בהר והוליכו משנה

, בראש ההר (בבקעה והוליכו בהר, בבקעה

 אפילו זו עשר ) חייב שהדרך חלק וישרפ"עוא

ה אפילו זו "וה 'כתבו התוס( מילין וזו עשר מילין

 ) להאריך התנא אלא שלא חש,שהלך בה קצרה יותר
  . ומתה חייב

  

וליכה בהר השוכר את החמור לה )המשך המשנה(

שבהר  (אם החליקה פטור, והוליכה בבקעה

שראש ההר חד , היא ראויה להחליק יותר

שהבקעה  ( ואם הוחמה חייב)ומשופע לצדדין

ואין אויר , לפי שההרים סביבה, מעלה הבל

אם ,  להוליכה בבקעה והוליכה בהר)שולט בה

 'כתבו התוס[ ואם הוחמה פטור, החליקה חייב

תו בפשיעה וסופו באונס חייב תחיל.) מב(ד "ת למ"וא

 ל"ויאמאי פטור הא תחילתו בפשיעה היה לענין הוחלקה 
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דלא מחייב אלא באונס שיש לתלות שאם לא היה משנה 

אפשר שלא היה בה האונס כי ההיא דצריפא דאורבני 

דאונס בא מחמת הפשיעה שאם היה מצניעם תחת 

 אבל הכא כי הוחמה ,הקרקע כדשמואל לא היו נגנבים

 ,ש דאם לא שינה והיה הולך בבקעה דהוה הוחמה" כבהר

גבי פשע בה ויצאתה לאגם :) לו (והכי אמר רבא לעיל

ד חייב הכא פטור דמלאך המות מה לי הכא "אפילו למ

גבי הניח עדרו ובא :) צג( לקמן ת"וא         .מה לי התם

לעיר ובא ארי ודרס פטור ומוקי לה רבה דעל בעידנא 

ריך אביי תחילתו בפשיעה לענין גנבי דלא עיילי אינשי ופ

 והתם אפילו לא פשע הוא ,וסופו באונס הוא לענין ארי

 דשמא ל"וי ומאי פריך ,ולא בא לעיר היה נארע האונס

אם היה שם היה מוליכן למרעה אחר קודם ביאת ארי כי 

כן דרך הרועים לרעות חצי היום בשדה זו וחצי היום 

רי היה ירא לבא  הא, שמא אם היה שםאו ,בשדה אחר

גם את הארי ואת הדוב הכה ' היה מקיים ביה או ,שם

 ובלאו הכי צריך לפרש הפשט התם כך דקאמר .'עבדך

אין אומרים אילו היה שם היה מציל אלא אומרים אם 

 ואי אפשר לפרש ,היה יכול להציל חייב ואם לאו פטור

גבי רועה שהניח את (  פירש התםף"והרי     .ניין אחרבע
לעניין שומר שפשע , :לו( דאביי לטעמיה דאמר לעיל )עדרו

ד " למ לא מיבעיא)ויצתה לאגם ומתה, על בפניהנבבהמה ולא 

ד " אלא אפילו למ,תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב

 ד" משמע דלמ,פטור הכא חייב דהבלא דאגמא קטלה

 בלאו האי תי שפיר חייב אתחילתו בפשיעה וסופו באונס

 וישונס היה נארע בכל ענין טעמא אף על פי שהא

ד חייב נמי סמך אהאי טעמא דקאמר "לדחות ראייתו דלמ

 דאם לא כן תקשי ליה ,בסוף דהבלא דאגמא קטלה

 למה ומיהו .ממתניתין דהכא דקאמר הוחמה בהר פטור

תי שנפרש לבסוף דהכא לא חשיב תחילתה בפשיעה א

 בעלותה ,הוחמה ( אם מחמת המעלה)שפיר

, שהמעלה גרמה לה (חייב )מרגל ההר לראשו

 והיכי ת"וא ,' כתבו התוסוהוא שינה להוליכה בהר

ידעינן ברישא דקתני הוחמה בהר פטור דשלא מחמת 

 דראינו שלא הוחמה בעלייתה ל"ויהמעלה הוחמה 

שעלתה בלא טורח והלכה אחר כן הרבה ולא היתה 

כ שלא מחמת מעלה היה " וא,מזיעה ובתר הכי הוחמה

   .)ופטור
  

או , השוכר את החמור והבריקה )המשנההמשך (

 )שנטלוה לעבודת המלך (שנעשית אנגריא

  הרי שלך לפניך)משכיר לשוכר (אומר לו

שאף מזלך גרם , טלנה כמו שהיא סמויה ותלך(

וגבי , וטרח ואשר אותה בדרכים, כמו מזלי

שאף מזלך , המתן עד שתשוב, אנגריא נמי

יד שמפס (מתה או נשברה. )גרם ונפסיד שנינו

המשכיר למכור העור והנבילה  ( חייב)כל שכרו

 מיד לו חמור להע)...ולהוסיף מעות ו, לכלבים

שהרי חמור זה , או ישכור לו אחר בדמי נבילה(

  .)או יחזור לו שכרו, שיעבד לו
  

ומאי ,  מאי שנא רישא דלא קא מפליג)גמרא(

? )בין הוחלקה להוחמה (שנא סיפא דקא מפליג

 רישא שמתה מחמת אויר אמרי דבי רבי ינאי

הואיל , לא הוחלקה ולא הוחמה ומתה מעצמה(

לא מתה זו אלא ' יכול לומר לו ושינה בה

 לא היתה לימודה ליגדל באויר הר 'מחמת אויר

או לא היתה לימודה באויר בקעה , וקשה לה

שידוע שאותו יום היה אויר ' פי ' התוסביארו וקשה לה

 משלג או ממטר משונה בהרים יותר מבבקעה או איפכא

והוי תחילתו וסופו בפשיעה ולהכי נקט להוליכה בהר 

והוליכה בבקעה ולא נקט להוליכה בהר זה והוליכה בהר 

אחר משום דאין רגילות להשתנות אויר אלא מהרים 

לבקעות אבל מהר להר ומבקעה לבקעה אין דרך אויר 

 דאמרינן אוירא דהר קטלה ואמרינן )להשתנות

   .אוירא דבקעה קטלה
  

 כגון שמתה מחמת רבי יוסי בר חנינא אמר

 הוליכה בהר, עייפות ויגיעה ממשאה (אובצנא

יכול לומר לו עייפות המעלה שעלתה לראש 

על כן עייפה לה , ההר הועיל לה מתחילה

ויגעה תחת , לאחר זמן כשהלכה בדרך החלקה

, ואם שינה להוליכה בבקעה, משאה ומתה

היום חם מזעת ולא שלא ראינו אותה פ "עוא

 יש לומר אם הלכה בהר מאד לומר הוחמה

היה האויר שולט שם ונותן בה כח ולא תיגע 

והיא , בבקעה לא שליט בה אויר, תחת משאה

' ז ביארו התוס"כעי ויגעה לה, היתה חסירת כח

ד תחילתו בפשיעה וסופו "ולהכי חייב אפילו למוכתבו 

   .)באונס פטור
  

קשה , 'תוסכתבו ה ( כגון שהכישה נחשרבה אמר

מ למינקט "נ ה" אמאי נקט לדידיה הר ובקעה דהם"לריב

בקעה ובקעה אם ידוע שנמצא נחשים היום בבקעה 

ששינה להוליכה שם דלא שייך האי קלקול להשתנות 

 דרבה לטעמיה י"ואר .מהר לבקעה טפי מבקעה לבקעה

דאית ליה תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב כדמשמע 

ה אביי אמאי פטור תחילתו מדפריך לי:) צג(לקמן 

 דלהכי פירשתי  והשתא א,בפשיעה וסופו באונס הוא

נקט הר ובקעה משום דהשתא הוי תחילתו בפשיעה 

לענין הוחמה והוחלקה אבל אם שינה מבקעה לבקעה 
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דפריך .) נו(ק " ובב.היה פטור דליכא תחילתו בפשיעה

 הניחא למאן דאמר תחילתו .ארבה דאמר והוא שחתרה

ד חייב מאי איכא "סופו באונס פטור אלא למבפשיעה ו

 הוי מצי למיפרך דרבה אדרבה דאית ליה הכא ,למימר

 כל אלו והשתא .      חייב אי גרס בתרוייהו רבה

 המשנה מאי שנא ברישא דלא חילקה (אמוראים שבאין לתרץ
 סוברים כרבא דאמר מלאך המות )בין הוחלקה להוחמה

ילתו בפשיעה וסופו היינו שתח (ה לי הכא מה לי התםמ
באונס פטור באופן שהאונס היה בודאות קורה גם אם לא היה 

כלומר  (דלאביי דאמר הבלא דאגמא קטלה )פושע בתחילה
יש לתלות שמחמת כן תמיד נגרם , שכיון שהשומר פשע בתחילה

 מתניתין בלאו הני שנויי וחייב אפילו תי שפיר א)המות

שם קטלה אף מתה כדרכה דאמר ההוא אוירא שהוליכה 

על פי שאין ידוע שיהא אותו אויר רע כלל יותר מאויר 

ה כל שינוי אויר "אחר דלאו דוקא נקט הבלא דאגמא ה

 והא דנקט בסיפא הוחלקה ,כדמוכח בשמעתין דהתם

ה מתה כדרכה כיון דהוי "בהר והוחמה בבקעה חייב ה

 אלא משום דבפטור דהר תני הוחמה ,תחילתו בפשיעה

חימום הוי בהר טעמא לפטור בבקעה דג "עאשמועינן א

 ת"וא .לא מיפטר בהכי אלא אדרבה הוי טעמא לחיובא
והא שמעינן ליה מרישא דאפילו מתה כדרכה חייב משום 

דהוי תחילתו בפשיעה לענין הוחלקה בהר וחימום 

י החלקה דהר וחימום דבקעה "ש כשמתה ע"בבקעה כ

נן  דאי לאו אשמעינן בסיפא לא הוה ידעיל"וידמחייב 

אמאי חשיב לה ברישא תחילתה בפשיעה לחייבו אפילו 

 ולרבא וכל האמוראים דהכא ת"וא         .במתה כדרכה

 אמאי )...מלאך המות מה לי הכא (דפטרי במתה כדרכה

ל "דפטור ה תני בסיפא הוחמה בהר והוחלקה בבקעה

לאשמועינן טפי מתה כדרכה דפטור דלא נימא אוירא 

חמה בהר והוחלקה בבקעה ש הו"דההוא אתרא קטלה כ

 ויש לומרדודאי אילו לא שינה היתה מתה בענין זה 

דמשום דבחיובא דהר תני הוחלקה תני לה נמי בפטורא 

 ועוד נראה דפטורא דחימום בהר והוחלקה .דבקעה

בבקעה הוי רבותא טפי ממתה כדרכה דאדם יכול ליזהר 

בהני טפי יותר ממתה כדרכה והוה לן למימר שפשע 

נה שאם היה מוליכה בהר היה מדקדק יפה במה ששי

ושומרה יפה שלא תחלוק בהר ושלא תתחמם בבקעה 

 דוחק הוא ומיהו       .אבל מה ששינה גורם שלא דקדק

 דלא חשיב לכך נראה .שיחלוק אביי על כל האמוראים

הכא פשיעה במה ששינה דיכול ליזהר ולדקדק יפה שלא 

י הכא תחלוק בהר ושלא תתחמם בבקעה ומודה אבי

 ,דפטור במתה כדרכה כיון דלא הוי תחילתו בפשיעה

ל שפעמים מצויים "ורבה דמשני כגון שהכישה נחש צ

נחשים בהרים מבבקעה או איפכא להכי נקט הר ובקעה 

ואתי שפיר לרבה אפילו תחילתו בפשיעה וסופו באונס 

   .)פטור
  

 הא מני רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן

 המעביר על דעת של דאמר כל, רבי מאיר היא

ה וקמה לי ( נקרא גזלן]ב"דף עח ע[בעל הבית 

  .) וסיפא רבנן,ברשותיה להתחייב בכל אונסיה
  

דתנן ,  אילימא רבי מאיר דצבע,הי רבי מאיר

הנותן צמר לצבע לצבוע לו אדום וצבעו 

שחור וצבעו אדום רבי מאיר אומר נותן , שחור

 ,בדמים שצמר לבן נמכר בשוק (לו דמי צמרו

 רבי יהודה )דקנייה בגזלו לשלם כשעת הגזילה

דמי עצים  (אומר אם השבח יתר על היציאה

,  נותן לו את היציאה)ולא שכר שלם, וסממנין

ואם היציאה יתירה על השבח נותן לו את 

 דלמא שאני התם דקניא בשינוי ,ממאי. השבח

ואיכא למאן , ששינהו מכמות שהיה [מעשה

 אבל גבי החמור ):ק(ק "בב, דאמר שינוי קונה

  . ]לא נשתנה החמור
  

אלא הא רבי מאיר דמגבת פורים דתניא 

מעות שגובין הגבאין מבני העיר  (מגבת פורים

כולה (פורים  ל)לחלק לעניים לסעודת פורים

 דאמרינן ת"וא ,' כתבו התוסיתנוה לעניים דפורים

מעות של צדקה מותר לשנותן בכל מה :) ו(בערכין 

ק ידי גבאי ואפילו אמר מנורה זו לבדשירצה ואפילו באו ל

 דדוקא בפורים ל"וימותר לשנותה למצוה אחרת הבית 

 שתיקנו ש ביאר הטעם"רא' התוס (אמרינן הכא דאין לשנות
 ומגבת העיר לאותה העיר נמי )כן משום שמחת פורים

ואין ,  מגבת העיר לאותה העיר)דפורים דוקא

והמותר , לומר דיים בפחות (מדקדקין בדבר

  אבל לוקחין את העגלים.)פול לכיס של צדקהי

,  ושוחטין ואוכלים אותן)לרוב בכל המעות(

 )...שלא יספיקו לאכול בפורים ימכור ו (והמותר

רבי אליעזר אומר מגבת . יפול לכיס של צדקה

ק לא איירי אלא בגבאי "ת 'כתבו התוס( פורים לפורים

לצורך אליעזר איירי בעני שנתנו לו מעות ' דלא ישנה ור

 ואין העני )סעודת פורים שאינו רשאי העני לשנות

אלא אם כן , רשאי ליקח מהן רצועה לסנדלו

דברי רבי יעקב , התנה במעמד אנשי העיר

'  שלשון הגמתמוהיש ל (שאמר משום רבי מאיר

דברי רבי יעקב שאמר משום 'וסופו ' א אומר"ר'בתחילה  

בי ר' לא גרס את המילים ל"המהרש אכן. 'רב מאיר

שבתוספות נתבאר שכן א "ומעיר המהרש 'אליעזר אומר

שהכוונה , א"ועל כן מבאר המהרש, גרסו מילים אלו

שרבי יעקב אמר את דבריו בשם רבי מאיר ורבי 

 דלמא ? ורבן שמעון בן גמליאל מיקל.)אליעזר

 : עח-. עח
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, דאדעתא דפורים הוא דיהיב ליה, התם נמי

וכיון  (אדעתא דמידי אחרינא לא יהיב ליה

 נמצא מעות בחזקת  אדעתא דהכי יהיבדלאו

  . )חוץ מן היוצאין בסעודת פורים, בעלים
  

רבי שמעון בן , אלא הא רבי מאיר דתניא

אלעזר אומר משום רבי מאיר הנותן דינר לעני 

טלית לא יקח , לא יקח בו טלית, ליקח לו חלוק

מפני שמעביר על דעתו של בעל , בו חלוק

 חשדיהדאתו למ, ודלמא שאני התם. הבית

ששמעו עליו , לבעל הבית בנודר ואינו מקיים(

 )שאמר ליקח טלית לפלוני עני ולא קנה לו

דאמרי אינשי אמר פלניא זבנינא ליה לבושא 

אי נמי זבנינא ליה , ולא זבן ליה, לפלוני עניא

אם כן ליתני מפני החשד . גלימא ולא זבן ליה

מאי מפני שמעביר על דעתו של בעל הבית 

ום דשני הוא וכל המעביר על שמע מינה מש

  .דעת של בעל הבית נקרא גזלן
  

? מאי והבריקה. השוכר את החמור והבריקה

 )כתם לבן בעין י"י רש"לעז ( נהוריתאהכא תרגימו

  .)התולעים התליעו רגליה ( אבזקתרבא אמר
  

 ההוא דאמר להו אבזקת במילתא דמלכא

 ראיתי עש שאוכל שיראים של אוצר המלך(

ית דגרס במולתא פירוש היינו פרדס כמו א 'כתבו התוס

מולאות של בית רבי בטלי זהב או בטלי כסף .) שבת  נב(

 דבלשון י"ואין נראה לרכלומר פרדות אדומות או לבנות 

,  אמרו ליה במאי)ארמי לא קרי להו אלא כודנייתא

כלי צמר  ( או בטלי דהב)כלי פשתן (בטלי כסף

, אמראיכא דאמרי בטלי כסף ? )צבועין אדום

 איכא )שאין עש אוכל כלי פשתן (וקטלוה

  .ושבקוה, דאמרי בטלי דהב אמר
  

. 'או שנעשית אנגריא אומר לו הרי שלך לפניך'

כתבו (  לא שנו אלא באנגריא חוזרתאמר רב

שתתאחר פ "עדיכול לעשות מלאכתו כשתחזור א 'התוס

במלאכתו שבשביל איחור אין חייב להעמיד לו חמור 

ו נשתטתה שמתאחרת נמי אחר כמו הבריקה א

 אבל אנגריא שאינה )במלאכתה ולא חיישינן

 חייב )הוה ליה כמתה או נשברה (חוזרת

 בין אנגריא ושמואל אמר. להעמיד לו חמור

אם בדרך , חוזרת בין אנגריא שאינה חוזרת

יא מוליכתה לדרך שהאנגר (הליכה ניטלה

  אומר לו הרי שלך לפניך)שהיה זה רוצה להלך
נוטל חמורו של זה ומהלך , שכן דרך אנגריאי "פירש רש(

ומחזיר , וכל חמור שפוגע בו ראשון נוטלו, בעליה אחריה

, והשני חוזר אחר חמורו עד שפוגע באחר, לו את שלו

שכור חמור אחר ולך הלכך אומר לו הואיל ואף מזלך גרם 

 הביאו פירוש 'התוס .עד שיפגע בחמור אחר, אחריו
 ללכת  ישכור בהמה אחרתותימה דלמה והקשו, י"רש

 ואם השוכר אין צריך החמור בהליכה אלא בחזרה ,אחריו

ל לפלוגי בין צריך " אבל אם כן בגופה ה,תי שפירהוי א

' ונראה כפי         .חמור לאלתר לאין צריך אלא בחזרה
 דמפרש אם בדרך הליכה שהאנגריא אין מחפשין ח"ר

 אומר ,תה והיינו דרך הליכ,בבתים אלא כשפוגעים בדרך

ל מזלך גרם שאילו " דמצי א,לו משכיר הרי שלך לפניך

 דלא ,היתה בבית לא היתה ניטלת ואפילו אינה חוזרת

 ואם , דהכא מוכח דמזלא דידיה גורם, הבהמהדמי למתה

 ,שלא בדרך הליכתה ניטלת דהיינו שמחפשין גם בבתים

 חייב להעמיד לו חמור אחר ,שאז לא מזלו של שוכר גורם

לאכתו לאלתר דאפילו חוזרת האנגריא את לעשות מ

החמור לכאן בעוד שתועיל חזרתה לשוכר אין לו לשוכר 

 )להתעכב ממלאכתו ולא דמי להבריקה או נשתטתה
ואם לאו בדרך הליכתה ניטלה חייב להעמיד לו 

  . חמור
  

מיתיבי השוכר את החמור והבריקה או 

 אומר לו )עדיין היא ראויה למשאו (שנשתטתה

מתה או שנעשית אנגריא . לפניךהרי שלך 

 בשלמא לרב לא קשיא. חייב להעמיד לו חמור

 כאן )...דמצי לשנויי, רומיא דמתניתין אהדדי(

. כאן באנגריא שאינה חוזרת, באנגריא חוזרת

 וכי תימא לשמואל נמי לא ,אלא לשמואל קשיא

כאן שלא , קשיא כאן שבדרך הליכתה ניטלה

סיפא רבי הא מדקתני . בדרך הליכתה ניטלה

שמעון בן אלעזר אומר אם בדרך הליכתה 

ואם לאו חייב , ניטלה אומר לו הרי שלך לפניך

מכלל דלתנא קמא לא שאני . להעמיד לו חמור

 ?)ק עדיף דהוי רבים לגבי יחיד"ות 'כתבו התוס( ליה

אמר לך שמואל לאו מי איכא רבי שמעון בן 

 אנא דאמרי כרבי שמעון ,אלעזר דקאי כוותי

 כולה רבי שמעון בן איבעית אימא. זרבן אלע

וחסורי מיחסרא והכי קתני השוכר , אלעזר היא

את החמור והבריקה או נשתטית אומר לו הרי 

מתה או שנעשית אנגריא חייב . שלך לפניך

במה דברים אמורים שלא . להעמיד לו חמור

 :         עח
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אבל ניטלה בדרך , בדרך הליכתה ניטלה

 עט דף[, אומר לו הרי שלך לפניךהליכתה 
שהיה רבי .  דברי רבי שמעון בן אלעזר]א"ע

שמעון בן אלעזר אומר אם בדרך הילוכה 

ואם לא חייב , ניטלה אומר לו הרי שלך לפניך

  . להעמיד לו חמור
  

 ,ומי מצית מוקמת לה כרבי שמעון בן אלעזר

והא קתני רישא השוכר את החמור והבריקה 

ואילו . אומר לו הרי שלך לפניך, או שנשתטתה

י שמעון בן אלעזר אמר השוכר את החמור רב

לרכוב עליה והבריקה או שנשתטתה חייב 

 אמר רבה בר רב הונא ?להעמיד לו חמור

שמא תפול תחתיו בגשר  (לרכוב עליה שאני

אמר רב פפא . )או תשליכנו באחת הפחתים

 ע"פסק הש     .וכלי זכוכית כלרכוב עליה דמי
יכה והול, השוכר את החמור להוליכה בהר. א

אף על פי שעבר , פטור,  אם הוחלקה,בבקעה

ל "דלא קי א"בביאור הגרביאר [ על דעת הבעלים

 לי בשבועה ל את מהימנת" דא:)לו(ל כרבא " דקי,מ"כר

  ולא כאביי משום אין רצוני,האיך לא מהימן לי בשבועה

מ "חו חייב,  ואם הוחמה.]שיהיה פקדוני ביד אחר

והוליכה שכרה להוליכה בבקעה  . ב).א,שט(

שהחלקות יותר בהר ,  חייב אם הוחלקה,בהר

שבבקעה חמימות , פטור, ואם הוחמה. מבקעה

מפני הרוח שמנשבת בראש , יותר מבהר

 וכן ,חייב, ת המעלהואם הוחמה מחמ. ההרים

 שינה מהר לבקעה הגה( כל כיוצא בזה

וכן אם . חייב, ומבקעה להר ונתייגעה ומתה

יכה למקום והול, שכרה להוליכה למקום אחד

חייב , ואויר הדרך משונה מבמקום אחר, אחר

השוכר  .ג ).ב,שט(מ "חו .)טורוכן כל כיוצא בזה 

) ועדיין ראוי למלאכההגה (את הבהמה וחלתה 

י "או נלקחה לעבודת המלך אעפ, או נשתטית

אם נלקחה דרך הליכה הרי , שאין סופה לחזור

ונותן , המשכיר אומר לשוכר הרי שלך לפניך

כששכרה לשאת עליה , א"בד. רו משלםלו שכ

 אבל ,משאוי שאיפשר להשליכה בלא הקפדה

אם שכרה לרכוב עליה או לשאת עליה כלי 

חייב להעמיד לו בהמה , זכוכית וכיוצא בהם

יחזיר השכר ויחשוב ,  ואם לא העמיד,אחרת

מתה הבהמה או . עמו על שכר כמה שהלך בה

בין ששכרה לשאת בין ששכרה , נשברה

,  אם אמר לו חמור סתם אני משכיר לך,לרכוב

,  ואם לא העמיד,חייב להעמיד לו בהמה אחרת

יש לשוכר למכור הבהמה וליקח בה בהמה 

, ואם אין בדמים ליקח בהמה אחרת, אחרת

שוכר בדמים בהמה אחרת עד שיגיע למקום 

   ).א,שי(מ "חו .שפסק עמו
  

אמר רבה בר רב הונא אמר רב השוכר את 

ומתה לו בחצי הדרך נותן , ההחמור לרכוב עלי

אין  (ואין לו עליו, לו שכרו של חצי הדרך

שהשכיר  ( אלא תרעומות)לשוכר על המשכיר

  אי דשכיח לאגורי,היכי דמי. )לו חמור כחושה

 תרעומות מאי )מוצא חמור אחר כאן לשכור(

 אי דלא שכיח לאגורי אגרא בעי ,עבידתיה

ום ומש,  לעולם דלא שכיח לאגורי?למיתב ליה

דאמר ליה אילו בעית למיתי עד הכא לאו 

תימה דהשתא  'כתבו התוס( אגרא בעית למיתב

 ל"וימיהא דלאו עד הכא בעי למיתי למה יתן לו שכר 
דהא דקאמר לעולם דלא שכיח לאגורי היינו לפי אותן 

דמים שהשכיר מזה אבל בטפי פורתא ימצא להשכיר 

שכרו והרי נהנה במה שבא עד כאן לכך נותן לו חצי 

ואין צריך לפחות המשכיר משכרו מה שזה נותן עתה 

 כגון שיוכל נ"איותר מעט מכאן ואילך כיון דהוא אנוס 

למכור סחורתו במקום שמת החמור וירויח בה ויש 

סוחרים הרבה שאין מביאין סחורתן אלא עד כאן לכך 

   .)יתן חצי שכרו
  

אי דאמר ליה חמור סתם הא חייב , היכי דמי

 אי דאמר ליה חמור זה ,מור אחרלהעמיד לו ח

בו חמור כל  ( ליקח)של נבילה (אם יש בדמיה

דהא שיעבד לו חמור , וישלים דרכו ( יקח)שהוא

 מתה חייב להעמיד לו ,ותנן במתניתין, זה

.  לא צריכא בשאין בדמיה ליקח?)חמור אחר

ימכור שוכר זה  (אם יש בדמיה לשכור ישכור

חמור וישכור , את הנבילה באשר הוא שם

ותנן , דהא שיעבד לו חמור זה, לעצמו

 ?)במתניתין מתה חייב להעמיד לו חמור אחר

מ לשנויי דאין בדמיה "ה 'כתבו התוס( רב לטעמיה

 אלא רוב פעמים יש בדמיה לשכור והאמת משני ,לשכור

אי דאמר בית זה ונפל אזדא לה .) קג( והא דאמר .ליה

ל אפילו ולא אמר אם יש בדמיה לרב ליקח יקח ולשמוא

 . עט-: עח
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לשכור ישכור דהתם אין הבית עומד לימכר אלא להוסיף 

ל בית זה ונפל "עליו ולחזור ולבנותו כבתחילה וכיון דא

אין למוכרו וגם לא קבל עליו להוסיף יציאה בבנין בית זה 

אלא בית זה כמו שהוא השכיר לו לדור בו כל זמן שיוכל 

 אבל חמור שמת אין עומד אלא למכרו ,וכי נפל אזדא

 דאמר )בדמים ולכך יש בדמיה ליקח יקח לשכור ישכור

וכי תנן במתניתין חייב  (רב לא מכלינן קרנא

היכא דמתה בעודה  להעמיד לו חמור אחר

דמוסיף ולוקח חמור ולא כליא , בבית הבעלים

אבל למוכרה ולהוציא הדמים לשכור , קרנא

 השוכר את החמור ומתה דאתמר .)אחרת לא

  אם יש בדמיה ליקחאמר רב. לו בחצי הדרך

 אף ושמואל אמר. לשכור אל ישכור יקח

רב סבר לא ? במאי קמיפלגי. לשכור ישכור

  .ושמואל סבר מכלינן קרנא, מכלינן קרנא
  

מי שמישכן אילן לחבירו  [מיתיבי יבש האילן

דכתבי במשלם שנייא , כי הני משכנתא דסורא

אופן ה :סזלעיל (אילין תיפוק ארעא דא בלא כסף 

 ת משמשוזו השדה,  שדהו למלוה אתמשכן הלוה הוא שהמדובר
 ,את פירות השדה במשך כמה שניםשיאכל  י"ע, לפרעון החוב

 ופטור מלשלם ,חוזרת השדה לבעלים, ולאחר אותם שנים

לבקע עצים  ( שניהם אסורין בו, או נקצץ)]חובו

,  כליא קרנא דמלוהדאי שריף ליה לוה, ולשרוף

 כיצד )נא דלוה כליא קרואי שריף ליה מלוה

והא . והוא אוכל פירות,  ילקח בו קרקע,יעשה

הקושיא היא  ' התוסביארו( כיון דכי מטי יובל, הכא

שודאי עדיף ,  עצמה לא קשהאבל לברייתא, על רב

מאשר שיטול המלוה , למכור את העצים ולקנות קרקע

 'גמהמשך הכמבואר ב, את העצים לצורך ביעורם

לעיתים  ,בל עתיד לבואבאופן שקונה קרקע אף שהיוש

ישלמו ימי המשכנתא קודם היובל או שיזדמנו לו מעות 

 אבל ,יובללפני השנים ' או ג'  ויאכל בלפדות את השדה

מ כליא " קשה ליה דמ,לרב דאמר לא מכליא ליה קרנא

 קא )קרנא כיון שלבסוף לא תשאר הקרקע ביד הלוה

דשדה זו שהן לוקחין בדמי  (הדרא ארעא למרה

 )ושמא יפגע יובל בתוך שני המשכונא, העצים

 הכא במאי עסקינן ?)דלוה (וקא כליא קרנא

ד כיון דלזמן "קס 'כתבו התוס( דזבין ליה לשתין שנין

 דאמר רב .)כ מכר לו לא חשיב כליא קרנא"ארוך כ

חסדא אמר רב קטינא מנין למוכר שדהו 

אלא ימתין  (לששים שנה שאינה חוזרת ביובל

ְוָהָאֶרץ לֹא  שנאמר )ותחזור לו, עד ששים

 טעמו של מצות כאן פירש לך (ִּתָמֵכר ִלְצִמֻתת

אלמא אין היובל מוציא אלא קרקע שאם , יובל

מי שאין  )לא היתה מצות יובל היתה נצמתת

, יש שם יובל אינה נצמתת, שם יובל נצמתת

.  שאין שם יובל אינה נצמתתפ"אעיצתה זו ש

א ארעא לכי מטו שיתין שנין קא הדר, סוף סוף

   ?וקא כליא קרנא, למרה
  

 הכא במאי עסקינן בזמן שאין היובל נוהג, אלא

דאי , הכי נמי מסתברא. )דלא כליא קרנא(

ומכלינן קרנא , סלקא דעתך בזמן שהיובל נוהג

אי לא למכליא קרנא חייש למה  (נצלחיה לציבי

ליה ליקח בו קרקע יבקע המלוה את העצים 

, לא קשיא אי משום הא ? ונשקליה)וישרפם

שנים (מקמי יובל  זמנין דשלמו שני משכנתא

שהיה האילן ממושכן לו יכלו לפני היובל ארבע 

ואותן שנים יאכל לוה את , או חמש שנים

ולעולם מכלינן , הפירות קודם שתשוב לבעלים

ריק לה ארבע  אי נמי דמטו ליה זוזי ופ)קרנא

ל "א ע"פסק הש     .וחמש שנין מקמי יובל
אם שכרה לרכוב עליה ,  שוכר לךחמור זה אני

אם יש , ומתה בחצי הדרך, או לכלי זכוכית

 ואם אין ,יקח, בדמיה ליקח בהמה אחרת

עד שיגיע , בדמי כולה' שוכר אפי, בדמיה ליקח

 ואם אין בדמיה לא ליקח ,למקום שפסק עמו

ואין , נותן לו שכרו של חצי הדרך, ולא לשכור

, אואם שכרה למש. לו עליו אלא תרעומת

, ומת בחצי הדרך, הואיל ואמר ליה חמור זה

אלא נותן לו , אינו חייב להעמיד לו אחרת

 ויש הגה(. שכרו של חצי הדרך ומניח לו נבלתו

חולקין וסבירא להו דאפילו שכרו למשא דינו 

 והא דאמרינן .)ד"טור בשם הראב כשכרו לרכיבה

היינו שיכול למכור , דנותן לו שכרו מחצי הדרך

 או שיכול לשכור חמור אחר עד סחורתו שם

אבל בלאו הכי אינו נותן לו , מקום שרוצה לילך

מ "חו .דהא לא מהני ליה מידי, כלום משכרו

 'רשוכ, ואם אין בדמיה ליקח' ע"ש הש"מ ).ב,שי(

 לחלק בדעת הסתם ע"הש ש"מ. דהילכתא כשמואל בדיני

והשיג ם "לרכוב הוא דעת הרמבשכרו לבין שכרו למשא 
. ד"וכן השיג הראב,  שאינו מבין מה החילוקהטורעליו 

שכן היתה בנוסחתו , ם כך" שדעת הרמבי יישב"והב

    .'בגמ

 .        עט
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תנו רבנן השוכר את הספינה וטבעה לה בחצי 

, את השכר (רבי נתן אומר אם נתן, הדרך

כדמפרש לקמן דהתובע  ( לא יטול)ואפילו כולו

  .  ואם לא נתן לא יתן)ידו על התחתונה
  

 אם נתן , ויין סתםילימא בספינה זו א,היכי דמי

 והלא טענת התובע ,בתמיה (אמאי לא יטול

 נימא ליה הב לי )בריא וחזקה מטענת הנתבע

ואוליך למקום  (דאנא מייתינא חמרא, ספינתא

כיון דבעל ו, דהא אנא יין סתם אמרי, שהתנית

 חייב הספן להעמיד לו היין יכול להשלים תנאו

אילו ' להא דאמר לעיל ולא דמי ' התוסכתבו ספינה

 דהתם 'בעית למיתי עד הכא לאו אגרא בעית למיתב

מהני ליה שיכול בקל להשכיר מכאן עד מקום שירצה או 

למכור שם סחורה כדפרישית לעיל אבל הכא לא שייך 

 דהכי אבל אין לפרש .למימר הכי שהיין נטבע ומה ימכור

 פריך אמאי לא יטול שכר חצי הדרך שלא הלך עדיין אבל

כמו הדין  (שכר חצי הדרך שכבר הלך ניחא ליה שלא יטול
שצריך לשלם את שכר הדרך , בשוכר חמור ומת בחצי הדרך

 'אם לא נתן לא יתן'  בסמוךכ הא דקתני" דא)שכבר הלך

ל " ה,דמשמע שלא יתן כלל אפילו שכר חצי הדרך

 אלא בספינה סתם ויין .)לאקשויי אמאי לא יתן כלל

 ]ב"דף עט ע[ ,לא יתןאם לא נתן אמאי , זה
ואנא מייתינא , נימא ליה הב לי ההוא חמרא

פן יש בידו  הואיל והס,אחריתי (ספינתא

 כתבו  ישלם כל השכרלהשלים תנאו וזה מעכב

 אלא אפילו לא ,לא מבעיא אם כבר נתן שלא יטול 'התוס

נתן יש לו לתת כל השכירות שהרי קנה המשכיר כל 

ה כיון שמזומן השכירות במשיכת השוכר את הספינ

המשכיר לקיים תנאו או אפילו בלא משיכה כיון שמשכיר 

כ מזלו גרם "יכול לקיים תנאו ושוכר אינו יכול לקיים א

   והוי כחוזר בו ויתן לו מחצי הדרך שלא הלך כפועל 

 דאמאי יתן לו כלל מחצי הדרך שלא הלך וקשה      .בטל

לעיל אפילו כפועל בטל כיון שאירעו אונס הא אמרינן 

צ להשקותה "היכא דהשוכר אנוס דאתא מיטרא דא.) עז(

 ומשמע לעיל דכל אונס שאירע ,דהוי פסידא דפועלים

ב שלא היה לו לידע יותר מן הפועלים הוי פסידא "לבעה

 והכא נמי על כרחך פריך שיתן אפילו שכר חצי ,דפועלים

הדרך שלא הלך מדניחא ליה הא דקתני אם נתן לא יטול 

 ן"ותירץ ריבן כל שכרו לא יטול כלל דמשמע אם נת
דלעיל שהפועלים לא אבדו כלום רק שנתבטלו אין נותן 

 כפועל , אבל הכא שהמשכיר הפסיד ספינתו,להם כלום

   ?)בטל מיהא אית ליה כיון שמזומן לקיים תנאו
  

 )נתן' להא דר(לה  תאמר רב פפא לא משכח

ולא ביד זה וזה  (אלא בספינה זו ויין זה

דאמר , הלכך יד תובע על התחתונה, להשלים

 ליה היאך אנא לא מעכבנא מכי מייתית דידך

דהמוחזק יאמר לחבירו לית לך גבאי ולא  'כתבו התוס

מ אם נתן כל השכירות " דמת"וא     .מידי דקיים תנאך

אמאי לא יטול השוכר שכר דחצי הדרך שלא הלך וכי 

 ועוד ,יטול כסף שאינו שלובשביל שמשכיר מוחזק 

כירות אינה משתלמת אלא לבסוף ולמה יפסיד השוכר דש

 כיון שנתן לו שכרו ל"וישכר חצי הדרך שלא הלך 

דאינה משתלמת אלא ג "ענתרצה שיהא שלו לאלתר א

לבסוף לדעת כן נותנו שיהא שלו לאלתר אם לא ישאר 

 אם 'בספינה סתם ויין זה' הא דפריך 'ם פי" וריב.      בו

יך אלא אמאי לא יתן שכר לא נתן אמאי לא יתן לא פר

חצי הדרך שכבר הלך אבל שכר חצי הדרך שלא הלך 

אם 'מ אהא דקתני " מ,פשיטא שלא יתן כיון שהוא אנוס

 דמשמע דלא יטול כלל אפילו שכר חצי 'נתן לא יטול

הדרך שלא הלך לא קשה ליה דכיון שהוא מוחזק ומזומן 

לקיים תנאו ניחא ליה שלא יחזיר כלל ומשני ביין זה 

וספינה זו דמאן דתפיס לא מפקינן מיניה דהמוחזק יאמר 

לחבירו כיון שאינך יכול לקיים תנאך מזלך גרם המוציא 

 אבל ספינה סתם ויין סתם חולקין .מחבירו עליו הראיה

ם אם חולקין שכר חצי הדרך "בהא מספקא ליה לריב

שהלך דוקא ונותן רביעית או חולקין כל השכירות ויתן 

 )שכבר הלך ועדיין מזומן לקיים תנאושכר הדרך כיון 
 אם קבל (אבל בספינה סתם ויין סתם חולקין

שהרי ביד ,  יתן החציואם לא נתן, יחזיר החצי

 השלים ואם יעכב הנתבע מליתן החצישניהם ל

השוכר את  .א ע"פסק הש     .)יעשה תנאו

אם אמר ליה , הספינה וטבעה בחצי הדרך

שוכר ושכרה ה, ספינה זו אני משכיר לך

 שנתן לו השכר פ"עא, להוליך בה יין סתם

שהרי זה אומר לו הבא לי , יחזיר כל השכר

הספינה עצמה ששכרתי שהקפדה גדולה יש 

. בספינה זו ואני אביא יין מכל מקום ואוליך בה

 ואם אפשר להוציא הספינה מן המים הגה(

ולהשכיר ספינה אחרת בדמיו או בכל מה 

 ).ב,שיא(מ "חו )...צריך להשכיר, ששייך לספינה
, אמר ליה ספינה סתם אני משכיר לך .ב

שלא פ "עא, ושכרה השוכר להוליך בה יין זה

, חייב ליתן כל השכר, נתן לו מהשכר כלום

 הבא לי היין עצמו ואני אביא ושהרי אומר ל

אבל צריך . לך ספינה מכל מקום ואוליכנו

שאינו דומה , לנכות כדי הטורח של חצי הדרך

ויש הגה [לכת הספינה ליושב ובטל המטפל בהו

אומרים דאינו נותן לו אלא שכירות מחצי 

 : עט-. עט
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ש שהשיג כן על "הוא דעת הרא ך"השביאר  (הדרך

שלא על הבית  דכל אונס שאירע לבנןף מהא דאמרי"הרי

 אבל כבר , דפועלא לידע יותר מן הפועל פסידוה ליהה

ן דשאני התם דלא " ותירצו בשם ריב'סהרגישו בזה התו

כ הכא " הפועל כלום רק שנתבטל ממלאכתו משאאבד

 ).ג,שיא(מ "חו .]ם"ש וריב" רא)שהמשכיר הפסיד ספינתו
ושכר השוכר , אמר לו ספינה זו אני משכיר. ג

אם נתן השכר אינו יכול , להוליך בה יין זה

שאין זה יכול , לא יתן,  ואם לא נתן,להחזירו

להביא הספינה עצמה ולא זה יכול להביא יין 

שכר ספינה סתם ליין  .ד ).ד,שיא(מ "חו ועצמ

ביאר באר  (ודוקא. הרי אלו חולקין השכר, סתם

 כשאין אחד מהם )ן" בשם הרמבמגיד משנהה הגולה

רוצה להשלים אבל  זה מביא יינו וזה אינו 

אם נתן שכר נמי יטול ויוציא , מביא ספינה

   ).ה,שיא(מ "חו מתחת ידו
  

 לה בחצי תנו רבנן השוכר את הספינה ופרקה

קא סלקא דעתיה שכרה עד מקום פלוני  (הדרך

וכשהגיע לחצי הדרך פרקה והוציא , בכך וכך

,  נותן לו שכרו של חצי הדרך)חבילותיו ממנה

  . עליו אלא תרעומת)לבעל הספינה (ואין לו
  

  אילימא דקא משכח לאגורה,היכי דמי

 , אמאי אית ליה תרעומת)להשכירה לאחרים(

אגורה כוליה אגרה בעי ואי דלא קא משכח ל

לאו דוקא כוליה אלא כלומר כפועל  'כתבו התוס( שלומי

אלא אמאי ,  לעולם דקא משכח לאגורה?)בטל

 אית ליה תרעומת משום רפסתא דספינתא

שמתרועעת בהוצאת חבילות , ריעוע הספינה(

טענתא מעלייתא , אי הכי. )והכנסת חבילות

  אלא מאי פרקה?וממונא אית ליה גביה, הוא

בחצי הדרך י "פירש רש( דפרקה לטועניה בגויה

והוא התנה , הוסיף לתת בה חבילות שהיו לו לשם

והשכר לפי , מתחילה לכך ליתן בתוכה כאשר ירצה

הלכך נותן לו שכר תוספת , חשבון המשואות והדרך

, י" הביאו את פירוש רש' התוס.המשאוי של חצי הדרך
 'פריק לה'שנא  הך ליהוה ליה למימר, אם כפירושו והקשו

 ועוד דקאמר ושינוי .כיון שממקום אחר היה פורק לספינה

ח "ור . מה מפסיד דכל שכן טוב לו שמרויח יותר,דעתא
 שמוכר סחורה שבספינה לאחר 'פרקיה לטועניה' פירש

היינו שינוי דעת כי שמא זה אדם הקונה הוא אדם קשה 

נ לאשלא יתירא שצריך חבלים להוציא כלים של "א

 ת"וא .שוכר אחרון של  כליו ולהכניסןאשוהרהשוכר 

 יכלה 'לפי הבנתו הגמ ,ח"רשיש להקשות על פירוש 

 הראשונה שמדובר שהשוכר הוציא להישאר בהעמדתה

כיון שיכול , ולא צריך לשלם למשכיר, את כליו מהספינה

ת מאי תרעומת משום שינוי "או, למצוא שוכרים אחרים

אלו לא הוי אסיק  ל"וי )יהיה קשההשוכר החדש שמא  (דעתא

אבל , אדעתיה טעמא דרפסא ודאי הוה מצי לשנויי הכי

תו לא מצי לשנויי הכי , השתא כבר דאיכא רפסא דספינה

דטענא מעלייתא הוא , רה קושיא לדוכתאכ הד"דא

 דהכי קאמר לעולם 'ם פי"וריב        .)זכר ליהודה(דרפסא 

יה דשכיח לאוגורי וליכא רפסא דספינה דאיירי דפרק

לטועניה בגויה כלומר שהתיר חבילה בתוך הספינה 

והוציא על יד על יד וכן אחרון שהכניס סחורה במעט 

 ותרעומת הוי משום שינוי דעת ,מעט דלא רפסה ספינה

שלא הורגל עם זה האחר ולא ידע להתנהג לפי דעתו אי 

נמי לאשלא יתירא שאם ירבה זה במשא יצטרך לקנות 

כי אם היה יודע בביתו היה כאן ביוקר חבלים חזקים 

קונה שם בדמים מועטים וליכא אלא תרעומת דלאו 

טענה מעלייתא היא שכנגד זה מרויח שנוטל שכר יותר 

 משום , תרעומתאלא מאי. )מחבילה מחמת גודלה

ייתי סבור ללכת מהר ולחזור ה (שינוי דעתא

פ שמצד הסיכום מותר לו " שאעהסביר המעשה ניסים מהר

מ הטרוניא היא שלא הודיע לו על כך "מ ,להוסיף מטען

  אי נמי לאשלא יתירא.)למעשה התחילת הנסיעה

צריך אני לקנות חבלים ביוקר כאן (

שכשהספינה מכבדת צריך להפליגה אל 

אמצעית הנהר למקום מים עמוקים שלא תהא 

ואתה לא , וצריך חבלים ארוכים, גוששת

     .)הודעתני שאכניס חבלים הצריכים לה

השוכר את הספינה ופרקה בחצי  ע"שפסק ה

ואם מצא . נותן לו שכר כל הדרך, הדרך

, השוכר מי שישכיר אותה לו עד המקום שפסק

הגה (ויש לבעל הספינה עליו תרעומת , שוכר
וצריך ליתן לבעל הספינה מה שהספינה 

נפסדת בהוצאת הסחורה הראשונה ובהכנסת 

וכן אם מכר כל הסחורה שבספינה ). השנייה

הלוקח , וירד ועלה,  אחד בחצי הדרךלאיש

נוטל שכר חצי הדרך מהראשון ושכר החצי 

ויש לבעל הספינה עליו תרעומת , מזה האחרון

מפני שגרם לו לסבול דעת איש אחר שעדיין 

  ).ו,שיא(מ "חו וכן כל כיוצא בזה, לא הורגל
  

תנו רבנן השוכר את החמור לרכוב עליה 

ח גריס "ר 'כתבו התוס[ שוכר מניח עליה כסותו

כסתו כסת שמניח מראשותיו דכסת הוא הקטן וכר הוא 

 :        עט



     בבא מציעאמסכת    

 

     334       

 ולגנותו ומזונות ])ה"ח מ"פכ( כדתנן בכלים ,הגדול

. מכאן ואילך חמר מעכב עליו, של אותה הדרך

חמר מניח עליו שעורים ותבן ומזונותיו של 

  . מכאן ואילך שוכר מעכב עליו, אותו היום
  

 ליעכב חמר נמי , אי דשכיח למזבן,היכי דמי

שלא יניח עליה אלא מזונות של יום , השוכר(

 ואי דלא שכיח למזבן שוכר נמי לא )אחד

דשכיח ,  אמר רב פפא לא צריכא?ליעכב

ממלון דלילה  (למטרח ולמזבן מאוונא לאוונא

נקט הכי משום דאי שכיח  ' כתבו התוסלמלון דלילה

למטרח ולמזבן אפילו בחצי היום אם כן למה מניח חמר 

אי דשכיח למזבן ' ומעיקרא דקאמר ,של כל היוםמזונות 

שוכר נמי ליעכב לחמר 'מ למימר " ה'חמר נמי ליעכב

להניח מזונו כלל של אותו היום כיון דשכיח בכל מקום 

 אלא לא , מדלא קאמר אי דשכיח מאוונא לאוונא'למזבן

לחזור  ( חמר דרכיה למטרח.)חש להאריך כל כך

 שוכר ,זבןמ ול)ולשאול בעיר מי מוכר מזונות

 ע"פסק הש     .לאו דרכיה למטרח ולמזבן
יש לו להניח , השוכר את החמור לרכוב עליה

, עליה כסותו ולגינו ומזונותיו של אותו הדרך

לפי שאין דרך השוכר לחזור בכל מלון ומלון 

הרי מעכב עליו , יתר על זה. לקנות מזונות

וכן יש לבעל החמור להניח עליה . בעל החמור

יתר על , תבן ומזונות של אותו היוםשעורים ו

מפני שאפשר לו לקנות , זה השוכר מעכב עליו

,  לפיכך אם אין שם מאין יקנה,בכל מלון ומלון

מניח עליו מזונותיו ומזונות בהמתו של כל 

, וכל אלו הדברים בשוכר סתם. אותה הדרך

 אבל במקום שיש ,ובמקום שאין מנהג ידוע

  ).ג,שח(מ "חו הכל לפי מנהג, מנהג
   

תנו רבנן השוכר את החמור לרכוב עליה איש 

ח " ש'מ סי" חוע"סמה כתב (לא תרכב עליה אשה

 והישא ברכה  משום דהאשה כבידה יותר מהאישא"סק
דהרי החוש מעיד , ע"שיש לעיין בדברי הסמ הקשה

 דרכן של נשים שיהיו איבריהן מכביד יותר ואולי .להיפך

דומיא , סתמא כידועא להכיר על המשקל "וזה א, מאנשים

 לבאר למה בן יהוידעהוכתב . דחילוק שבין חי ומת

משום דכל אדם ,  האשה כבידה יותר מהאיש'ברכיבה'

הרוכב על הבהמה ואינו רגיל ברכיבה ויש לו פחד 

ברכיבה ודאי מכביד יותר על הבהמה שאינו נושא את 

ולכן על הרוב האשה מכבדת יותר משום דאינה , עצמו

 דכל הרוכב עוד ביאר .פחדת שמא תפולרגילה והיא מ

בפיסוק רגלים לכאן ולכאן יהיה כובד גופו קל על הבהמה 

שה  א)יותר מן הרוכב אשר רגליו שתיהם לצד אחד

 ואשה בין גדולה ובין קטנה. רוכב עליה איש

 מרכיב עליה כל אשה פסק לרכוב עליה אשה(

 בין שהיא גדולה ובין שהיא קטנה, שירצה

איש לא רצה לשנות בין קטן בין גדול ב 'כתבו התוס

משום דגברי שכיח שהם גדולים ופשיטא דאדעתא דגדול 

  . אפילו מעוברת ואפילו מניקה)נמי אגריה ניהליה
  

 )שהיא שני גופים והוולד כבד (השתא מניקה

דחד גופא  ( מעוברת)תרכב עם וולדה (אמרת

ואין כן גרסת הספרים  'כתבו התוס(  מיבעיא)הוא

 ועוד דאין , דאין זה פירכא דזו ואף זו קתנית"נראה לר

מ ביניתא אגב "מתיישב שפיר לפי גרסא זו הא דקאמר ש

גרס כגירסא זו ופירש י "רשא "ביאר המהרש (כרסה תקלה
 של ולכן לפי גודל הכרס, שהמעוברת שוקלת יותר מן הריקנית

להקשות על פירוש זה ' וכונת תוס, ' כך משקלו גדול יותרהדג
ן צריך ראיה שהמעוברת כבידה מן הריקנית וכריסו גדול דזה אי'

 כ נראה לו"וע )'בדג משקלו יותר משהוציאו את מעיו

 מניקה ,ין השתא מעוברת אמרת ִא, שמצאתכגירס

 דאשה מעוברת כבידה יותר ממניקה עם בנה ,מבעיא

לפי שהחי נושא את עצמו ומיקל אבל כשהוא במעי אמו 

תי  והשתא א.גם מליאה דםמכביד ואבריה כבידים עליה ו

 , הא דקאמר שמע מינה ביניתא אגב כריסה תקלהשפיר

משקלה שלה ושל , ה להַצּ חו)העובר שלה (שאם היה

וכמו כן דג שמעיו , פחות מאשה שעוברה בתוכההעובר 

 ויש ליישב.         בתוכו קל יותר מאשר עם מעיו בחוץ

 מקום  ומכל)מניקה כבדה יותר ממעוברתש (גירסת הספרים

ג למתני זו ואף זו כיון דאיתיה "פריך שפיר דלא שייך כה

 כמו גבי מפנין ארבע וחמש ,בכלל מאי דקאמר בסוף

 ,דפריך חמש מפנין ארבע מיבעיא:) שבת קכו(קופות 

ומשני ארבע וחמש כדאמרי אינשי אבל אי לאו הכי 

 כיון , לא שייך לשנויי דזו ואף זו קתני,אמרי אינשי

 והכא נמי מעוברת , אלא שמוסיףדארבע בכלל חמש

מ " וקאמר ש,שהוא גוף אחד בכלל מניקה שהם שני גופים

בין ואשה 'מדקתני ברישא ' ביניתא אגב כריסה תקלה פי

  ובכלל זה נמי יש במשמע בין גסה'גדולה ובין קטנה

 ולמאי איצטריך למתני )רזהאשה  ( ובין דקה)אשה שמנה(

 דגוף אחד )ה שמנהאש (ואפילו מעוברת דהיינו נמי גסה

ד עובר לאו ירך אמו הוא לענין לשון בני " אפילו למ,הוא

 אלא ודאי שמע ,אדם במשא ובמתן חשובים הם גוף אחד

מינה דגסה מחמת עיבור כבידה יותר מגסה מחמת 

 אמר רב פפא מעוברת ?)עצמה כי העובר מכביד

  . והיא מניקה קאמר
  

מדקתני אפילו מעוברת [ אמר אביי שמע מינה

יש  דמשמע שהמעוברת כבידה מן הריקנית

 :עט          
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ודאי שהמעוברת כבידה מן . מה חידוש הוא זהלהקשות 

כתבו הטבעיים דאדם אחר  ש" הרשל"זו? הריקנית

כ חזינן דכשהכרס "אכילתו משקלו קל מכשהוא רעב א

 ...מ"מלא הוא קל יותר מכשהוא ריקן לכן קאמר ש

ובד דמלואת הכרס מעבור אינו כן אלא אדרבה גורמת כ

חשוקי חמד ה  ביאר.וכן ביניתא ממילוי ביצים שלה
נראה לבאר את הטעם שאחרי האוכל  ).יט(מסכת ערכין 

שהוא מפני , שוקל פחות למרות שהמזון בעצם מכביד

 ]שהמזון נותן לו גם קלות בגלל ההרגשה הטובה
 אכרסה )דג הנמכר בשוק במשקל (ביניתא

 אם כריסה גדול ,לפי כריסה כובדה (תקלה

 למאי נפקא מינה למקח וממכר. )שקלה יותרמ

אם ראית דג שכריסו גדול לא תקנהו במשקל (

 ע"פסק הש     .)אלא אם כן יוציא את מעיו
לא ירכיב , השוכר בהמה לרכוב עליה איש

 והוא הדין לעובד כוכביםהגה [עליה אשה 

דגרע מאשה דאינו מקפיד על ממונו של  א"הגרביאר (

שכרה לרכוב עליה  .ב ).א,שח(מ "חו ...])ישראל

בין גדולה בין , מרכיב עליה כל אשה, אשה

  ).ב,שח(מ "חו מעוברת ומניקה' ואפי, קטנה
  

 לחרוש  השוכר את הפרהמשנה ]א"דף פ ע[

וכל כלי המחרישה לבעל  [בהר וחרש בבקעה

וזה אוחז , ונעריו הולכין עם בהמתו, הבקר

הדרבן לכוין הפרה לתלמיה וזה הולך אחר 

 והוא קנקן ,ה ומכביד היתד בקרקעהמחריש

בבקעה .  אם נשבר הקנקן פטור]דמתניתין

שהרים  (אם נשבר הקנקן חייב, וחרש בהר

לדוש בקטנית . )שהסלעים שם, קשים לחרוש

 לדוש )אם החליקה (ודש בתבואה פטור

מפני שהקטנית , בתבואה ודש בקטנית חייב

  .מחלקת
  

 ואין לבעל הפרה ( היכא דלא שני בה)גמרא(

 שהיו בפעולתו המנהיג ואלו, לתבוע לו כלום

איזה מהן (  מאן משלם) שכירים היווהאוחז יחד

 היכא ת"וא ,'כתבו התוס פושע בשבירת הקנקן

דשני נמי אמאי לא משלם אחד מן הפועלים שפשע 

 דהיכא דשני ל"וי ותיבעי נמי מאן משלם ,בשבירת הקנקן

את  דמיירי שהמשכיר את הפרה הוא שוכר ,לא משלם

הפועלים לילך עם פרתו ולעשות מלאכת השוכר ולהכי 

 למשכיר אנו לא התנינו עמך אלא מרו לו דא,לא משלם

לחרוש בבקעה ולא קבלנו שמירת הקנקן בהר אלא 

 ,בבקעה ואם היינו חורשים בבקעה לא היינו שוברים

מ שכירות שלנו לא נפסיד כי דעתך היה שנעשה כמו "ומ

סבור שלא יחרוש אלא שירצה בעל השדה כי הייתי 

 )מרדע ( דנקיט פרשאאמר רב פפא ?)בבקעה

ועל ידי , שלא כוון את הפרה יפה (משלם

 .) נשבר הקנקןשעיוות את השורה של מענה
  אמר דנקיט מנארב שישא בריה דרב אידי

. )שהעמיק יותר מדאי בארץ ( משלם)קנקן(

שאילו לא העמיקו  ( דנקיט מנא משלםוהלכתא

ואי . )ה נשבר בעיוות השורהיותר מדאי לא הי

שהיה ידוע להם בהר  (דוכתא דמחזקי גונדרי

 תרוייהו )שמעלה אבנים וצונמא וטרשין

ובדבר , שהיה להם להזהר מאדי "פירש רש( משלמין

והוי דבר המוטל , מועט שעיוות אף המנהיג הוא נשבר

משום דהוי ספק מי עשה י "רש' פי ' כתבו התוס.בספק

כסומכוס אלא כרבנן :) ק לה"ב (ל" דלא קיואין נראה

 ואי הוה ספק הוי שניהם ,והמוציא מחבירו עליו הראיה

 דהכא שניהם פשעו כיון דמחזקא ל"אלא נפטורים 

בגונדרי הוא נשבר מאד בקל והיה לכל אחד ליתן לב על 

חבירו כמו על עצמו ולהזהירו ואחרי שלא הזהירו גם הוא 

ה השוכר את הפר. א ע"פסק הש      .)פשע

והוא , וחרש בבקעה ונשבר הקנקן, לחרוש בהר

הרי השוכר פטור ודין בעל , הכלי שחורש בו

וכן אם לא שינה . הפרה עם האומנין שחרשו

דין בעל , ונשבר הקנקן, על דעת הבעלים

, שכרה לחרוש בבקעה. הפרה עם האומנים

השוכר חייב ודינו , וחרשה בהר ונשבר הקנקן

א דאם "י והגה(. של שוכר עם האומנים

האומנים הם שכורין מן המשכיר הרי הם 

והמשכיר , הואיל ושינה, פטורין מן השוכר

ומהו דין . )ש"טור בשם הראצריך ליתן להן שכרן 

האומנים ששברו בעת חרישה שמשלמים מי 

ואם . זה האוחז את הכלי בעת החרישה, משלם

שניהם חייבים , היתה השדה מעלות מעלות

תה במלמד והאוחז את המנהיג או, בדמי הקנקן

ודש , שכרה לדוש בקטנית .ב ).ד,שט(מ "חו הכלי

ודש , בתבואה. פטור, והוחלקה, בתבואה

  ).ה,שט(מ "חו שהקטנית מחלקת, חייב, בקטנית
  

ואמר לו , אמר רבי יוחנן המוכר פרה לחבירו

בעטנית , נשכנית היא, פרה זו נגחנית היא

ן אחד מ (והיה בה מום אחד, רבצנית היא, היא

שלא  ( וסנפו בין המומין)המומין הללו היה בה

 . פ-:   עט
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לפי שהכיר הלוקח  ( הרי זה מקח טעות)היו בה

, וכסבור הוא בכולן משקר, בשאר מומין שאינן

, אלא להשליך מעליו תרעומת הוא אומר

דאדעתא דהכי לא , הילכך מקח טעות הוא

שפירש לו שם אותו  (מום זה ומום אחר. )זבן

ועוד מומין ,  זה בהואמר לו מום, מום לבדו

דכיון דאותו המום  ( אין זה מקח טעות)אחרים

  . ) בו היה לו לבדוקהזכיר לו לבדו
  

ואמר לו , תניא נמי הכי המוכר שפחה לחבירו

נופלת  (ניכפית היא. שפחה זו שוטה היא

והיה בה ,  היא)משוגעת ( משועממת)מחולי

 וסנפו )והשאר אין בה, מאלו המומין (מום אחד

 ,'כתבו התוס[ מין הרי זה מקח טעותבין המו

אהא דאמר בכתובות ' שפיי "פירוש רש למכאן קשה

 הא קחזי סימפון בעבדים ליכא אי מומין שבגלוי.) נח(

 מאי אמרת ליסטין מזויין או מוכתב למלכות הנהו ...ליה

 דהא ת"וקשה לר . וסבר וקבילי"רש ופירש ,קלא אית להו

כ " וא,המומיןהכא אמרינן דהוי מקח טעות באלו 

ונראה  .משכחת סימפון בעבדים ואיך אוכלין בתרומה
 ואם איתא דהוי מוכתב , לפרש הנהו קלא אית להות"לר

למלכות או ליסטים אז היה קול וכיון דליכא קלא ליכא 

 וכן משמע , ובהנהו דהכא נמי קלא אית להו,למיחש להכי

לישנא דמאי אמרת כלומר באיזה סימפון משכחת דלא 

:) צב(ב " ובב. בליסטין מזויין או במוכתב למלכותהגיעו

תניא בהדיא נמצא ליסטין מזויין או מוכתב למלכות 

 מום זה ומום אחר אין זה .]אומר לו הרי שלך לפניך

  . מקח טעות
  

אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי היו 

ואינו מקפיד אלא על  (בה כל המומין הללו

אתה כולל ובא וטוענו כסבור הייתי ש, האחד

ואילו ידעתי , בה מה שאין בה ומה שיש בה

כדי  ' כתבו התוסמאי, שזה בה לא הייתי לוקחה

אמר '  כיצד נפרש את הברייתא, תלוי,לפשוט שאלה זו

,  ניכפית היא משועממת היא,לו שפחה זו שוטה היא

 'והיה בה מום אחד וסנפו בין המומין הרי זה מקח טעות
ן היו בה והוי מקח טעות מיירי כגון שכל המומידלמא 

שלא בדק הלוקח אפילו באחד משום דאמר לוקח פ "עא

מסתמא כל הני דקאמר ליתנהו לכולהו ומדהא ליתא הא 

נמי ליתא ומום זה ומום אחר אין זה מקח טעות כיון 

שאין מזכיר אלא אחד ולא שייך למימר מדהא ליתא הא 

הרי זה מקח ברישא  או דלמא הא דקתני ,נמי ליתא

ת היינו היכא דליתנהו לכולהו ובדק לוקח בחד טעו

מינייהו ואישתכח דליתא ואמר מדמשקר בהך באידך נמי 

 והא ,משקר אבל אם כולם אמת לא הוי מקח טעות

מום זה ומום אחר אין זה מקח '  בסיפא דברייתאדקתני

ה הזכיר לו כמה מומין כיון שכולם בה אין זה "ה 'טעות

 משמע דאם כתובותבתוספתא ד        .מקח טעות

הזכיר שני מומין אחת יש בה ואחת אין בה דלא הוי 

מקח טעות אלא דוקא כי סנפו בין הרבה מומין שאין בה 

ל קדש לי בתך "דהכי תניא עד שלשים יום יעמיד פרנס א

ל שוטה היא שעמומית היא "על מנת שאין בה מומין א

ל אותו המום ומום אחר עמו אין זה "נכפית היא אם א

 טעות היה בה מום אחד וסנפו עם הרבה מומין הרי מקח

אמר ליה רב מרדכי לרב ?  מהו)זה מקח טעות

 כל אשי הכי אמרינן משמיה דרבא היו בה

 ע"פסק הש     .המומין הללו אין זה מקח טעות

המוכר לחבירו פרה ואמר ליה יש בה מום . א

ובכללם הזכיר מום , הניכרים פלוני ופלוני

א בה אותו שאינו ניכר ולא ונמצ, שאינו ניכר

גון שאמר ליה כ. הרי זה מקח טעות, האחרים

, פרה זו חגרת ועורת נשכנית ורבצנית

הרי זה מקח טעות , ונמצאת נשכנית בלבד

שיאמר הלוקח כשראיתי שלא היתה לא חגרת 

ולא עוורת אמרתי כשם שאין בה אלו המומין 

כך אין בה מומין אחרים ואינו אומר אלא 

 אבל יש בה מומים הניכרים. עתילהשביח ד

 בין כולם בין )כן הוא בטור ביאר באר הגולה(

כגון , ויש בה גם המום שאינו ניכר, מקצתם

, פירושע "הסמביאר  (שהיא חיגרת וגם נשכנית

ולא מצי הלוקח למימר כשראיתי שאינה . ואינה עיורת

עיורת סברתי כמו שבא להשביח דעתי בזה דאין בה כך 

יח דעתי במום דנשכנית שהזכיר שאינו הוא בא להשב

אלא אמרינן אדרבה כשראית שאמר המוכר אמת , ניכר

בזה שהיא חיגרת היה לך להעלות על דעתך שגם היא 

 או שהיא )ומדלא חששת ודאי מחלת עליהן, נשכנית

דכמו , אין זה מקח טעות, עוורת וגם נשכנית

מ "חו שמחל על הניכר כך מחל על שאינו ניכר

 ,ניכר והראה לו' היה בה מום א .ב ).ח,רלב(

 מום פלוני ומום פלוני )בנוסף (ל יש בה"וא

ונמצאו בה אותם המומים , שאינם ניכרים

אין זה מקח טעות , שהזכיר שאינם ניכרים

שהרי לא , אפילו היה בה כל המומין שהזכיר

ביאר  (שלא הזכיר לו אלא מומין שבה, הטעהו

  שאמרו בגמראבפירוש מהם " הסבר הרמבבאר הגולה
  .)ט,רלב(מ "חו )מום זה ומום אחר אין זה מקח טעות

 .          פ 
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 השוכר את החמור להביא עליה חטין משנה

 חייב )שהם קלים מחטין(והביא עליה שעורין 

  ח נאה"לפי הגר (בקילקולה אם הוסיף שלשה קבין[

 ולא אמרינן הואיל והשעורין קלים ) ליטר4.147

שמשא , ןיש לו להוסיף עד כדי כובד לתך חטי

 תבואה והביא ]החמור לתך חטין חצי כור

  מפני שהנפח קשה כמשאוי,עליה תבן חייב

 קשה ן דנפח לתך שעורים כנפח לתך חטיןוכיו(

להביא לתך חטין והביא לתך . )לה תוספת

 ואם )אם מתה ( פטור)שלא הוסיף (שעורין

 וכמה יוסיף על משאו ,מוסיף על משאו חייב

 משום רבי מאיר סאה  סומכוס אומר,ויהא חייב

  . שלשה קבין לחמור, לגמל
  

קשה  )...מפני שהנפח( אביי אמר,  איתמר)גמרא(

שאין משאן פ "עא, כדפרישית (כמשאוי תנן

,  הרי נפחן כנפח חטיןכבד כמשא החטין

לאביי סיפא דקתני כמה  ' כתבו התוסוהנפח כמשאוי

 ולרבא רישא דקתני להביא עליה ,יוסיף קאי לפרש רישא

ן והביא עליה שעורין היינו בכובד החטין שהוא סאה חטי

 להביא לתך ,כדמוכח בשמעתין חייב דניפחא הוי תוספת

קבין ' חטין והביא לתך שעורים פטור אפילו הוסיף ג

 והיכא דלא שני אלא ,לחמור דליכא תקלא כי תקלא

שהביא מין שהתנה כמה יוסיף על משאו ויהא חייב סאה 

קשה למשאוי  )... שהנפחמפני( רבא אמר )...לגמל

נפחא כי , אביי אמר קשה כמשאוי תנן. תנן

 הואיל וניפחן שוה, נפח קשה כמשקל (תקלא

  ואי מוסיף שלשה קבין)הרי הוא כמשקל שוה

רבא .  חייב)דהוא שיעור תוספת לחמור לקלקל(

אם השוה כובד  (אמר קשה למשאוי תנן

כגון שהוסיף סאה , השעורין לכובד החטין

ורוב הנפח ,  הרי הרבה הנפחהלתךשלמה על 

והוי נפח זה תוספת לקלקול , קשה למשאוי

אינו חייב עד שישוה  ( תקלא כי תקלא)החמור

דליהוי נפח זה , כובד השעורים לכובד החטין

 לא אמרינן אבל נפח שוה ומשקל חסר, תוספת

נפח השוה הרי היא כמשקל וליחייב בתוספת 

א קשה דקשה למשאוי תנן ול, של שלשת קבין

  .  ונפחא הוי תוספת)כמשאוי
  

תנן להביא לתך חטין והביא לתך שעורין 

מאי לאו . ואם הוסיף על משאו חייב, פטור

והכי קאמר  (סאה, לא? )כאביי (שלשת קבין

,  פטורלהביא לתך חטין והביא לתך שעורין

ואם הוסיף , ששינה שהרי שינה להקלפ "עוא

 חייב משום תוספת עד כדי משקל החטין

 וכמה )במשנה שלנו כאביי (והא עלה קתני. )נפחה

 סומכוס אומר משום ,יוסיף על משאו ויהא חייב

 הכי ?שלשה קבין לחמור, רבי מאיר סאה לגמל

והאי וכמה יוסיף לאו , מילי מילי קתני (קאמר

 היכא דלא )אלהביא חטין והביא שעורין קאי

, שעורין והביא שעורין, חטין והביא חטין, שני

 סומכוס אומר ,יף על משאו ויהא חייבכמה יוס

שלשה קבין , משום רבי מאיר סאה לגמל

  . לחמור
  

דף [ חטין והביא ) סאין15 (להביא לתךתא שמע 
, תוספת סאה ( שש עשרה שעורים]ב"פ ע

 )בשביל הנפח ( חייב)להשוותן למשאוי החטין

 תרגמה אביי ?)כדרבא ( קבין פטורהא שלשת

  שעורין שהתליעושמעתיאני  ,י"פירש רש[ במחיקתא

,  וכן בפירוש תשובת הגאונים)כיון שהתליעו הם קלות יותר(

, מה לי התליעו ומה לי לא התליעו,  קשיא ליאבל לדידי

, והרי יש כאן נפח של לתך ושלשת קבין וקתני פטור

ולאביי נפח כמשאוי דהא לאו התליעו נמי שעורין קלים 

מה  'התוסכתבו  (הם ומחייב להו אביי משום ניפחא

 נראה דלאו פירכא היא דכי אם התנה עמו י"רששהקשה 

נ דאם "להוליך ברזל או אבנים והוליך סובין או נוצה ה

דשאני שעורים ' ל להתוס"דס ם"ביאר המהר יוסיף יהא חייב
כ כמו חטים אבל "כ משקל אלא שאין כבדים כ"דיש להם ג

א התליעו כמו סובין או נוצות ובהא אין סברא שנאמר שיה
 שמשא ונראה לי )הנפוח שלהם כמשאו ואביי נמי מודה בזה

ומדידתן טפופות חמש עשרה סאין ולא , החמור לתך

ומוקי לה אביי בשש עשרה מחוקות שהמחק , מחוקות

ואין כאן אלא תוספת נפח שלש קבין , פחות שלשה קבין

   .] לא מחוק ולא גדוש'טפופות' .של לתך טפופות
  

תוספת לאדם הנושא הוי [ תנו רבנן קב לכתף

מכאן אתה למד , וחייב המוסיף בקלקולו, בכתף

 שמשא אדם בינוני שלשים קב שהן חמש סאין

 דתנן תוספת )ח נאה" ליטר לפי שיטת גר41.472(

ומשאו לתך , החמור שלשה קבין שהן חצי סאה

אלמא תוספת אחד , חמש עשרה סאין

ואשמועינן דאם הוסיף , משלשים במשא הוא

, לקמן פריך והרי הוא בן דעת, ב חייעליו קב

 אדריב ] לשדייה אארעאהאי לא מצי בי

 : פ-.     פ
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לתך הוי תוספת למשאוי ספינה  (לעריבה

 )בינונית ( לספינה)הוי תוספת ( כור)קטנה

  . שלשת כורים לבורני גדולה
  

אם איתא דלא מצי ביה . אמר מר קב לכתף

 בשחבטו אמר אביי ?לשדיה, בר דעת הוא

 המשא מעל כתפו עד לא הספיק לפרק (לאלתר

 אפילו תימא רבא אמר. )שרבץ תחת משאו

לא צריכא אלא לאגרא , בשלא חבטו לאלתר

 הוא סבור חולשא הוא רב אשי אמר. יתירא

  . דנקיט ליה
  

אמר . שלשת כורין לבורני גדולה, כור לספינה

רב פפא שמע מינה סתם ספינות בת תלתין 

ותהא בכך הולכת , צריכה שתהא גדולה (כורין

, דהא תוספת אחד משלשים הוא, על פני המים

 שמע מינה ספינה בת ומדקתני כור לספינה

אם כן מדתנא סאה לגמל משמע  ' כתבו התוסשלשים

אמר רב :) קנה( דבשבת ם" לריבשהוק  .דמשא גמל כור

ירמיה מדפתי לדידי חזי לי ההוא טייעא דאוכלה כורא 

כך ואטענה כורא משמע דשאר גמלים אין טוענים כל 

 התם י"ירש רש כדפל"ויאלא ההוא שהיה משונה 

 ,דאטענה כורא למזונות אותו הדרך לבד שאר המשאוי

י "וכן נראה דאין סברא שיוכל להאכיל לגמל אפילו ע

?  למאי נפקא מינה.)אביסה כדי משאו בפעם אחת

השוכר את . א ע"פסק הש     .למקח וממכר

, ק ליטרין של חטים"הבהמה להביא עליה ק

, חייב, ומתה, ק ליטרין של שעורים"יא קוהב

והשעורים יש להם , מפני שהנפח קשה למשוי

והביא , וכן אם שכרה להביא תבואה. נפח

 אבל אם שכרה להביא עליה ,במשקלה תבן

פטור , ומתה, והביא במשקלן חטים, שעורים

השוכר את  .ב ).ד,שח(מ "חו וכן כל כיוצא בזה

סיף על והו, הבהמה לשאת עליה משקל ידוע

אם הוסיף חלק משלשים על השיעור , משאו

פטור ,  פחות מכאן,חייב, שפסק עמו ומתה

 . ג).ה,שח(מ "חו ...אבל נותן הוא שכר התוספת
אינו נושא אלא משקל הידוע , שכר סתם

ואם הוסיף חלק . במדינה לאותה בהמה

כגון שדרכה לשאת שלשים וטען , משלשים

  חייב,ומתה או נשברה, עליה שלשים ואחד

הכתף שהוסיף על משאו קב אחד  .ד ).ו,שח(מ "חו

בן פ שהוא "שאע, חייב בנזקיו, והוזק במשא זה

יעלה על , דעת והרי הוא מרגיש בכובד המשא

מ "חו ...לבו שמא מחמת חוליו הוא זה הכובד

ספינה שהוסיף בה אחד משלשים על  .ה ).ז,שח(

    ).א,שיא(מ "חו .חייב לשלם דמיה, משאה וטבעה
 

קבלנין המקבלין עליהן  ( כל האומניןמשנה

שיש אומנים יש להעיר  לעשות המלאכה בבתיהם

שעושים מלאכה 'י פירש "ורש, שעושים מלאכה בבית בעל הבית

  שומרי שכר הן)כ פירש כן"לקמן שג' עיין בתוס' בבתיהם

 וכולן שאמרו טול )להתחייב בגניבה ואבידה(

 הבא )...ומשתוציאנו, שכבר גמרתיו (את שלך

 הרי .שאיני מעכבו לתופסו על שכרי( מעות

שמור לי ואשמור לך .  שומר חנם)...הוא מעתה

שמור לי ואמר לו הנח לפני שומר . שומר שכר

שכר  (הלוהו על המשכון שומר שכר. חנם

רבי יהודה אומר הלוהו מעות שומר . )מצוה

יהודה שכר מצוה לענין ' דלית ליה לר (חנם

דדרך פירות  (שומר שכר הלוהו פירות )דינא

 אבא שאול אומר רשאי אדם להשכיר. )להרקיב

 להיות פוסק )שבידו ( משכונו של עני)לאחרים(

, ופוחת מן החוב, תמיד(והולך  )שכר (עליו

 מפני )ובגמרא מפרש אאיזה משכון קאמר

  .שהוא כמשיב אבידה
  

 דלא )כל האומנין שומרי שכר ( לימא מתניתין)גמרא(

 דכי ,מדמי ליה אומן לשוכר 'ו התוסכתב( כרבי מאיר

שאינו נוטל שכר על פ "עהיכי דאומן הוי שומר שכר א

נ שוכר הוי כשומר שכר " ה,השמירה אלא שכר טורחו

שאינו נוטל שכר שמירה אלא כיון שנהנה ממנה פ "עא

  כיצד משלם)בהמה ( דתניא שוכר)בשכר שנותן

שוכר , דשומר חנם ושומר שכר ושואל כתיבי(

, ב ומהו דין חיובו לענין גניבה ואבידהלא כתי

  רבי מאיר אומר כשומר חנם)פטור או חייב

ואינו נוטל שכר ,  אגר מלאכתו)שוכר (דקא יהיב[

שלהנאת שכר , ואומן דמי לשוכר, על שמירתו

אבל לא שכר שמירה הוא , אומנותו היה אצלו

 רבי יהודה אומר ]אלא שכר פעולה, נוטל

פ "עא, ו הוא אצלוהואיל ולהנאת (כשומר שכר

דאי לא ,  שומר שכר הואשנותן שכר פעולתו

השתא ,  הוי שואל וחייב באונסיןיהיב שכר

והוי שומר ,  לא הוי שואלדיהיב ליה אגרא

 :פ             
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ואין לדמות אומן  ( אפילו תימא רבי מאיר?)שכר

 בההיא הנאה דקא שביק כולי )...שהאומן, לשוכר

ושכר רק (  ואגיר ליה לדידיה)את שאר האומנים (עלמא

, אי הכי.  הוי עילויה שומר שכר)אותו מבין כולם

בההיא הנאה דקא שביק כולי עלמא , שוכר נמי

 הוי עילויה )משכיר דוקא לו (ומוגר ליה לדידיה

   ?שומר שכר
  

אפילו תימא רבי מאיר בההיא הנאה , אלא

שאי אפשר לצמצם  (דקא יהיב ליה טפי פורתא

יטול שלא , שכר קבלנות לשכר דמי פעולה

והוה  'כתבו התוס(  הוי עילויה שומר שכר)יותר

 אלא ,מצי לאקשויי מי לא עסקינן דלא יהיב טפי פורתא

מי לא ,  שוכר נמי.)בלאו הכי פריך ליה שפיר

 ליה )לישנא דמוזיל ומשכיר בשוה (עסקינן דקא משוי

מי , אוזיל משאר משכירי בהמה (טפי פורתא

  ? )לא אמר רבי מאיר נמי דהוי שומר חנם
  

כי , שונה אומן משוכר (אפילו תימא רבי מאיר, אלא

 )באומן יש הנאה נוספת מלבד התשלום עבור מלאכתו
שבידו לעכב  (בההיא הנאה דתפיש ליה אאגריה

 דלא בעי )אצלו את החפץ עד שישלם לו הבעלים שכרו

כתבו ( למיעל ולמיפק אזוזי הוי עליה שומר שכר

הו על המשכון שומר  הלותיןת הא דתנן במתני"וא 'התוס

דהוי שומר שכר ' שכר ודחיק לאשכוחי טעמא בגמ

 לימא טעמא דבההיא הנאה ,כדשמואל או כרב יוסף

 דהתם לא ל"וידתפיס ליה אחוביה הוי שומר שכר 

 ממה שלא ,איתהני מלוה מידי דאין מרויח במה שהלוה

 שוכר נמי ת"וא             .היה מלוה ולא היה לו משכון

 דתפיס ליה אשכרו שנתן ליהוי שומר שכר בההיא הנאה

 דאומן ודאי הוי שומר שכר במאי דתפיס אאגריה ל"וי

לפי שרוב אומנים עושין מלאכה בבית בעל הבית ואינם 

תופסים כלום בשכרם וזה שעושה בביתו ותפוס בכלי 

 אבל שוכר אין לו הנאה שכל שוכרים ,נהנה הרבה

מלאכתן אם תפוסים בדבר ששכרו דאין יכולין לעשות 

   .)לא שיהא ברשותם
  

אי נמי דמי אומן לשוכר קא  (איבעית אימא

 ...מיתוקמא מתניתין כרבי מאיר כדמחליף

ומהדר לאוקמא כרבי מאיר משום דסתם 

 כדמחליף רבה בר אבוה )משנה רבי מאיר

רבי מאיר אומר ? ותני שוכר כיצד משלם

     .רבי יהודה אומר כשומר חנם, כשומר שכר

 ...כל האומנים שומרי שכר הם. א ע"פסק הש

, רו בהמה או כליםהשוכר מחבי .ב ).א,שו(מ "חו

להתחייב בגניבה ואבידה , דינו כשומר שכר

מ " דרידוע י" כתב הב).א,שז(מ "חו וליפטר מאונסין

  .דהלכה כרבי יהודה:) עירובין מו (יהודה' ור
  

וכולן שאמרו טול את שלך והבא מעות שומר '

  אמר לו שואל שלח):צח( תנן התם. 'חנם

  ושלחה ומתה)אותה לי ביד עבדך או שלוחך(

  חייב)בדרך קודם שתיכנס לביתו, כדרכה(

 שמשעה שמסרה לשלוחו במצות ,באונסים(

ואם לא אמר , השואל נתחייב השואל באונסיה

אלא המשאיל שלחה לו כשאמר לו זה , לו שלח

ועמד ושלחה , אמר לו הן, השאילני פרתך

אם  ( וכן בשעה שמחזירה) פטורומתה בדרך

ולא , מסרה השואל ליד השליח להשיבה לבעלה

,  חייבר המשאיל שלחה לי ביד פלוני ומתהאמ

  . )דלא קמה ברשותיה דמשאיל
 

עד , שהשואל חייב בה ( לא שנואמר רב חסדא

 אלא שהחזירה בתוך ימי )שתבא ליד המשאיל

שאמר ליה השאילני עד זמן פלוני  (שאילתה

דהתם אכתי לא כליא ,  בתוך הזמןוהחזירה

 אבל לאחר ימי )שאלה עד דאתיא ליד בעלים

ו בביתו של שואל מתה ואפיל (שאילתה פטור

  . ) אינו שואל עליהמשכלו הימים
  

מתיב רב נחמן בר פפא וכולן שאמרו טול את 

טעמא דגלי  (שלך והבא מעות שומר חנם

. )דעתיה שאינו חפץ להיות עוד שומר עליה

ולא  ( הא גמרתיו שומר שכר]א"דף פא ע[

אמרינן כיון שידעו הבעלים שכלו ימי האומנות 

וגבי השואל , ולא שלחו והביאום פטור השומר

 שידעו הבעלים שכלו ימי השאילהפ "עא, נמי

ת ומאי פריך שאני הכא "וא ' כתבו התוסשואל הוא

פ "עדאכתי תפיס ליה אאגריה ולכך הוי שומר שכר א

 לטעמיה דלעיל דמדמינן אומן  ומיהו,שגמר מלאכתו

לשוכר ולא אמרינן שאני אומן דתפיס ליה אאגריה פריך 

 דלא מהני תפיס ליה אאגריה אלא דוקא ל"ויהכא שפיר 

בעוד שמשתכר באומנותו דתרתי בעינן שמשתכר ותפיס 

תידק הא גמרתיו שומר שכר  ( לא?)ליה אאגריה

וטול   הא הבא מעות)אלא הכי דייק מינה, הוא

  שומר שכר)דגלי אדעתא דתפיס ליה(לך את ש
דגמרתיו לא הוי אלא שומר חנם לפי ג "עוא 'כתבו התוס(

 . פא-:   פ
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מ הכא שמפרש בהדיא שלא יטול "שנגמרה מלאכתו מ

   .)עד שיתן מעות הוי שומר שכר
  

דכל כמה דלא  (אבל גמרתיו מאי שומר חנם

 ולית לן למימר דתפס ליה אאגריה, גלי דעתיה

, מדגמריה ואודעיה, כלתה שמירת שכר פעולה

וגבי שואל נמי כלתה שמירת שאלה מדידעו 

דהתם לאו לאודועי , הבעלים שכלו ימי השאלה

 אי )דהא ידע שלכך וכך ימים השאילה לו, בעי

אדתני וכולן שאמרו טול את שלך והבא , הכי

וכל שכן , נשמעינן גמרתיו, מעות שומר חנם

.  טול את שלך אצטריכא ליה?טול את שלך

 דעתך אמינא שומר חנם נמי לא הויסלקא 

  קא משמע לן)דאינו שומרו לו עוד קאמר ליה(

אבל , דאינו תופסו על שכרו הוא דקאמר ליה(

  . ) לא סליק נפשיהמדין פקדון
  

 אמר רב נחמן בר פפא אף אנן איכא דאמרי

נמי תנינא וכולן שאמרו טול את שלך והבא 

 מאי לאו הוא הדין גמרתיו. מעות שומר חנם

 לאשמועינן מינה והאי דנקט טול את שלך(

טול את , לא. )כדאמרן, דשומר חנם מיהת הוי

אבל אם רק . שהסיר אחריותו מהחפץ במפורש (שלך שאני

   .)עדיין שומר שכר הוא, אמר לבעלים גמרתיו
  

רמי , הונא מר בר מרימר קמיה דרבינא

מתניתין אהדדי ומשני תנן וכולן שאמרו טול 

והוא הדין ,  שומר חנםאת שלך והבא מעות

ושלחה , ורמינהו אמר לו שואל שלח, לגמרתיו

כל כמה דלא  (וכן בשעה שמחזירה, ומתה חייב

,  קמה ברשותיה דשואלאמר ליה משאיל שלח

כי היכי דבשעת שאלה קיימא ברשות משאיל 

וקא סלקא דעתן , עד דאמר ליה שואל שלח

 )דדמי לגמרתיו, דמשכלו ימי שאילה קאמר

מר רפרם בר פפא אמר רב חסדא לא א, ומשני

אבל , שנו אלא שהחזיר בתוך ימי שאילתה

  .לאחר ימי שאילתה פטור
  

 פטור )שואל המחזיר לאחר ימי שאילתה (איבעיא להו

בגניבה  ( וחייב כשומר שכר)מאונסין (משואל

?  או דלמא שומר שכר נמי לא הוי)ואבידה

פטור משואל וחייב , אמר אמימר מסתברא

 מהנה )בשאילה (הואיל ונהנה, כשומר שכר

להיות עליה שומר שכר עד שתגיע ליד  (הוה

  . )הבעלים
  

תניא כוותיה דאמימר הלוקח כלים מבית 

 )סבלונות לארוסתו (האומן לשגרן לבית חמיו

ואמר לו אם מקבלין אותן ממני אני נותן לך 

ואם לאו אני נותן לך לפי טובת הנאה , דמיהן

. )שפקדתים בסבלונותשיחזיקו לי טובה  (שבהן

, דהואיל וקצץ דמיהן [ונאנסו בהליכה חייב

 הרי הם לקוחין בידו עד ומשכן לשם לקיחה

 ב"בבוהכי נמי אמרינן , שידע שאינה לקוחה

 אמר שמואל הלוקח כלי מן האומן על מנת ).פז(

,  חייבואם אין בו מום יקחנו ונאנס בידו, לבקרו

 )סיןמאונ ( בחזירה פטור]והוא דקיצי דמיה

ומהו , ולא כשואל (מפני שהוא כנושא שכר

, שנתפאר בהן,  הואיל ונהנהנשיאות שכרו

דיהיב ליה כפי ג "עדא, והיינו כוותיה דאמימר

 הוי עלייהו שומר שכר אחר טובת הנאה שבהן

כל שכן , הואיל ונהנה, שכלתה שמירת המקח

  . )גבי שאלה דלא יהיב ליה מידי
  

,  לחבריה)מורח (ההוא גברא דזבין ליה חמרא

אי , אמר ליה קא ממטינא ליה לדוכתא פלוני

. ואי לא מהדרנא ליה נהליך, מזדבנא מוטב

. ובהדי דקא אתא אתניס, אזל ולא אזדבנא

 ' התוסהקשו( חייביה, אתא לקמיה דרב נחמן

ותימה מדלא אשכח לזבונא משמע דלא הוי זבינא חריפא 

מרינן ואם כן אמאי חייביה והלא הנאת שניהם היתה וא

דאין לחייב הלוקח אלא בזבינא חריפא שכל :) לא(בנדרים 

 דזבינא חריפא היה ואם היה רוצה לתת ל"ויהנאה שלו 

בדמים שנתן לו המוכר היה מוצא הרבה אלא היה רוצה 

 משום ,במחיר שהציעו לו ומה שלא מכרו ,למוכרו ביוקר

 .) כשיחזור יתנו לו אותן דמים או יותרבפתח ביתושאף 
, בהליכה חייב, יה רבה לרב נחמן נאנסואיתיב

 אמר ?מפני שהוא כנושא שכר, ובחזרה פטור

 מאי טעמא סברה ,ליה חזרה דהאי הליכה היא

 אילו אשכח לזבוניה מי לא זבנה, הוא בחזירתו

כשהחזירה , א"בד.... א ע"פסק הש     .)בתמיה(

תוך ימי שאלתה אבל אם החזירה אחר ימי 

 ביאר באר הגולה (יצתה מדין שאילה, שאלתה

 והרי הוא כשומר )ר חסדא"מימרא דרפרם בר פפא א

 .         פא
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בעיא שם ופשטא אמימר דהוי  ביאר באר הגולה (שכר

ש עד "מהני להיות ש' ש הואיל ונהנה בשאילת"כש

 והוא הדין אם הוא עדיין .)שמגיע ליד הבעלים

כיון שעברו ימי שאלתה יצא , בביתו של שואל

ביאר באר  (שכרמדין שואל והרי הוא כשומר 

כל  . ב).ח,שמ(מ " חו...)י"רש' המחבר מפי' ל הגולה

וכולם שאמרו טול . האומנים שומרי שכר הם

או שאמר ליה האומן , את שלך והבא מעות

הרי האומן , ולא לקחו הבעלים הכלי, גמרתיו

אבל אם אמר האומן הבא מעות . שומר חנם

כמו , עדיין הוא שומר שכר, וטול את שלך

, נטלם על מנת למכרם .ג ).א,שו(מ "חו ...שהיה

ואמר ליה אם ימכרו במקום פלוני או עד זמן 

פלוני אתן לך דמים כך וכך ואם לא ימכרו 

, ונאנסו בין בהליכה בין בחזרה, אחזירם לך

א דהני מילי בדבר שיש לו "וי. חייב לשלם

, קונים הרבה ויכול למכרו מיד בדמים שקצב

,  שישתכר בואלא שמחזר למכרו ביותר כדי

דאם לא כן פטור מאונסים ואינו חייב אלא 

עיין  ).ב,קפו(מ "חו  ...כדין סרסור, בגניבה ואבידה

א "ע כי"האם דעת הש, מ פרדו"משפט לרו צדקוב ג"בכנה
   .או דהלכה כהסתם, שהוא רק מפרש את הסתם

  

וחייב אם  (שמור לי ואשמור לך שומר שכר'

בעליו  [ שמירה בבעלים היא, ואמאי')נגנבה

, של חפץ זה שנגנב במלאכתו של שומר היה

אם בעליו 'וכתיב , שאף הוא משמר היה לו

,  ודרשינן לקמן עמו במלאכתו'עמו לא ישלם

 לקמן דרשינן ליה נמי דבשואל כתיבג "עוא

 אמר רב פפא ?)].צה(מ "בב, אכולהו שומרין

 דאמר ליה שמור לי היום ואשמור לך למחר

  . )אדלאו במלאכתו הוא השת(
  

השאילני ,  שמור לי ואשמור לךתנו רבנן

, אין זה שואל להתחייב באונסין (ואשאילך

 שמור )שאף הוא משאילו, שאין כל הנאה שלו

השאילני ואשמור לך כולן נעשו , לי ואשאילך

 שמירה בבעלים ,ואמאי. שומרי שכר זה לזה

ששניהם זה , אשמור לי ואשמור לך קאי (היא

שאילני כליך ואני אבל ה, במלאכתו של זה

 או ,לי ואשאילךשמור , אשאיל לך כליי

 אין כאן בעלים של חפץ ,השאילני ואשמור לך

 דאמר ליה  אמר רב פפא?)במלאכתו של שומר

  . שמור לי היום ואשמור לך למחר
  

, מוכרי אהל שמכבסים בו בגדים (הנהו אהלויי

והוא מין , ואיכא דאמרי אהלות, והוא עשב

. הוה אפי לה חד מינייהו דכל יומא )בושם

 ההוא יומא אמרו ליה לחד מינייהו זיל אפי לן

דהשתא לא הוו , יומא דידיה הוהד "סלקק(

, אינהו בשמירת טליתו אלא כשומרי חנם

 לא דאי לא, ואצטריך למימר פשעו בה

 אדאתא ,מר להו נטרו לי גלימאי א)מיחייבי

,  אתו לקמיה דרב פפא,פשעו בה ואגנוב

 ,רו ליה רבנן לרב פפא אמאיאמ. חייבינהו

 )שאף הוא במלאכתן היה (פשיעה בבעלים היא

לסוף איגלאי מילתא דההוא שעתא . אכסיף

, ולא היה במלאכתן [שכרא הוה קא שתי

ונמצא שבשעה , שעדיין לא התחיל לאפות

 לא מסר עצמו להיות שנעשו הן שומרין

, אבל אם נתעסק מיד ואפה, מלאכתן עליו

ובאותה שעה , כראולאחר שאפה שתי ש

הואיל ,  פשיעה בבעלים נמי הויאאבדה טליתו

דאמרינן , וכשנעשו שומרין היה במלאכתן

 אינו היה עמו בשעת שאלה ).צהמ "ב(לקמן 

  . ]צריך להיות עמו בשעת שבורה ומתה
  

  פשיעה בבעלים פטור.)צה (הניחא למאן דאמר

פשיעה  (אלא למאן דאמר, משום הכי אכסיף

שלא נאמרה פטור בבעלים  ( חייב)בבעלים

, אלא בשואל ושומר שכר שחיובן בלא פשיעה

 שומר חנם שחיובו אינו אלא בפשיעהאבל 

 )הואיל ופשע, אינו פטור משום בעליו עמו

כיצד יתכן '  קושיית הגמהסבירו' התוס (אמאי אכסיף

ל שפשיעה בבעלים "שרב אחא ורבינא שאחד מהם ס

יחלוק על רב פפא ) שהם נחלקו בדברמבואר לקמן (חייב 

, ההוא יומא לאו דידיה הוה,  אלא?)שקדם להם

 ואמר להו ,ואמרו ליה לדידיה זיל אפי לן את

 בההוא אגרא דקא אפינא לכו נטורו גלימאי

 עד דאתא ]ב"דף פא ע[ )והוו להו שומרי שכר(

בלא פשיעה וחייבינהו משום גניבה  (אגניב

.  אתו לקמיה דרב פפא חייבינהו)דשומר שכר

רו ליה רבנן לרב פפא הא שמירה בבעלים אמ

 : פא-. פא
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לסוף איגלאי מילתא דההיא . היא אכסיף

  . שעתא שכרא הוה שתי
  

חד אריך , הנהו בי תרי דהוו קא מסגו באורחא

 אריכא רכיב חמרא והוה ליה סדינא. וחד גוצא

 )ואין מים מכבידין אותו כל כך, של פשתן(

של  והוא מעיל עבה י"י רש"לעז[ גוצא מיכסי סרבלא

, והרבה מים נבלעין בו ומכבידין אותו, צמר

 וקא מסגי ]לפיכך פשט הסרבל ונתכסה בסדין

, כי מטי לנהרא שקליה לסרבליה. בכרעיה

ושקליה לסדיניה דההוא , ואותביה עילוי חמרא

אתא לקמיה . שטפוה מיא לסדיניה. ואיכסי ביה

 ,אמרו ליה רבנן לרבא אמאי. חייביה, דרבא

שבשעת השאלה היה  (שאלה בבעלים היא

ונשא סרבל שלו , המשאיל במלאכתו של שואל

.  אכסיף?)ומעביר לו על אמת המים, על חמורו

, לסוף איגלאי מילתא דבלא דעתיה שקליה

  . ובלא דעתיה אותביה
  

אמר , ההוא גברא דאוגר ליה חמרא לחבריה

לא תיזול באורחא דנהר פקוד דאיכא , ליה חזי

אזיל .  מיאזיל באורחא דנרש דליכא, מיא

כי אתא . ומית חמרא, באורחא דנהר פקוד

ומיהו , באורחא דנהר פקוד אזלי, אמר אין

אי , אמר ליה רבא מה ליה לשקר. ליכא מיא

אמר . בעי אמר ליה אנא באורחא דנרש אזלי

דאנן  (ליה אביי מה לי לשקר במקום עדים

     . לא אמרינן)סהדי שאין אותו הדרך בלא מים

 לחבירו השאילני היום האומר ע"פסק הש

מ "חו אינו שאלה בבעלים, ואשאילך למחר

 מעשה באחד ם"פסק הרמב       ).ח,שמו(

שהשכיר חמור לחבירו ואמר לו לא תלך בו 

בדרך נהר פקוד שהמים מצויין שם אלא בדרך 

נרש שאין בה מים הלך בדרך נהר פקוד ומת 

החמור ולא היו שם עדים שמעידים באי זה 

הוא מעצמו אמר בנהר פקוד דרך הלך אלא 

הלכתי ולא היו שם מים ומחמת עצמו מת 

ואמרו חכמים הואיל ויש עדים שהמים בנהר 

פקוד מצויין חייב לשלם שהרי שינה על דעת 

הבעלים ואין אומרים מה לי לשקר במקום 

   ).ג,ד(שכירות  עדים

אמר . ' שומר חנםשמור לי ואמר לו הנח לפני'

יך אינו לא שומר רב הונא אמר לו הנח לפנ

 כיון דאמר ליה לפניך (חנם ולא שומר שכר

  . )תיב ונטר לך קאמר ליה
  

תא שמע שמור ? איבעיא להו הנח סתמא מאי

הא סתמא . לי ואמר לו הנח לפני שומר חנם

מדאמר רב הונא הנח ,  אדרבה.ולא כלום

לפניך הוא דאינו לא שומר חנם ולא שומר 

מהא ,  אלא?הא סתמא שומר חנם הוי, שכר

  . ליכא למשמע מינה
  

  כתנאי אם הכניס ברשות)הנח סתמא( לימא

 בקדר שהכניס קדירותיו ).מז( ק"משנה בב[

או הכניס שורו , ושברן שורו של בעל הבית

או שהכניס פירותיו , ונגחו שורו של בעל הבית

בנזקו דכי  ( בעל חצר חייב]ואכלתו בהמתו

הוא ו,  עול ואנטר לך קאמר ליה'עול'אמר ליה 

 רבי אומר בכולם אינו )הדין הנח סתמא בשוק

והוא , דעול ותיב ונטר לך קאמר ליה (חייב

 עד שיקבל עליו בעל )הדין להנח סתמא בשוק

  . הבית לשמור
  

 דלמא עד כאן לא קאמרי רבנן התם ,ממאי

שאין אדם מכניס  (דבת נטורי היא, אלא בחצר

דאין טורח , דבר לתוכה אלא להשתמר בה

 עייל דאינטר 'עייל'וכי קאמר ליה  )בשמירתה

 אבל .)שאין שמירה קשה עלי (לך קאמר ליה

אנח ותיב נטר , שוקא לאו בר נטורי הוא, הכא

עד כאן לא קאמר רבי , אי נמי. לך קאמר ליה

לעיולי רשותא קא בעי ד, התם אלא בחצירו

 וכי יהיב ליה רשותא לעיולי ,למשקל מיניה

 הנח ואנא אבל הכא. תיב ונטר לך קאמר ליה

דאי סלקא דעתך הנח , מנטרנא קאמר ליה

אי לאותבה רשותא בעי , ותיב ונטר קאמר ליה

שומר . א ע"פסק הש     ?)בתמיה (למשקל מיניה

חנם הוא שהפקיד אצלו כסף או כלים או בהמה 

. או כל דבר לשמור והוא קבל עליו לשומרו

אלא שאמר לו הנח , ואפילו לא קבל בפירוש

אבל אם אמר לו הנח . ר חנםהוא שומ, לפני

,  או הנח)מימרא דרב הונא ביאר באר הגולה (לפניך

 :         פא
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 בעיא שם ולא נפשטא וכתבו ביאר באר הגולה( סתם

או שאמר ( )ל ולקולא עבדינן דפטור"ש ז"ף והרא"הרי

שומר חנם לא הוי ' אפי )לו הרי הבית לפניך

בקש  .ב  ).ב,רצא(מ "חו ...ואינו חייב שבועה כלל

יתן רשות להכניס בהמתו או מחבירו ש

ונתן לו רשות ולא פירש כלום , פירותיו לחצירו

ביאר באר ( אינו חייב בשמירתן כלל, בשמירתן

 כרבי שם במשנה דהכי פסיק שמואל הלכתא הגולה

מ "חו )ל דהלכתא כוותיה בדיני"ף וקי" וכתב הרי,כוותיה

  ).ג,רצא(
  

 לימא מתניתין 'הלוהו על המשכון שומר שכר'

 דתניא המלוה את חבירו ,כרבי אליעזרדלא 

, שלא פשע (על המשכון ואבד המשכון ישבע

דאין אדם נוטל משכונו , דשומר חנם הוא עליו

שלא יוכל , לגוביינא אלא להיות בטוח במעותיו

 שאם אבד, ולעולם שומר חנם הוא עליו, לכפור

דברי רבי ,  ויטול מעותיו)יגבה ממקום אחר

 יכול לומר לו כלום רבי עקיבא אומר. אליעזר

 אבד המשכון אבדו ,הלויתני אלא על המשכון

והניח לו , אבל הלוהו אלף זוז בשטר. מעותיך

משכון עליהם דברי הכל אבד המשכון אבדו 

, דהא משכון ודאי לגוביינא שקלי "פירש רש( מעותיו

ויש לו , דסתם שטר יש בו שעבוד קרקעות, לגבות הימנה

גם לכפור אינו יכול דהא קאי ו, מהיכן לגבות ובטוח הוא

 ' התוסאמנם .לאו לזכרון דברים נקטיה, הלכך, שטרא
לכך מודה רבי אליעזר משום דהוי שלא בשעת  דפירשו

 ושטר דנקט לאו דוקא אלא לומר ,הלואתו וקני משכון

דאיירי שלא בשעת הלואתו דכיון שעשה שטר מסתמא 

 אבל רישא , אחרי כןלואה עדלא לקח משכון בשעת ה

 ולמאי דמוקי לה דפליגי ,דפליגי היינו בשעת הלואה

בדרבי יצחק היה סבור דרבי יצחק איירי אף בשעת 

 אבל בסיפא דאיירי ,הלואה ורבי אליעזר פליג עליה בהא

ולך תהיה 'שלא בשעת הלואה מודה דקני דעיקר קרא ד

פירוש ועל          . איירי שלא בשעת הלואה'צדקה
ל "וצ, י פירש כן"גם כאן רש( .)מד(שבועות ב'  דפיי"רש

' דמשום שטר מודה ר) י דכאן"לא היו דברי רש' שלתוס

אליעזר בסיפא דכיון דיש שטר לשם משכון קבל ולא 

 דאי ברישא לא תימהלזכרון דברים בעלמא כמו ברישא 

נקט משכון אלא לזכרון דברים בעלמא משום דליכא 

כ אמאי לא יהיה משמט אפילו שוה המשכון "שטרא א

דהיכא דלא נקט אלא .) מט(לעיל כנגד מעותיו כדמשמע 

לזכרון דברים בעלמא דמשמט והתם משמע דאם שוה 

 ועוד אמאי קאמר ,ע אינו משמט"משכון כנגד מעותיו לכ

מתניתין מחוורתא דלא כרבי אליעזר לוקמה בשטר 

אליעזר אינו מודה ' מ דאף ר" אלא ש,אליעזר' דמודה ר

 קושיא זו שלא ו יש לתרץ ומיה.אלא שלא בשעת הלואה

דהלוהו ' להעמיד את המשנה במלוה בשטר' רצתה הגמ

מיירי '  ועוד דאי מתני, משמע בלא שטר'על המשכון

יהודה דאמר הלוהו מעות שומר ' בשטר לא הוה פליג ר

ג "הבוב .    חנם דלא יחלוק ארבי אליעזר ורבי עקיבא
  איירי שלא'הלוהו בשטר'דסיפא ד כ משמע כדברינו"ג

ח קונה " דמוקי הא דאמר רבי יצחק דב,בשעת הלואה

 אבל בשעת ,משכון היינו דוקא שלא בשעת הלואה

 דכיון דאיכא שטרא , דוקא בשטר משכוןהלואה לא קני

 אבל בלא שטר אפילו ,לא סמיך אמשכון אלא אשטרא

 ושלא בשעת הלואה ,בשעת הלואה קני והוי שומר שכר

 .דאי אמשכון סמיך דאיכא שטרא דוג"עהוי שומר שכר א

סיפא דהלוהו בשטר איירי ד  לומרמוכרח הדבר כ"וא

 דבשעת הלואה לא איבד מעותיו ,שלא בשעת הלואה

 ל"ומה שר      .ולא  קנה את המשכון, דאשטר סמיך
דהיכא דליכא שטר קני אפילו בשעת הלואה לא מטעם 

 אלא קני ,יצחק דקרא איירי שלא בשעת הלואה' דר

הסובר שאף שאין המשכון שוה כשיווי . לקמן פב (מדשמואל
שסבר שמואל שכל , אם איבד את המשכון אבדו מעותיו, החוב

 דהלכה כשמואל ואין ג" בהברו וס)משכון ניטל לגוביינא

 שסובר שכל מלוה על המשכון דינו הלכה כרב יוסף

   ?)כשומר שכר
  

ולא קשיא כאן , עזראפילו תימא רבי אלי

אליעזר '  רקאמר (שמשכנו בשעת הלואתו

 שמשכנו שלא )מתניתין ( כאן)שומר חנם

כשתבעו , אלא לאחר זמן (בשעת הלואתו

מעותיו בבית דין ולא שילם ומשכנו על פי בית 

והא אידי . )דההוא ודאי לגוביינא שקליה, דין

  הלוהו על המשכון קתני]א"דף פב ע[ואידי 

משמע דמלוה  'התוסכ "וכ בשעת הלואה משמע[

 ותימה     .ן משמע בשעת הלואהחבירו על המשכו

קאמר תנן המלוה את חבירו על המשכון .) לז(דבגיטין 

התם דהמלוה '  ומפ,ד אינו משמט"והמוסר שטרותיו לב

 והא ,יצחק' על המשכון אינו משמט משום דקני ליה מדר

 ועל ,לא קאמר רבי יצחק אלא שלא בשעת הלואתו

ויש המשכון משמע דאפילו בשעת הלואתו אינו משמט 
 דכיון שלא בשעת הלואה קני ליה לגמרי מדרבי לומר

יצחק בשעת הלואה נמי דליכא קנין אלא שעבוד אלים 

ואשר 'הדרשה היא  ('ולא של אחיך בידך'שעבודיה ליחשב 
וכן        .)ולא של אחיך בידך'  תשמט ידיךיהיה לך את אחיך

גבי ישראל שהלוה לנכרי על חמצו עובר :) לא( בפסחים

 התם נמי כיון ,שום דרבי יצחק כדאמרינן התםעליו מ

 אהני שעבודיה בשעת הלואה ,דשלא בשעת הלואה קני

 וכן נכרי שהלוה לישראל על חמצו .ליחשב כשל ישראל

 לא היה נאסר אף משכנו ,אי לאו דנכרי מישראל לא קני

 . פב-: פא
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 כיון דשלא בשעת הלואה הוה ,בשעת הלואתו דלא קני

 שעבודיה דנכרי שלא  בשעת הלואה נמי הוה אלים,קני

מ "דהוי דישראל וקרינא ביה שלך מג "ע וא,יצטרך לבערו

מדאפקיה קרא מלא ימצא לא מחייב אלא כשמצוי לו 

    .לגמרי וכיון דאלים שעבודיה דנכרי לא חשיב מצוי

יחד לו בית אין זקוק לבער .) ו( אמרינן בפסחים והכי נמי

מ "ות מדחשיב לגמרי כשל ישראל כיון דקבל אחריג "עא

לא קשיא ,  אלא?]כיון דיחד לו בית אינו מצוי אצלו

נהנה  (כאן שהלוהו פירות, כאן שהלוהו מעות

הם היו נרקבים , שאם היה מותירם ברשותו, המלוה בהלואתו
ולכן שומר שכר הוא על המשכון שנטל על הלואת , ונפסדים

רבי יהודה אומר ,  והא מדקתני סיפא.)הפירות

הלוהו פירות שומר , םהלוהו מעות שומר חנ

 כולה ?מכלל דלתנא קמא לא שני ליה. שכר

וחסורי מיחסרא והכי קתני , רבי יהודה היא

במה דברים . הלוהו על המשכון שומר שכר

אבל הלוהו מעות , אמורים שהלוהו פירות

 שרבי יהודה אומר הלוהו מעות ,שומר חנם

, אי הכי. הלוהו פירות שומר שכר, שומר חנם

דקתני  [תין דלא כרבי עקיבאקמה לה מתני

ואנן קיימא ,  שומר חנםאבל אם הלוהו מעות

סתם בכולהו סתמי ) .פו(לן במסכת סנהדרין 

סתם , יהודה'  רסתם סיפרא, מאיר'  רמשנה

 ?]וכולהו אליבא דרבי עקיבא, שמעון'  רספרי

  .אלא מחוורתא מתניתין דלא כרבי אליעזר
  

וי  בדלא ש)רבי אליעזר ורבי עקיבא (לימא

פירש [ ובדשמואל קא מיפלגי, משכון שיעור זוזי

, דאי בדשוי מודה רבי אליעזר דלגוביינא שקליהי "רש

דאמר , דלרבי אליעזר לית ליה דשמואל, ובדלא שוי פליגי

הא לית ליה לרבי , אבוד אלפא זוזי וסבר דקביל לגוביינא

 לזכרון דברים בעלמא הוא דנקיט ,דכיון דלא שוי, אליעזר

, ורבי עקיבא אית ליה דשמואל, ומר חנם הואוש, ליה

וכל כמה דלא מיהדרי , ואמר סבר וקביל בתורת משכון

 אבל בדשוי י"רש' פי 'כתבו התוס          .ליה לא לגבי

יש ספרים דגרסי :) מג(שבועות ב ו.כרשומר ע ש"הוי לכ

 אלא בדלא ,ט דרבי אליעזר"ד אי בדשוי שיעור זוזי מ"ה

דבשוי מודו י "ירוש רש משמע כפ,גישוי ובדשמואל קמיפל

' כ אמאי קאמר מתניתין דלא כר" דאוקשה         .ע"כ

ת הא " וכ,ע"אליעזר לוקמה בדשוי שיעור זוזי ותיתי ככ

דקאמר דמתניתין דלא כרבי אליעזר היינו לפי המסקנא 

שומר אבידה הוי  (דפליגי בדשוי שיעור זוזי וכדרב יוסף
 )בידה הוי שומר חינםשומר א ( דהא לרבה)שומר שכר

' דהלכתא כוותיה פליגי לפי המסקנא בדשמואל כדפי

' כ לדעת רבה לא מובן מדוע מסיקה הגמ" א.)כט(לעיל 

דלא , לתרץ קושיא זו ומיהו יש . א"ינה כראשמשנתנו 

ע דאין סברא שיחלוק רבי "בדשוי וככ' מצי לאוקמי מתני

 בדלא ' אלא ודאי מתני,עקיבא' יהודה על רבי אליעזר ור

שבשוה המשכון , י"על פירוש רש( אבל קשה       .שוי איירי
כיון דבשוי שיעור זוזי לכולי ) א מודה"שיעור ההלואה גם ר

 אם כן בדלא שוי מה שכנגד המשכון ,עלמא אבדו מעותיו

 ואם כן אמאי ישבע לרבי אליעזר שאבד ,ע"נמי אבדו לכ

המשכון בלא פשיעה מה מרויח מאותה שבועה והלא 

לא פשע והיתרים על ' מעות שכנגד המשכון אבד אפיה

 ,פשע במשכון כיון דלית ליה לדשמואל' המשכון יטול אפי

דהיכא דלא נקט שיעור זוזי אפילו י "רשת כמו שפירש "וכ

אליעזר משום דלא נקטיה ' כנגד המשכון לא יפסיד לר

 דאי בדשוי ,אלא לזכרון דברים בעלמא זה אין נראה

כ לא " אם כן ע,דלית ליה לדשמואל ג"עאבדו מעותיו א

ש "אבדו אלא מטעמיה דרב יוסף דמשום מצוה הוי ש

ומהאי טעמא נמי יפסיד מה שכנגד המשכון בדלא שוי 

 ועוד ,ש שעשה מצוה שהלוהו על המשכון מועט"דהא כ

ל כרבה "שמע כרב יוסף וקידלפי גירסת הספרים היה מ

ע "י הוי לכ דבדשוומיהו יש לומר        .)שם (תכדפרישי

 דרב יוסף אלא מטעמיה השומר שכר ולא מטעמי

 ,דשמואל דחשיב כאילו פירש אבד המשכון אבדו מעותיך

וכי לא שוי שיעור זוזי בשעת הלואה לא נקיט ליה אלא 

לזכרון דברים בעלמא ואפילו כנגד המשכון לא חשיב 

ונראה  . מ דוחק הוא" מ,כאילו פירש אליבא דרבי אליעזר
 בדלא אף'  פי'בדלא שוי ובדשמואל קמיפלגילימא ' לפרש

יצחק ורב יוסף '  ולא בדר,שוי ובדשמואל קמיפלגי

 ועוד דלפי האמת ,דבטעמייהו לא מצי פליגי אלא בדשוי

ל "לא פליגי בדרבי יצחק כדמסיק ולא בדרב יוסף דקי

'  דר,כרבה ופליגי בדשמואל בין בדשוי ובין בדלא שוי

 לא איבד אף מה שכנגד אליעזר לית ליה דשמואל ולהכי

המשכון דמאיזה טעם יפסיד כיון דלית ליה לדשמואל 

ורבי עקיבא אית ליה דשמואל ואבדו מעותיו אפילו 

 והא דקתני מתניתין שומר שכר ,היתירים על המשכון

לאו דוקא דהא האי לישנא לא שייך אמעות יתירים על 

ש דמפסיד הכל בגניבה "המשכון אלא כלומר כדין ש

 מתניתין איירי בדשוי דסתם נ"א .ולא באונסיןואבידה 

 דאמר .)ש"משכון שוה כנגד כל החוב ולכך קרי ליה ש

, אלפא זוזי לחבריהשמואל האי מאן דאוזפיה 

אבד קתא , ואנח ליה קתא דמגלא עילוייהו

   ?דמגלא אבדו אלפא זוזי
  

אי בדלא שוי משכון שיעור זוזי דכולי עלמא 

עזר לא מפסיד דלרבי אלי[ לית להו דשמואל

ולרבי עקיבא אינו מפסיד אלא כנגד , כלום

פריך לשמואל :) מג(בשבועות  ' כתבו התוסהמשכון

 והלה אומר לא ,מדתנן סלע הלויתיך עליו ושקל היה שוה

 ואמאי  להישבעכי אלא שלשה דינרים היה שוה חייב

 את המשכוןהסכמת שכל עוד אינך מחזיר ( לימא הא קבלתיה

 .         פב
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י "רש'  וגרס בספרים וכן פי)חובהאת איני צריך לשלם 

  בדפרישמתרצת קושיא זו שהמשנה מדברת' שהגמ

אלא בדמיו , שפירש המלוה שאינו מקבל אחריות על המשכון(
 להאי גירסא , כי קאמר שמואל בדלא פריש)בכדי שוויו

 דלא מצי למימר הכא כולהו אית להו דשמואל תי שפירא

ישבע ויטול נהי אליעזר אית ליה דשמואל למה ' דאי ר

'  מטעמא דשמואל יפסיד הכל אפי,דלית ליה דרבי יצחק

 ואי איירי בדפריש שלא ,ש בדשוי"לא פירש ולא שוי כ

 ח"אבל לפי גרסת ר       .עקיבא' יפסיד לא היה חולק ר

בדלא פריש ושמואל בדפריש שיאבד ' דגריס התם מתני

ת עיקר דאין סברא שיאבד כל "כל מעותיו וכן נראה לר

פ למאן דמוקי פלוגתייהו " וה,מעותיו בדלא פריש

דפריש ג "עאליעזר לית ליה דשמואל וא'  דר,בדשמואל

לא יועיל דאסמכתא היא וכיון דלא איבד מעות היתירים 

על המשכון גם מה שכנגד המשכון לא הפסיד כדאמר 

ע סבר דלא " ור,דמי קאמר ליה קני לגוביינא:) לעיל סו(

שאמר להסמיך חבירו על מקרי אסמכתא אלא היכא 

 אבל ,דבריו כגון אם אוביר ולא אעביד אשלם אלפא זוזי

 וקשה        .הכא המלוה מחל כל חובו אם יפסד המשכון

דלפי גירסא זו אמאי לא קאמר הכא כולי עלמא אית להו 

 והכא בשוי שיעור זוזי ולא פריש ,דשמואל היכא דפריש

 דרב ,שמואל דהא הלכתא כוותיה ד,יצחק קמפלגי' ובדר

 דסבר גמרא ויש לומר .ל כוותיה התם"נחמן ונהרדעי ס

 בדלא פריש נמי מפסיד ,דאי בדפריש מפסיד כל החוב

 ולהכי ,כנגד המשכון דמה שכנגד המשכון כדפריש דמי

' כ לר" דא,לא מצי למימר כולי עלמא אית להו דשמואל

אליעזר למה ישבע ויטול כל מעותיו דמה שכנגד המשכון 

הלכתא  מ"ומ      .הפסיד כיון דאית ליה דשמואליש לו ל

 דאין הלכה כשמואל וטעמא ח פירש"ורכשמואל בדפריש 

 ואין זו ,משום דקאמר הכא כולי עלמא לית להו דשמואל

ראיה שכן דרך הגמרא לדחות דכולי עלמא לית להו 

 כיון דלא מצי למימר כולי עלמא אית ,דכן הלכהג "עא

 וקאי ,ל כרבה פליגי בדשמואל" ועוד דלפי האמת דקי,להו

ל כדשמואל "כ קי" וא,רבי עקיבא ומתניתין כדשמואל

מדמי פלוגתא :) מח( דהא לעיל , דרב פליג עליהג"עוא

ג ורבנן גבי ואינו שוה אלא " לפלוגתא דרשב,דרב דערבון

ג ורבנן "מדמי פלוגתא דרשב:) מד( ובשבועות ,פלג

 שפרע כ פלוגתא דשמואל ורב לענין מי" א,לדשמואל

נ דשמואל " ה,דאיסורא איתמר והלכה כרב באיסורי

'  ועוד דר,לענין דינא איתמר והלכתא כשמואל בדיני

' יוחנן פליג אדרב בערבון וסבר כשמואל וקיימא לן רב ור

כרב נחמן קיימא לן בדיני עוד יוחנן הלכה כרבי יוחנן ו

 והכא בדשוי שיעור )לגבי כולי עלמא וסבר כשמואל

דאמר רבי יצחק , יפלגי בדרבי יצחקוקא מ, זוזי

, לכל מילי (מנין לבעל חוב שקונה משכון

ּוְלך ִתְהֶיה ְצָדָקה שנאמר )להתחייב באונסין ָּ ,

 מכאן ,אם אינו קונה משכון צדקה מנא ליה

להתחייב , לכל מילי (לבעל חוב שקונה משכון

  .)באונסין
  

 אימור דאמר רבי יצחק במשכנו שלא ,ותסברא

דהא קרא במשכנו על ידי  [בשעת הלואתו

דכתיב לעיל מיניה בחוץ , שליח בית דין כתיב

 בשליח בית ).קיג(תעמוד ומוקמינן לה לקמן 

וליכא , דלגוביינא שקליה, וההוא ודאי קני, דין

ובהך פלוגתא , לדמוייה למשכנו בשעת הלואתו

משמע בשעת  ('המלוה על המשכון'דרבי אליעזר 

 )ה שקונה משכון"ד (י"רש 'פי ' כתבו התוס קתני)הלואה

 .דשלא בשעת הלואתו קני ליה להתחייב אף באונסין

דחייב לבער פקדונות :) ה(ולפירושו הא דאמר בפסחים 

 היינו דוקא ,של כותים כשקבל עליו ישראל אחריות

 דהא מלוה על המשכון של ,כשקבל עליו אחריות דאונסין

ה  דאחריות המשכון עליו מגניבג"עחמץ בשעת הלואה א

, רישית לעילבדלא פריש כדפ' ואבידה מדשמואל ואפי

ה אין חייב לבער " אפ,דמה שכנגד המשכון כמפורש דמי

אם לא מטעם דקני ליה לגמרי שלא בשעת הלואתו 

 דשלא בשעת )י"דלא כרש (נראה ומיהו       .כדרבי יצחק

הלואתו לא קני להתחייב באונסין אלא דהוי שומר שכר 

 ,תני שומר שכר לדרבי יצחקדהא מדמה מתניתין דק

         .רב האי גאוןג שהבאתי לעיל וכן פירש "בהכ "וכ
 דאי חשיב , מאיזה טעם יהיה שומר שכרוצריך לפרש

 ואי לא חשיב קנין גמור ,קנין גמור אפילו באונסין יתחייב

אה שיכול  דבההיא הנל"וילא יהיה אפילו שומר שכר 

:) ח(שין ק דקדו" בפנןלקדש בו את האשה כדאמרי

דקדשה במשכון דאחרים מקודשת ולקנות בו עבדים 

 ולפי זה הא דאמר קדשה ,וקרקעות הוי עליה שומר שכר

במשכון מקודשת היינו דוקא במשכון שמשכנו שלא 

 ולמה יחשב שומר שכר בשביל כך ת"וא ,בשעת הלואתו

 דכיון דעכשיו ל"ויוהלא כך היה יכול לקדש במעותיו 

תיו בידו חשיב שומר שכר לפי שנוטל משכון אין מעו

 ועוד דחליפין יכול ,שיכול לעשות בו קדושין או קנין

לעשות במשכון מה שלא היה יכול לעשות במעות דאין 

פליגי :) לא( דבפסחים וקשה .      מטבע נעשה חליפין

מ דאמר ישראל שהלוה לכותי על חמצו עובר "רבנן אר

לית להו עליו ומפרש התם דפליגי בדרבי יצחק דרבנן 

ע אית להו דרבי יצחק וטעמא דרבנן "נ כ"יצחק א' דר

דאמרי אינו עובר משום דסברי דישראל מכותי לא קני 

ל כשמואל והוי "והשתא לרבנן אמאי אינו עובר והא קי

' בדלא פריש כדפרישית דהא משום דר' שומר שכר אפי

 דמשום ל" ויה מיקרי חמצו"ש ואפ"יצחק לא הוי אלא ש

כר לא מיקרי חמצו אי לאו משום דאמר חיוב דשומר ש

 אבל משכנו ]יצחק' הכתוב דקני ליה והוי שלו כדר

משכנו שלא , אלא? בשעת הלואתו מי אמר

 .         פב
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להו דרבי בשעת הלואתו כולי עלמא אית 

ובשומר , והכא במשכנו בשעת הלואתו, יצחק

דטעמא דרבי עקיבא משום  (אבידה קא מיפלגי

 פטור מצוהוהעוסק ב, דשומר שכר מצוה הוא

  .)דאי בעי לא יהיב ריפתא לעניא, מן המצוה
  

שמצא אבידה  (שומר אבידה, דאיתמר

כדכתיב ואספתו אל , והכניסה אל תוך ביתו

רב יוסף  כשומר חנם רבה אמר )תוך ביתך
  . )מצוה ( כשומר שכראמר

  

דהא רבה י "פירש רש( לימא דרב יוסף תנאי היא

ולית , יה דרבהדהא רבי עקיבא לית ל, ודאי תנאי היא

 דהא אהדרן ה לאוקמי פלוגתייהו בטעמא אחרינאלי

אלא לרב יוסף מי מיבעיא , ולא אתוקמא, בכמה טעמי

 כתבו דרבי אליעזר לית ליה דרב יוסף, למימר תנאי
 ולעיל פירשתי , דרבה ודאי תנאי היאי"רשפירש  'התוס

א " דר פלוגתייהו רבה ומוקי,דרבה ודאי לאו תנאי.) כט(

 אבל לרב , וכולי עלמא אית להו דרבה,דשמואל בע"ור

 ?)אליעזר דלאו כוותיה' יוסף כי נמי פליגי בדשמואל ר
בשומר אבידה דכולי עלמא אית להו דרב , לא

רבה הוא דדחיק לאוקמי מילתיה , כלומר (יוסף

אבל רב יוסף אמר לך רבי אליעזר נמי , כתנאי

כגון שומר , היכא דאיכא מצוה, קאי כוותי

 דקא סבר והכא היינו טעמא דפטור ,אבידה

 במלוה ]ב"דף פב ע[ והכא )אין כאן מצוה

, להשתמש בוי "פירש רש( צריך למשכון קמיפלגי

ורבי , ולפסוק עליו להיות פוחת מן החוב והולך קמיפלגי

 י"רש' פי 'כתבו התוס עקיבא סבר אפילו הכי איכא מצוה

ל  אמאי קאמר לעיי" רשלפירוש ואין להקשות ,להשתמש

 דלא כרבי ) שומר שכרהלוהו על המשכון (מתניתין:) פא(

 המלוה את חבירו על המשכון ואבד המשכון ישבע( אליעזר
שבזה גם  ( נוקי מתניתין באין צריך למשכון)ויטול מעותיו

 דלעיל אתיא דסוגיא דשמעתין )א יודה שהוא שומר שכר"ר

 )שומר אבידה וכן שומר משכון הוי שומר חינם (אליבא דרבה

 איירי באין צריך' דקיימא לן כוותיה אי נמי אי מתני

 צריך ח פירש"ור     . לא הוה פליג רבי יהודהלמשכון

 ,למשכון היינו שאינו רוצה להלוות לו בלא משכון

 באין תין דלא מצי לאוקמי מתניתי שפירולפירושו א

משמעו שאינו מוכן , כיון שכל מלוה על המשכון, צריך

 דלישנא אבל אין נראה פירושו .להלוות בלא משכון

ג דאין רוצה " ועוד דאע,דצריך למשכון לא משמע הכי

 שבלא משכון אין ,להלוות אלא על המשכון מצוה קעביד

 מר .)לו להלוות כיון שירא להפסיד ואפשר במשכון

. והוי שומר שכר, סבר מצוה קא עביד שהלוהו

שלהנאתו , ומר סבר לאו מצוה קא עביד

המלוה  ע"פסק הש     .ומר חנםוהוי ש, מתכוין

בין שהלוהו מעות בין , את חבירו על המשכון

 לא יהודה'  ואף ר,ק"כת א"הגרביאר  (שהלוהו פירות

 בין שמשכנו )נחלק עליו אלא במלוה צריך למשכון

הרי , בשעת הלואתו בין שמשכנו אחר שהלוהו

 ואין חלוק בין אם פירש הגה(. זה שומר שכר

. )בין קבלו סתם, שוויושקבלו למשכון בכדי 

 חייב בדמיו, לפיכך אם אבד המשכון או נגנב

 וכרב יוסף דאמר ,ע" וכר,תיןכמתני ביאר באר הגולה(

שכר מצוה ומלוה על ' שומר אבידה כשומר שכר דמי פי

ואם היה שוה המשכון . )המשכון נמי מצוה עביד

ואם  אין לאחד על חבירו כלום, כדי דמי החוב

 .משלם הלוה היתרון, וןהחוב יתר על המשכ
ד "משבועות דף כאוקימתא דגמרא  ביאר באר הגולה(

ע לית להו דשמואל דאמר אבד "בלא שוו שיעור זוזי כ

 .)ף ושאר גאונים"הריפ " וכ,קתא דמגלא אבד אלפא זוזי
א דאם פירש ואמר בשעת הלואה " ויהגה(

אם קבל קתא ' אפי, שמקבל המשכון בכל החוב

 ...)אבד המשכון אבד הכל, דמגלא באלפא זוזי

כגון שנלקח בלסטים מזויין , ואם נאנס המשכון

ישבע המלוה , וכיוצא בו משאר אונסים

וישלם לו בעל המשכון את חובו עד , שנאנס

,  ואם נאבד או נגנב בפשיעה...פרוטה אחרונה

   ).ב,עב(מ "חו .חייב לשלם לדברי הכל
 

אבא שאול אומר מותר לאדם להשכיר משכונו '

 אמר שמואל הלכה 'עני להיות פוחת והולךשל 

ואף אבא שאול לא אמר אלא . כאבא שאול

 )מפסלת י"י רש"לעז(  ופסל)מעדר י"י רש"לעז (במרא

הואיל , )כלי בעל שני קצוות חדים י"י רש"לעז( וקרדום

 ע"פסק הש     .ונפיש אגרייהו וזוטר פחתייהו

צריך ליזהר שלא ישתמש , המלוה על המשכון

ואם הלוה לעני על . י שהוא כמו רביתמפנ, בו

ששכרו מרובה ואינו , ב"מרא וקרדום וכיו

יכול להשכירו שלא ברשות , נפחת אלא מעט

ויש מי . ולגבות לו דמי השכירות בחובו, בעלים

אבל לא , שאומר דדוקא לאחרים יכול להשכירם

טור  ביאר באר הגולה (משום חשדא, לעצמו

 ם להם עניים פורטי גבאי צדקה שאיןב ח"א במבריית

,  ודוקא שלא התנה עמו מתחלההגה( )...לאחרים

 : פב-. פב  
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מ "חו ...שרי, אבל אם התנה עם הלוה מתחלה

  ).א,עב(
 

,  המעביר חבית ממקום למקום ושברהמשנה

שלא  (בין שומר חנם בין שומר שכר ישבע

ובגמרא מפרש טעמא אמאי , ויפטר, פשע

הא בלאו פשיעה , פטור שומר שכר בשבועה

, אלא כגניבה ואבידה, שאין זה אונס, יבנמי חי

רבי אליעזר אומר . )שהן קרובין לאונס ופשיעה

ותמיה אני אם יכולין זה וזה , זה וזה ישבע

, אף אני שמעתי מרבותי כרבי מאיר (לישבע

אבל תמיה אני על זה ועל זה היאך נפטרין 

  .)ובגמרא מפרש תמיהה, בשבועה
  

רו ממקום  תנו רבנן המעביר חבית לחבי)גמרא(

בין שומר חנם בין שומר שכר , למקום ושברה

רבי יהודה אומר שומר . דברי רבי מאיר, ישבע

רבי אליעזר . נושא שכר ישלם, חנם ישבע

ותמיה אני אם יכולין זה , אומר זה וזה ישבע

   .וזה לישבע
  

 למימרא דסבר רבי מאיר נתקל לאו פושע הוא

דהא , דקאמר ישבע שלא פשע פשיעה אחרת(

דהא פוטר ועוד , אי בציר מנתקל לא הויוד

והתניא  ) אלמא אונס חשיב ליהלנושא שכר

נפלה גמלו ולא , נשברה כדו ולא סילקו

וחכמים , העמידה רבי מאיר מחייב בהיזיקן

. אומרים פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים

  דבנתקל פושע פליגי)].כט(ק "בב [וקיימא לן
ג "ע יהודה לא קשיא וא'יהודה אדר' אבל דר 'כתבו התוס

יהודה ' דחכמים דפטרי בנשברה כדו ולא סילקה הוו ר

דסבר רבי יהודה נתקל לאו פושע :) כח(ק "כדמוכח בב

דלא הוי אנוס גמור פטור ג "עהוא וכיון דלא הוי פושע א

בנשברה כדו ולא סילקה דלא חשיב בור אלא שנעשה 

 בפשיעה אבל בשנעשה באונס דכעין גניבה ואבידה כמו

רוח שאינה מצויה פטור כדקתני בסיפא דברייתא 

 ומודה רבי מאיר לחכמים במעלה קנקנין ,דנשברה כדו

על הגג לנגבן ונפלו ברוח שאינה מצויה והזיקו שהוא 

 כי נמי סבר רבי מאיר דנתקל לאו ת"וא        .פטור

פושע הוא אלא אנוס אמאי פטור והא אדם המזיק 

ע לחייב על אונס כרצון מפצע תחת פצ:) ק כו"ב(מרבינן 

 דלאו בכל אונס חייב אדם המזיק אלא באונס דכעין ל"וי

ק "בבגניבה ואבידה כמו רוח שאינה מצויה דאמרינן 

 נזק ורוח ,דנפל ברוח שאינה מצויה מן הגג חייב.) כז(

כל  (וכולן.) מה(שאינה מצויה הוי כעין אבידה כדאמרינן 

ח "יו חוץ מש חייבים להחזיר דמי השור לבעל)השומרים

ומוקי לה התם דנטריה שמירה פחותה ולא נטריה 

 ושמירה פחותה ...ח כלתה שמירתו" ש,שמירה מעולה

היינו דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה ואינה יכולה 

והוי כעין גניבה ואבידה :) נה(לעמוד ברוח שאינה מצויה 

 אבל באונס גמור פטור אדם ,ש חייב"ח פטור וש"דש

ירושלמי דאם היה ישן ובא חבירו וישן המזיק כדמשמע ב

דף  וב,אצלו והזיקו זה את זה הראשון פטור והשני חייב

טבחוה ואכלוה משלמין דמי בשר בזול דכיון שלא .) קיב(

היה להם לידע שהיא שאולה אין משלמים מה שהזיקו 

לפי שאין דרכן של בני אדם :) כז( ובריש ,אלא מה שנהנו

י דהתם דפטר ליה לפי שלא להתבונן בדרכים ושאר שינוי

היה בעל חבית .) לב(היה לו לידע וכן במתניתין דהתם 

 ואם עמד בעל חבית פטור בעל קורה והרבה ...ראשון

 ורבי יהודה דאמר נתקל לאו ת"וא          .כיוצא באלו

אנוס הוא ומחייב שומר שכר אמאי פטור מעביר בחנם 

הודה כעין  דנתקל הוי לרבי יל"ויוהלא הוא אדם המזיק 

גניבה דהוי קרוב לאונס ולכך פטור אדם המזיק ולא 

מחייב אדם המזיק אלא בדבר שהוא כעין אבידה דהוי 

דאבידה קרובה :) צד(קרוב לפשיעה כדאמר לקמן 

 ורוח שאינה מצויה ,לפשיעה וגניבה קרובה לאונס

חשובה כעין אבידה ולהכי חייב בה אדם המזיק וכן 

מאן דפטר טבח אומן שקלקל דפריך ל:) צט(ק "משמע בב

היכא דעביד בחנם מברייתא דקתני בהמה לטבח וניבלה 

חייב מפני שהוא כנושא שכר השתא מה היה סברתו של 

שעושה בחנם אי סבר פ "עמקשה שהוא כנושא שכר א

דחשיב פושע אמאי תולה אותו בנושא שכר היה לו לומר 

 ואי סבר שדומה לגניבה ואבידה ,מפני שהוא פושע

כ חייב כדין אדם המזיק אם כן מה מתרץ אימא "אעפ

 ואי דומה לגניבה ואבידה בלא ,מפני שהוא נושא שכר

שכר נמי ליחייב כדין אדם המזיק ואי המתרץ מדמה לה 

 אלא ודאי אדם ,כ נושא שכר נמי ליפטר"לאונס גמור א

 והוה מדמי ,המזיק חייב בכעין אבידה ופטור בכעין גניבה

ה דאומן לכעין אבידה ומשני ליה המקשה קלקול שחיט

 אבל בחנם פטור דהוי כעין ,אימא מפני שהוא נושא שכר

  ?)גניבה
  

 . מי ששנה זו לא שנה זו, אלעזר תברה' אמר ר

ואתא רבי יהודה  )מבארת הגמרא את המשך המשנה(

, שכר ישלםנושא , למימר שומר חנם ישבע

דודאי נתקל לאו  (האי כי דיניה והאי כי דיניה

דאי נמי לא הוי , ונושא שכר ישלם, אפושע הו

ואתא רבי אליעזר למימר . ) דיניה לשלםפושע

תמיה אני אם , ומיהו. גמרא כרבי מאיר, אין

  . יכולין זה וזה לישבע
  

, בשלמא שומר חנם משתבע דלא פשע בה

 כי לא פשע ,אלא שומר שכר אמאי משתבע

 :         פב
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התינח , ואפילו שומר חנם נמי. נמי שלומי בעי

 )דאיכא למימר קרוב לאונס הוא (וןבמקום מדר

 מי מצי )ודאי פושע הוא (שלא במקום מדרון

 ואפילו ]א"דף פג ע[? משתבע דלא פשע

היאך נפטר בשבועה  (במקום מדרון נמי

אלא אם כן , במקום שבני אדם רגילין להלך

אבל ,  התינח היכא דליכא ראיה)מביא עדים

  ניתי)במקום שעדים מצויין (היכא דאיכא ראיה

מאיר ' ור, ולא יפטר בשבועה כאיסי (ראיה

הלכך שומר שכר , אית ליה נתקל אנוס הוא

, דתניא.  ונפטר)ודאיסי לית ליה, נמי פטור

ֻבעת ה,ֵאין ֹרֶאהאיסי בן יהודה אומר  ִּתְהֶיה ' ַ ׁשְ

ֵניֶהם    ?ה יביא ראיה ויפטרהא יש רוא, ֵּבין ׁשְ
  

לעולם חד (ורבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן 

והכא היינו , ונתקל ודאי פושע הוא, תנא הוא

שבועה זו תקנת  )טעמא דמיפטר בשבועה

 שאם אי אתה אומר )להיפטר בה (חכמים היא

 אין לך אדם )פוטרו מן התשלומין כשנתקל (כן

שדואג  (המעביר חבית לחבירו ממקום למקום

   .)שלא יכשל ותשבר
  

רבי חייא בר אבא אליבא ל (היכי משתבע

 ' כתבו התוס הא ודאי פושע הוא,דרבי מאיר

מ מחייב "רו ,נתקל לאו פושעמ "דלרל "דהוה ס מעיקרא

הוה אתי ליה שפיר שנשבע שלא  ,בשבועה מעיקר הדין

 אבל השתא דתרצת דהוי פושע ואפילו ,שינה מן המנהג

 אם כן אפילו שינה ,הכי פטור משום תקנת חכמים

רבה ממנהגו נמי פטור מכח אותה תקנה דמה לי פשיעה 

 אמר ?)כ מה מהות השבועה"א, ומה לי פשיעה זוטא

ואתא רבי . רבא שבועה שלא בכוונה שברתיה

תקנת חכמים אין  ( למימר)...לאיפלוגי ו (יהודה

, נתקל לאו פושע הוא ( שומר חנם ישבע)כאן

ודמי לגניבה , אלא קרוב לאונס ולפשיעה

האי כדיניה והאי ,  נושא שכר ישלם)ואבידה

גמרא ,  רבי אלעזר למימר איןואתא. כדיניה

דשניהן פטורין בשבועה שמעתי  (כרבי מאיר

תמיה אני אם יכולים זה וזה ,  ומיהו)אף אני

בשלמא שומר חנם משתבע שלא פשע . לישבע

דאנא בעלמא כרבי יהודה סבירא לי  (בה

 אלא שומר )ולאו אנוס, דנתקל לאו פושע הוא

 כי לא פשע נמי בעי ,שכר אמאי משתבע

הא תינח , ואפילו שומר חנם נמי. שלומי

שלא במקום מדרון מי מצי , במקום מדרון

,  ואפילו במקום מדרון נמי,משתבע שלא פשע

היכא דאיכא , הא תינח היכא דליכא ראיה

איסי בן יהודה , דתניא. ראיה ניתי ראיה ויפטר

תהיה בין שניהם הא ' אומר אין ראה שבעת ה

  .יש רואה יביא ראיה ויפטר
  

גברא דהוה קא מעבר חביתא דחמרא ההוא 

קורה  ( דמחוזא ותברה בזיזא)רחבה (בריסתקא

 )היוצא מן הכותל ובולטת לרשות הרבים

אמר ליה ריסתקא , אתא לקמיה דרבא. דמחוזא

, זיל אייתי ראיה, דמחוזא שכיחי בה אינשי

. )אלא בעדים, ואינו נאמן בשבועה (ואיפטר

אמר ? כאיסי, אמר ליה רב יוסף בריה כמאן

  . וסבירא לן כוותיה, כאיסי, ליה אין
  

ההוא גברא דאמר ליה לחבריה זיל זבין לי 

 לסוף , אזל זבן ליה,ארבע מאה דני חמרא

אמר ליה זביני לך ארבע מאה , אתא לקמיה

אתא לקמיה . )החמיצו (דני חמרא ותקיפו להו

אמר ליה ארבע מאה דני חמרא תקיפי . דרבא

ואצל מי , מיצואימת הח (קלא אית לה למילתא

או קנית חומץ , שמא שלך היו, ושל מי היו, היו

 זיל אייתי )ולא אצלך החמיצו, בדמים פחותים

ראיה דמעיקרא כי מזבנת להו חמרא מעליא 

אמר ליה רב יוסף בריה כמאן . ואיפטר, הוה

וסבירא לן , כאיסי, אמר ליה אין? כאיסי

  . כוותיה
  

רו אתקין רב חייא בר יוסף בסיכרא הני דד

, מוט כפוף באמצעו ונותנו על כתפו (באגרא

ונושא בו משא , ונושא שני בדין בשני ראשיו

פועל שקבל עליו  ( נשלם פלגא, ואיתבר)כבד

ונשאם באותו , להוליך חביות ממקום למקום

מאי טעמא נפיש . ) משלם פלגאמוט ונשבר

וכיון  ( וזוטר לתרי)ולא היה להטעינו לבדו (לחד

 דרך בני אדם משאותדאינו ראוי לשני 

, )הלכך דמי נמי לאונס, להתחזק ולטוענו כאחד

עץ ( בדיגלאדדרו . קרוב לאונס וקרוב לפשיעה

וקושר בו משא שני בני אדם , מפוצל בראשו

 . פג-:  פב
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ומוטל על שתי , ומכניס צוארו בין שני פצליו

וכשעומד לפוש , וראשו של מטה ארוך, כתפיו

, שפשיעה היא ( משלם כולה]מציגו בקרקע

  . )הרבה במשא של בני אדםש
  

 רבה בר בר חנן תברו ליה הנהו שקולאי

, ותברו ליה שלא במקום מדרון, נושאי משאות(

.  חביתא דחמרא)אי נמי בדיגלא, ובפשיעה

אמר ליה הב . אתו אמרו לרב, שקל לגלימייהו

אמר ליה ? אמר ליה דינא הכי. להו גלימייהו

ְְלַמען ֵתֵלך ְבֶדֶרך טֹוִבים, אין ְּ ּ לפנים משורת  (ַ

, אמרו ליה עניי אנן. יהיב להו גלימייהו. )הדין

אמר . ולית לן מידי, וכפינן, וטרחינן כולה יומא

אמר ?  אמר ליה דינא הכי.ליה זיל הב אגרייהו

מֹר ,ליה אין ְּוָאְרחֹות ַצִדיִקים ִתׁשְ סיפיה דקרא  (ּ

המעביר חבית ממקום . א ע"פסק הש     .)הוא

, דין תורה הוא שישלם, הונשבר, למקום בשכר

והרי השבירה כגניבה , שאין זה אונס גדול

אבל תקנו חכמים , ואבידה שהוא חייב בהן

שאם אתה , שיהיה חייב שבועה שלא פשע בה

אין לך אדם שיעביר חבית , אומר ישלם

ולפיכך עשו בו שבירת החבית כמיתת . לחבירו

 כתבו י"הביא הב ).א,שד(מ "חו הבהמה ושבירתה

דהא דאמר רבא שבועה שלא בכוונה  ש" והראף"הרי

שברתיה אליבא דרבי מאיר היא דסבירא ליה נתקל 

פושע הוא הילכך לא מצי לאישתבועי דלא פשע בה אבל 

לרבנן דסברי נתקל לאו פושע הוא וקיימא לן כוותייהו 

ועוד תקנו  .ב  .משביעינן ליה שלא בפשיעה נשברה

בדבר זה שאם נשאו אותה שנים במוט 

הואיל ומשוי זה גדול , שברה משלמים החציונ

לגבי אחד וקל לגבי שנים הוי כאונס ואינו 

ומשלמים מחצה אם יש עדים שלא פשעו , אונס

 מעשה באחד שאמר לשלוחו . ג).ב,שד(מ "חו בה

ממעות שהיו לו , קנה לי ארבע מאות גרבי יין

אמרו חכמים מנין , וקנה לו ונמצא חומץ, בידו

הואיל ואפשר , קול יש לוגדול כזה שהחמיץ 

יביא ראיה שלא היה היין חומץ , להביא ראיה

, ואם לא יביא ראיה. ויפטר, בשעה שלקח

 וכן כיוצא בזה מדברים שהראייה מצויה ,ישלם

, אבל דבר הנעלם שאין ראייתו מצויה, בהם

  ).ב,קפז(מ "חו ישבע עליו

  השוכר את הפועליםהשוכר את הפועליםפרק פרק 

 ואמר להם  השוכר את הפועליםמשנה

י בששכרן "ר' פי 'כתבו התוס( השכים ולהעריבל

 . להשכים ולהעריב,סתמא ואמר להם אחר שהשכירן כבר

ום שנהגו  מק.)אבל אם התנה מעיקרא הכל לפי תנאו

.  אינו רשאי לכופןשלא להשכים ושלא להעריב

 )ליפתן(לספק במתיקה , ם שנהגו לזון יזוןמקו

מעשה ברבי יוחנן . הכל כמנהג המדינה, יספק

. ן מתיא שאמר לבנו צא שכור לנו פועליןב

אמר , וכשבא אצל אביו. הלך ופסק להם מזונות

אפילו אם אתה עושה להם כסעודת , לו בני

דמלך והדיוט , בעת מלכותו (שלמה בשעתו

שהן בני ,  לא יצאת ידי חובתך עמהן)הוה

וסעודתו של אברהם  (אברהם יצחק ויעקב

עד , אאל. )כדמפרש בגמרא, גדולה משל שלמה

, דאין כאן אלא דברים (שלא יתחילו במלאכה

דאילו , ודברים אין בהם משום מחוסרי אמנה

 צא ואמור להם על ) לא תוכל לחזורמשהתחילו

. מנת שאין לכם עלי אלא פת וקטנית בלבד

רבן שמעון בן גמליאל אומר לא היה צריך 

  .הכל כמנהג המדינה, לומר
  

יף על הוס (דטפא, לא צריכא!  פשיטא)גמרא(

מהו .  להו אאגרייהו)שכרן משאר פועלין

 אמר להו הא דטפאי לכו אאגרייכו, דתימא

קא , אדעתא דמקדמיתו ומחשכיתו בהדאי

משמע לן דאמרו ליה האי דטפת לן אדעתא 

  .דעבדינן לך עבידתא שפירתא
  

 בכניסתו,  פועל]ב"דף פג ע[אמר ריש לקיש 

ל בעל צריך לוותר משלו אצי "פירש רש(  משלו)לעיר(

בכניסתו  ' התוסהסבירוז "כעי ולהחשיך אצלו, הבית

 בשעה שהיא שלו דהיינו ,לביתו מן המלאכה משלו

 לפי , יוצא ממלאכתו לביתואחר יציאת הכוכביםש

שחזרה לבית אינו לצורך בעל הבית ולכך אין לו 

 ,ב"להתבטל בשביל החזרה שאינה ממלאכת בעה

א מביתו בנץ  היינו שיוצב"וביציאתו למלאכה משל בעה

 דזמן המלאכה הוא מהנץ עד צאת הכוכבים ולא ,החמה

דתנן האיר כל :) כח(מעמוד השחר כדמשמע ביומא 

המזרח ויצאו כל העם לשכור פועלים משמע שלא היו 

דקאמר :) ב( וכן משמע בפסחים ,נכנסים למלאכה עד הנץ

התם דאסור לעשות מלאכה מהנץ בערבי פסחים ואמאי 

 שהוא זמן התחלת פועלים לעשות טפי מהנץ אלא לפי

דבעזרא כתיב גבי בנין בית המקדש  ג"עוא       .מלאכה

 : פג-.   פג
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ק הוו " התם משום כבוד בהמ,שהיו עושין מעלות השחר

 אבל שאר פועלין לא היו יוצאין למלאכה ,מקדמי טפי

אלא מהנץ ואילך שההליכה היא לצורך בעל הבית 

יאה שמזכיר כניסה שהיא בסוף היום קודם יצפ "עוא

שהיא בבקר כן דרך הגמרא כההוא דאמר רב יהודה 

.) כא(לעולם יכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב ובעירובין 

 ג"עוא      .)לבור ( מטפס ויורד, ועולה)מהבור (אבל מטפס
היינו שעת הכנסת :) כא(דשעת הכנסת פועלים דערכין 

:) מח( וכן בשבועות ,פועלים למלאכה כדמוכח התם

לים ומוציא לו פועלים התם לשון הכנסה מכניס לו פוע

והוצאה הוי אבל הכא נקט כניסה ויציאה דהיינו כניסה 

 לשון ואפילור "זה משמע בב' לביתו ויציאה מביתו ופי

 והכי איתא התם ,הכנסה מפרש התם כניסה לביתו

פרשת ויצא ויבא יעקב מן השדה בערב תנינן תמן 

 ...עריבהשוכר את הפועלים ופסק עמהם להשכים ולה

ד הוא שתהא "מנא במקום שאין מנהג תנאי ב' אמר ר

 הוצאה משל ,ב והכנסה משל פועלים"הוצאה משל בעה

ב מנין דכתיב תזרח השמש יאספון מכאן ואילך "בעה

 הכנסה משל פועל מנין דכתיב ,יצא אדם לפעלו

 אלא שפירש י" רשוכן פירש     .ולעבודתו עדי ערב

שאינו הולך עד אחר צאת  'מוותר משלו'בכניסתו משלו 

 שאינו י"אין נראה לר שהזכיר ויתור ומה .הכוכבים

 את דברי ריש לקיש ח פירש"ור     .מוותר כלום

ב וממהר לצאת "בכניסתו למלאכתו נותן משלו לבעה

 ולכך ,קודם הנץ שהוא זמנו לצאת ויוצא מעלות השחר

ב שיוצא קודם צאת "ביציאתו ממלאכתו משל בעה

 לביתו עד צאת הכוכבים וזהו משל הכוכבים שיגיע

ב שהרי דינו היה עד צאת הכוכבים כמו שמביא מן "בעה

ל ריש לקיש ששינו העולם מנהגם מדין " וקמ,הפסוק

 לקיים הא דאמר לעולם יכנס אדם בכי ,הפסוק שמביא

 ,ר"שכן משמע בב'  ופי)שיכנס לעיר בעוד שיש אור (טוב

לפירושו  ועוד קשה . קמארוש שם משמע כפיהואדרב

 הא ריש לקיש לא אתא ,דמאי פריך וליחזי היכי נהיגי

למימר שצריך לעשות כן אלא אתא לאשמועינן למה 

  ביציאתו)שינו פועלים מנהגם מפועל דאורייתא

אינו צריך  ( משל בעל הבית)למלאכתו בבוקר(

 שנאמר )יוצא מביתו אלא עם הנץ החמה, להקדים

ֶמׁש ֵיָאֵספון ִּתְזַרח ַהׁשֶ ּ דלעיל מיניה , חיותה (ּ

כתיב תשת חושך ויהי לילה בו תרמוש כל 

 יצא אדם  וסמיך ליה...חיתו יער תזרח השמש

 ְוֶאל ) עד שתחשךלפעלו ולעבודתו עדי ערב

ְּמעֹוֹנָתם ִיְרָבצון ֲֵיֵצא ָאָדם ְלָפעלֹו ְוַלעֹבָדתֹו עֵדי  ּ ֲ ֳ
  .ָעֶרב

  

, והכל כמנהג המדינה, בעיר (וליחזי היכי נהיגי

וניחזי .    בעיר חדשה?)לקיש מאי היאודריש 

שנתלקטו במקומות  ( בנקוטאי?מהיכא קא אתו

ויש מקום ויש מקום שמקדימין , הרבה

. )וליכא למיסמך אלא אדאורייתא, שמחשכין

 דאמר להו דאגריתו לי כפועל איבעית אימא

השוכר את . א ע"פסק הש     .דאורייתא

 מקום, הפועלים ואמר להם להשכים ולהעריב

שנהגו שלא להשכים ושלא להעריב אינו יכול 

כיון שלא התנה , אפילו הוסיף על שכרן, לכופן

או ,  לא היה מנהג בעירהגה(כן בשעה ששכרן 

חייבין , שאמר להן אני שוכר אתכם כדין תורה

לצאת מביתם בזריחת השמש ולעשות מלאכה 

אבל ,  לא היה מנהג בעיר...עד צאת הכוכבים

,  ממקום שיש שם מנהגרוב אנשי העיר באו

ואינו . ..אזלינן בתר מנהג העיר שבאו משם

קרוי מנהג אלא דבר השכיח ונעשה הרבה 

אבל דבר שאינו נעשה רק פעם אחת , פעמים

 .ב ).א,שלא(מ "חו )או שני פעמים אינו קרוי מנהג
יזון לספק בגרוגרות או , מקום שנהגו לזון

יספק הכל כמנהג , בתמרים וכיוצא בהם

  ).ב,שלא(מ "חו המדינה
  

ואמרי לה תני רב יוסף מאי , דרש רבי זירא

 כל תשת חשך ויהי לילה בו תרמש'דכתיב 

 זה העולם 'תשת חשך ויהי לילה' ,'חיתו יער

 'בו תרמש כל חיתו יער', דומה ללילההזה ש

שמניחין להן יכולת להלך  (אלו רשעים שבו

 שדומין לחיה )ברשעם ואין נפרעין מהם

השמש יאספון ואל מעונתם תזרח '. שביער

,  לצדיקים)לעולם הבא ( תזרח השמש'ירבצון

 ואל מעונתם ירבצון,  רשעים לגיהנםיאספון

ו מדור  אין לך כל צדיק וצדיק שאין ל)הצדיקים(

 יצאו צדיקים 'יצא אדם לפעלו'. לפי כבודו

ולעבדתו עדי ערב במי שהשלים , לקבל שכרן

  .)עד יום מותו (עבודתו עדי ערב
  

 אלעזר ברבי שמעון אשכח לההוא רבי

  דקא תפיס גנבי)ממונה של מלך (פרהגונא

 אמר ליה היכי יכלת )בודק אחריהן ותופסן(

וכי  ( לאו כחיותא מתילי)להבין תחבולותם (להו

שמתחבאות ביום , לא כחיות נמשלו

.  דכתיב בו תרמש כל חיתו יער)במסתריהם

ֶיֱארֹב איכא דאמרי מהאי קרא קאמר ליה 
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ַּבִמ ְּסָתר ְכַאְרֵיה ְבֻסֹכהּ ּ דלמא שקלת צדיקי , ּ

 הרמנא ,יה ומאי אעביד אמר ל?ושבקת רשיעי

 אמר תא .)מצות המלך היא (דמלכא הוא

 אגמרך היכי תעביד עול בארבע שעי לחנותא

והכל נכנסין בחנויות , שהיא שעת סעודה(

 כי חזית איניש דקא שתי חמרא וקא )וסועדין

אי , נם שאול עילויהנקיט כסא בידיה וקא מנמ

 אקדומי קדים לגרסיהצורבא מרבנן הוא וניים 

 אי פועל )ולכך הוא מנמנם, השכים בעוד לילה(

ואי , ביד עבידתיה קדים קא ע)שכיר יום (הוא

 )אומן שמלאכתו בלילה (עבידתיה בליליא

מותח חוטי נחושת וברזל לעשות  (רדודי רדיד

 ואומנותו בלילה לפי שמושכו בכלי, מחטין

ואין קולו , זה דק מזה, אומנותו בנקבים דקים

ש ואפילו לא נשמע קול פטי, נשמע בלילה

,  אין לך לתופסו על כךבביתו באותו לילה

ולכך  ( גנבא הוא ואי לא)דלמא רדודי רדיד

, שניעור בלילה לארוב עוברי דרכים, הוא ישן

אישתמע מילתא בי .  ותפסיה)או לחפור בתים

 )משל הוא (יגרתאאמרו קריינא דא, מלכא

אתיוה לרבי אלעזר . )שליח (איהו ליהוי פרונקא

  . וקא תפיס גנבי ואזיל, ברבי שמעון
  

 שלח ליה רבי יהושע בן קרחה חומץ בן יין

 אתה מוסר עמו של  עד מתי)רשע בן צדיק(

 שלח ליה קוצים אני מכלה מן ,אלהינו להריגה

כי , ה"בהק (שלח ליה יבא בעל הכרם.  הכרם

 את )ויטול ( ויכלה)צבאות בית ישראל' כרם ה

  . )של כרם (קוציו
  

ומץ בן קרייה ח, יומא חד פגע ביה ההוא כובס

 שמע מינה רשיעא אמר מדחציף כולי האי. יין

לבתר דנח , תפסוהו. אמר להו תפסוהו, הוא

קרי . דעתיה אזל בתריה לפרוקיה ולא מצי

ּׁשֵֹמר ִפיו וְלׁשֹונֹו ׁשֵֹמר  )על הכובס (עליה ּ

רבי  ( קם)תלאוהו (זקפוהו. ִּמָצרֹות ַנְפׁשֹו

.  וקא בכי)תחת העץ ( תותי זקיפא)אלעזר

שהוא ובנו , אל ירע בעיניך, אמרו ליה רבי

וכל , שהיא בסקילה (בעלו נערה מאורסה

הניח ידו על .  ביום הכפורים)הנסקלין נתלין

 ומה ,שישו, אמר שישו בני מעי, בני מעיו

מקום שיש  (םשלכודאית , ספיקות שלכם כך

 על אחת )כגון הנך דניימי בחנותא, טעם בדבר

מובטח אני בכם שאין רמה , כמה וכמה

ואפילו הכי לא מייתבא . ותולעה שולטת בכם

ועיילוהו , אשקיוהו סמא דשינתא, דעתיה

כתב בהערות  (וקרעו לכריסיה, לביתא דשישא

משום דכל שזהו , מה שהותר לו לחבול בעצמוא "הגריש

וכאן היה זה לצורך כדי להניח . אין איסור,  גדוללצורך

 כדי שלא 'ניתוח פלסטי' דיש להתיר, ומכאן. דאגתו

אך כמובן בענין כזה שדרך העולם לנתח . יתראה משונה

שאין דרך , אבל בשביל תיקון קטן במראהו. בשביל זה

ת " אמנם בשוהעולם לנתח בשביל זה ודאי אין להתיר
וגע לשאלת אשה שרוצה  בנסו' מ סי"חו ב"חמ "אג

כתב הרב , לעבור ניתוח פלאסטי לצורך קוסמטי

משום שכל , פיינשטיין שאין בזה איסור של חובל בעצמו

, האיסור נאמר רק במקום שהחבלה נעשית בדרך בזיון

 הוו .)ולא במקום שהחבלה נעשית בדרך כבוד ולצורך

סלים מלאים  (מפקו מיניה דיקולי דיקולי דתרבא

 ומותבי )בעל בשר היה מאודלפי ש, שומן

) לנסות אם יסריח וירום תולעים (בשמשא

 כל תרבא נמי לא .בתמוז ואב ולא מסרחי

כל תרבא  ?)אלא אם כן יש בשר עמו (סריח

והן , גוונים אדומים ( שורייקי סומקי,לא סריח

 דאיכא שורייקי ג"אע אהכ,  מסריח)מין הבשר

ִרקרי אנפשיה . סומקי  לא מסריח ֹכן ַּאף ְבׂשָ ּי ִיׁשְ

  . ָלֶבַטח
  

 ]א"דף פד ע[ואף רבי ישמעאל ברבי יוסי מטא 
מינהו המלך לתפוס  (כי האי מעשה לידיה

אמר ליה עד , פגע ביה אליהו. )גנבים ולסטים

 אמר , אתה מוסר עמו של אלהינו להריגהמתי

 אמר ליה , הרמנא דמלכא הוא,ליה מאי אעביד

  .את ערוק ללודקיא, אבוך ערק לאסיא
  

י הוו מקלעי רבי ישמעאל ברבי יוסי ורבי כ

פנים אל  (אלעזר ברבי שמעון בהדי הדדי

 )צמד בקר ( הוה עייל בקרא דתורי)פנים

מתוך , מתחת כריסן, בין שניהן (בינייהו

אמרה להו .  ולא הוה נגעה בהו)שכריסן גדול

 בניכם אינם )שרית נכרית (ההיא מטרוניתא

  )יכםשאינכם יכולין להזקק לנשות (שלכם

כריסם של  (אמרו לה שלהן גדול משלנו

תאוה של אשה  א"ל נשותינו גדול משלנו

 . פד-:  פג
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שתאותה מרובה  (כל שכן.  )מרובה משל איש

איכא  ?)ואינכם נזקקים להן ונבעלות לאחרים
אבר  ( הכי אמרו לה כי כאיש גבורתודאמרי

 הכי אמרו לה אהבה איכא דאמרי. )תשמיש

רובה על ומתוך שתאותם מ (דוחקת את הבשר

ולמה להו לאהדורי . ) בשר שנינו נדחקותאותנו

ַּאל ַתען ְכִסיל ְכִאַוְלתֹו והא כתיב ,לה ּ ּּ ּ  שלא ?ַ

  . להוציא לעז על בניהם
  

 י לעיל"ורש, לקמן' מתוס (ר רבי יוחנן איבריהאמ

הוא  ל" וזכתב א"אמנם הריטב .הכוונה לאבר התשמיששנראה 
 עגול ושם בודקין מקום הקיבורת של הזרוע או הירך שהוא

 דרבי )ל אינו נכון כלל"י ז"ופרש, האדם שהוא שמן ועב

לערך ( ברבי יוסי כחמת בת תשע קביןישמעאל 

אלו דברים נכתבו שלא  'כתבו התוס.  ליטר12.5מידת 

 אמר רב פפא .)להוציא לעז על בני אדם שהם כך

, איבריה דרבי יוחנן כחמת בת חמשת קבין

דרב פפא גופיה כי . ואמרי לה בת שלשת קבין

  . )סלים שעושין בהרפניא (דקורי דהרפנאי
  

 )נותרתי (אמר רבי יוחנן אנא אשתיירי

 )זיהרורי תוארו וקירון עור פניו (משפירי

רבי יוחנן אחר חורבן הרבה  'כתבו התוס( ירושלים

היה אלא כלומר אשתיירי ממשפחתם ולפי שהזכיר רבי 

אחד הזכיר גם יוחנן שהיה משונה משאר בני אדם בדבר 

 האי מאן דבעי מחזי שופריה .)שהיה משונה ביופי

 נייתי כסא דכספא מבי סלקי, דרבי יוחנן

שהוא צהוב ממראה , כשיוצא מבית האומן(

 ונמלייה )בעלותו מן האש בי סילקי. להב האש

ונהדר ליה ,  דרומנא סומקא)גרעינין (פרצידיא

יסובבנהו שפה לפיו סביב של ורד  (כלילא

ביה בין דוורדא סומקא לפומיה ונות )אדום

דנפקי מיניה על (ההוא זהרורי , שמשא לטולא

זיהרורי  ( שופריה)ולא הכל ( מעין)פני הארץ

  .  דרבי יוחנן)תוארו וקירון עור פניו
  

 והאמר מר שופריה דרב כהנא מעין ,איני

שופריה דרבי אבהו מעין , שופריה דרבי אבהו

קב אבינו שופריה דיע, שופריה דיעקב אבינו

ואילו רבי יוחנן . מעין שופריה דאדם הראשון

דהדרת ,  שאני רבי יוחנן?לא קא חשיב ליה

  .  לא הויא ליה)זקן (פנים

כתבו [ רי טבילהרבי יוחנן הוה אזיל ויתיב אשע

האי מאן דפגע .) קיא( בפסחים נןוהא דאמרי 'התוס

באתתא בעידן דסלקת מטבילת מצוה אחזת ליה רוח 

 אבל רבי יוחנן שהיה יושב שם ,נו כשפוגע בה היי,זנונים

 התם שפוגע כשעולה בעודה אי נמיבקבע אין זו פגיעה 

 אמר כי סלקן בנות ישראל ]ערומה מן הנהר

כי היכי דלהוו להו , מטבילת מצוה לפגעו בי

ביאר  (גמירי אורייתא כוותי, בני שפירי כוותי

ות עשה כן כדי שבזכות זה שהוא גורם לבנדהבן יהוידע 

ישראל להוליד בנים זכרים יפים וחכמים יזכה שיהיו לו 

בנים זכרים של קיימא אחר שמתו לו עשרה בנים כדי 

 אמרו ליה רבנן לא .)שיהיו הנולדים נחשבים בני

אמר להו אנא ? מסתפי מר מעינא בישא

דלא שלטא ביה עינא , מזרעא דיוסף קאתינא

ֵּבן ֹפָרת יֹוֵסף ֵבן ֹפָרתדכתיב . בישא ּּ ָ עֵלי עִיןּ ֲ ,

ואמר רבי אבהו אל תקרי עלי עין אלא עולי 

שהיא , עולין למעלה מן העין והיא מלמטה (עין

רבי יוסי בר חנינא . )אינה יכולה לשלוט בהן

ְּוִיְדּגו ָלרֹב ְבֶקֶרב ָהָאֶרץמהכא , אמר מה דגים , ּ

ואין העין שולטת , מכסים אותםשבים מים 

  .ולטת בהן אף זרעו של יוסף אין העין שבהן
  

חזייה , יומא חד הוה קא סחי רבי יוחנן בירדנא

 לירדנא )קפץ ( ושוור)שהיה לסטים (ריש לקיש

  חילך לאורייתא)יוחנן' ר (אמר ליה, אבתריה

 אמר ליה )כמה כוחך יפה לסבול עול תורה(

אמר ליה אי ) ראוי לנשים ( לנשי)יופייך (שופרך

 דשפירא מינאי  יהיבנא לך אחותיהדרת בך

 , מתחלה ידע הרבהיש לקיש דרת"אמר ר ,'כתבו התוס(

 ,אלא שפרק עול תורה ונעשה עם הארץ ועסק בלסטיות

 משמע להיות כבתחלה ולא 'אי הדרת בך'מדקאמר 

 וקאמר נמי מאי אהנית לי התם ,תפרוק עול תורה מעליך

קרו לי רבי כלומר מעיקרא נמי הוו קרו לי רבי אלא 

 היינו רבו של לסטים 'יבר 'י"רש רשומה שפי .ששכחתי

ט קרו לך רבי "מ:) יז(ז "ע' דאשכחן במסג "עאין נראה א

מר לו א:) קיט(בשבת '  והיינו דאמרי,רבן של טרסיים אני

 לרבי יהודה נשיאה כך מקובלני מאבותי ואמרי ריש לקיש

 ...לה מאבותיך כל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן

 עוד כתבו אחריםמשמע שקודם שלימדו רבי יוחנן למד מ
לקמן מוכח דנסבה דקאמר אתיא אחתיה וקא ' התוס

 ולא חש לשמא יאמרו בשביל זו חזר זה ,בכיא קמיה

בעי למיהדר . ל עליה קבי].)פה(כדחייש לקמן 

לקפוץ  ( ולא מצי הדרלאתויי מאניה

דמשקבל עליו עול תורה תשש , כבראשונה

 .         פד
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. ושוייה גברא רבא, אקרייה ואתנייה. )כוחו

 חד הוו מפלגי בי מדרשא הסייף והסכיןיומא 

י "לעז(  והפגיון)]ה,יד(משנה היא במסכת כלים [

ד ומגל קציר  והרומח ומגל י )סכין ארוכה י"רש

, משעת גמר מלאכתןמאימתי מקבלין טומאה 

 רבי יוחנן אומר ,ומאימתי גמר מלאכתן

 משיצחצחן ריש לקיש אמר, משיצרפם בכבשן

 )ה,יד(כלים '  דתנן במסת"הקשה ר ,'כתבו התוס[ במים

 ,הסייף והסכין מאימתי מקבלים טומאה הסייף משישופנו

 .ל" והיינו דלא כרבי יוחנן ודלא כר,והסכין משישחיזנה

 ,לו חלודה ובא לתקנן כשהעתין דההיא מתניונראה

 שפן , סייף וסכין שהעלו חלודה טהוריןאדתניא בתוספת

ל מתחלתם  אב)גליון(ן הראשונה חזרו לטומאתוהשחיזן 

 דשפן קאי ונראה     .הוי גמר דידהו כדמפרש בשמעתין

דקתני לשון רבים והוי ג "אעאסייף והשחיזן קאי אסכין 

 אמר ליה .) בכליםו המשנההשתא תוספתא כמ

לפי שהיית לסטים  (לסטאה בלסטיותיה ידע

הקשה  אתה בקי באותן כלי אומנות ליסטיות

אל 'מ נח "דב ויש להצריך עיון מהא א"בהערות הגריש

 דרבי יוחנן לא ל"וצ 'יאמר לו זכור מעשיך הראשונים

, ואמר לו זה בניחותא לצורך הלימוד, נתכוין כלל לגנותו

 ולא עלה על דעתו שיגרם מזה חלישות ,שלכך מודה לו

התם רבי קרו ,  אמר ליה ומאי אהנת לי)הדעת

 הכא רבי )רבן של לסטים וראש להן הייתי (לי

 שהיה כבר ' תוסיןעי, א"ות הגרישכתב בהער (קרו לי

דבשלמא אם , ל זה" דאל"וי. חכם קודם שבא לרבי יוחנן

כל תורתו מרבי יוחנן אז לא חמיר כל כך כיון שאינו אלא 

אבל מכיון דקרו לי רבי וחכמת דרכי לימוד , תלמידו

כ רק הבקיאות למד מרבי "א, התורה כבר היה לו קודם

 אהנאי לך אמר ליה. )ומאי אהנית לי, יוחנן

חלש דעתיה . דאקרבינך תחת כנפי השכינה

' דר (אתאי אחתיה. חלש ריש לקיש, דרבי יוחנן

יוחנן ' דר ( קא בכיא)אשתו דריש לקיש, יוחנן

 אמרה ליה עשה בשביל )להתפלל על בעלה

ּעְזָבה ְיֹתֶמיך ֲאִני ֲאַחֶיה אמר לה ,בני ָ  עשה ,ָ

ְָוַאְלְמֹנֶתיך עַל אמר לה ,בשביל אלמנותי י ָ

ִּתְבָטחו   א" ביאר בהערות הגרישפסוק הוא בירמיה[ּ

מ דאיתא ביומא "טעם שלא מחל רבי יוחנן יתבאר לפי

' ומסקנת הגמ... ח שאינו נוקם ונוטר כנחש"כל ת) .כג(

עצמו אין לו ח "ת (שאם לא ביקש מחילה נוטר לו בליבו

   .]) בלבוהדבראבל מותר לו לשמור את , לנקום במי שפגע בו
  

והוה קא , שיה דרבי שמעון בן לקישנח נפ

מתחרט על (רבי יוחנן בתריה טובא  מצטער

. )שלא היה מוצא תלמיד ותיק כמותו, שהמיתו

אמרו רבנן מאן ליזיל ליתביה לדעתיה ניזיל 

אזל . דמחדדין שמעתתיה, רבי אלעזר בן פדת

 רבי יוחנן כל מילתא דהוה אמר, יתיב קמיה

 את כבר אמר. אמר ליה תניא דמסייעא לך

כי הוה אמינא מילתא  הוה ,  בר לקישא,לקישא

ומפרקינא , מקשי לי עשרין וארבע קושייתא

וממילא רווחא , ליה עשרין וארבעה פרוקי

אטו , ואת אמרת תניא דמסייע לך. שמעתא

 הוה קא אזיל וקרע ,לא ידענא דשפיר קאמינא

, וקא בכי ואמר היכא את בר לקישא, מאניה

והוה קא צוח עד דשף , היכא את בר לקישא

. )ונשתטה, נעקרה ממנו דעתו (דעתיה מיניה

  .בעו רבנן רחמי עליה ונח נפשיה
  

' אלעזר בר' דאמר ר ( ואפילו הכי]ב"דף פד ע[

 לא סמך רבי ) ספיקות שלכם כךשמעון לעיל

מלבקש רחמים  (אלעזר ברבי שמעון אדעתיה

שמא חטא באחד מן , ומחילה ביסורין

באורתא הוו מייכי .  יסורי קביל עליה)הצדיקים

בערב היו מקפלין תחתיו  (ליה שיתין נמטי

 לצפרא נגדי מתותיה )במשכבו ששים לבדים

כמין עריבות קטנות  (שיתין משיכלי

  דמא וכיבא)שמשתמשין בהן מים ושופכין

מושכין מתחתיו ששים עריבות מלאות דם (

דם לקוי שהלבין שזבו ממנו משחין שבא , כאב

עבדה ליה דביתהו שיתין מיני למחר . )עליו

ואכיל , )מיני מאכל שעושים מתאנים (לפדא

ולא הות שבקא ליה דביתהו למיפק . להו וברי

. כי היכי דלא לדחקוהו רבנן, לבי מדרשא

 , אחיי ורעי בואו)למכאוביו (באורתא אמר להו

 מפני ביטול תורה, בצפרא אמר להו זילו

חד יומא . )שהיה עוסק בגרסתו תמיד בביתו(

אמרה ליה את קא מייתית להו , שמעה דביתהו

 כלית ממון של בית )אתה מביאן עליך (עילויך

אזלה ,  אימרדה)במאכל ורקבון בגדים (אבא

 סליקו ואתו הנך שיתין ספונאי. לבית נשא

מפרש במדרש  ' כתבו התוסיורדי הים באניות(

 )שעמד עליהם נחשול שבים לטבעם ונדרו לו ושקט הרוח
לפי שעמד עליהן  ( שיתין עבדיעיילו ליה

 : פד-. פד
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' והתפללו להנצל בזכותו של ר, נחשול של ים

וכשעלו מן הים שלחו , וניצולו בזכותו, אלעזר

ועבדו ליה ,  כי נקיטי שיתין ארנקי)לו דורון

יומא חד אמרה . ואכיל להו, שיתין מיני לפדא

מאי   באבוך)בדקי ( לברתה זילי בקי)אשתו (לה

אלעזר ' ר ( אמר לה,אתיא. קא עביד האידנא

 גדול )עושר (שלנו,  זילי אמרי לאמך)לבתו

ָּהְיָתה ָכֳאִניֹות סֹוֵחר קרי אנפשיה . משלהם על (ּ

ִּמֶמְרָחק ָתִביא ַלְחָמה )התורה נאמר אכל ושתי . ּּ

אותו היום  ( נפק לבי מדרשא)נתחזק (וברי

אייתו לקמיה שיתין מיני ). שלא עיכבתו אשתו

לראות אם דם נדה שהראו לו הנשים [דמא 

חמשה  ).יט(דקיימא לן נדה , הוא אם דם טהור

 ושאר מראות דמים דמים הן טמאים באשה

להזקק לבעליהן בלא  ( טהרינהו]טהורין

הוה קא מרנני רבנן ואמרי סלקא . )טבילה

  אמר להו אם כמותי ,דעתך לית בהו חד ספק

יתעברו כולן הלילה  ( יהיו כולם זכריםהוא

היו .   תהא נקבה אחת ביניהם ואם לאו)זכרים

, ואסיקו להו רבי אלעזר על שמיה, כולם זכרים

תניא אמר רבי כמה פריה ורביה ביטלה 

מלכות הרשעה שמינתהו  (רשעה זו מישראל

תופס גנבים ולא בא לבית המדרש תמיד 

 על אשתו א"ל, להראות לו הנשים את דמן

  .)שעיכבתו מלבא לבית המדרש שנים רבות
  

ניחא נפשיה אמר לה לדביתהו כי הוה קא 

על שנלקחין גנבים  (ידענא בדרבנן דרתיחי עלי

,  ולא מיעסקי בי שפיר)על ידי והיו להם קרובין

 ולא )השכיבני בעלייתי (אוגנין בעיליתאי

  . תדחלין מינאי
  

אמר רבי שמואל בר נחמני אישתעיא לי 

דאישתעיא לה דביתהו , אימיה דרבי יונתן

ון לא פחות מתמני דרבי אלעזר ברבי שמע

ולא טפי מעשרין ותרין שנין אוגניתיה , סרי

 כי הוה סליקנא מעיננא ליה במזייה. בעיליתא

 )שער (כי הוה משתמטא ביניתא, )בשערו(

 יומא חד חזאי ריחשא. מיניה הוה אתי דמא

 חלש דעתאי,  דקא נפיק מאוניה)תולעת(

 איתחזי לי )דאגתי שמא מעתה יסריח וירקיב(

יומא חד שמעי , ר לי לא מידי הואאמ, בחלמא

  .בזלותא דצורבא מרבנן ולא מחאי כדבעי לי
  

, קיימי אבבאכי הוו אתו בי תרי לדינא הוו 

נפיק קלא , ומר מילתיה, אמר מר מילתיה

איש , מעיליתיה ואמר איש פלוני אתה חייב

יומא חד הוה קא מינציא . פלוני אתה זכאי

בעלה אמרה לה תהא כ, דביתהו בהדי שבבתא

  אמרי רבנן כולי האי,שלא ניתן לקבורה

 אין זה משנודע לבריות שאינו חי ולא נקבר(

 איכא דאמרי!  ודאי לאו אורח ארעא)כבודו

, רבי שמעון בן יוחאי איתחזאי להו בחלמא

  אחת יש לי ביניכם)גוזל (אמר להו פרידה

.  ואי אתם רוצים להביאה אצלי)אביו היה(

 לא שבקו בני עכבריא, אזול רבנן לאעסוקי ביה

  . )שם מקום שסמוך לעירו(
  

דכל שני דהוה ניים רבי אלעזר ברבי שמעון 

יומא . בעיליתיה לא סליק חיה רעה למתייהו

שדרו , הוו טרידי, חד מעלי יומא דכיפורי הוה

 )שם כפר אחד שהיו קרובין (רבנן לבני בירי

. ואמטיוה למערתא דאבוה, ואסקוהו לערסיה

  דהדרא לה למערתא)נחש (אשכחוה לעכנא

וזנבה אצל , הקיפה את המערה כעין גלגל(

הרחיבי  ( אמרו לה עכנא עכנא פתחי פיך)פיה

 ויכנס בן אצל )זנבך מעל פיך ליתן מקום ליכנס

  . אביו פתח להו
  

 שלחה )שתנשא לו (שלח רבי לדבר באשתו

 ליה כלי שנשתמש בו קודש ישתמש בו חול

ל אומרים בארץ ישרא ( תמן אמרין)בתמיה(

 באתר דמרי ביתא )המשל הזה על כגון זה

יתד  (כולבא רעיא קולתיה תלא, תלא זייניה

הנבל , שהיה הגבור רגיל לתלות בו כלי זיינו

שלח לה נהי דבתורה . )הרועה תרמילו תלה

 אבל במעשים טובים מי גדול ,גדול ממני

 לא  שלחה ליה בתורה מיהא גדול ממך?ממני

,  ידענאם במעשי)בךאלא שפיך ענה  (ידענא

  . דהא קביל עליה יסורי

 :         פד
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 דכי ?)ש גדול ממנו"שהודה רבי שראב (בתורה מאי היא

 )אביו של רבי (הוו יתבי רבן שמעון בן גמליאל

ורבנן טובא  (ורבי יהושע בן קרחה אספסלי

 יתבי )אלא ששניהם גדולי הדור, בהדייהו

, קמייהו רבי אלעזר ברבי שמעון ורבי אארעא

אמרי מימיהן אנו שותים והם . ומקשו ומפרק

,  עבדו להו ספסלי,יושבים על גבי קרקע

אמר להן רבן שמעון בן גמליאל . אסקינהו

ואתם ,  יש לי ביניכם)בן אחד (פרידה אחת

שמא תשלוט בו עין  (מבקשים לאבדה הימני

אמר להן רבי יהושע בן . אחתוהו לרבי? )רעה

 ומי שאין לו אב, קרחה מי שיש לו אב יחיה

 אחתוהו , ימות)שמעון בן יוחי' דנח נפשיה דר(

 חלש דעתיה, נמי לרבי אלעזר ברבי שמעון

 הסביר מראית העין[ חשביתו ליה כוותי אמר קא

 א"וביאר המהרש שחלשא דעתיה דרביא "המהרש בדעת
ל אותי הורידו כי "ר (משום דעין הרע שולט יותר בחשובים

עכשיו שהורידו אותו ו, ולכן מובן למה אותו השאירו, אני חשוב
  המראית עיןאמנם )כמוני משמע שמחשיבים אותו כמותי

 שחלשה דעתו יאור הואבל שה"וס, א"חולק על המהרש

שעין הרע שייך רק , על שחששו לו לעין הרע ש"של ראב

בקטן שעולה לגדולה אבל מי שהוא גדול וראוי לגדולה 

ולכן . לא יתנו בו עין הרע שהגדולה אינה חידוש לו

לשה דעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון שחושבים שגם ח

כי הוה , ההוא יומא עד .]הוא אינו ראוי לגדולהש

 הוה מסייע ליה רבי אלעזר אמר רבי מילתא

ל "צ א"לביאור המהרש (מכאן ואילך, ברבי שמעון

 כי )שרבי אינו מחשיבו כראויש "אבשראה ר שהפירוש כאן

י אמר ליה רב, הוה אמר רבי יש לי להשיב

 אלעזר ברבי שמעון כך וכך יש לך להשיב

,  זו היא תשובתך)בודאי אתה רוצה להקשות כך וכך(

 )...היית מקיף אותנו, לולי עניתי לך מיד (השתא היקפתנו

.  שאין בהן ממש)בהרבה קושיות (תשובות חבילות

. אתא אמר ליה לאבוה, חלש דעתיה דרבי

, אל ירע לך שהוא ארי בן ארי, אמר ליה בני

כוונתו שמשום  א"ביאר המהרש (אתה ארי בן שועלו

שהוא ארי בן ארי אפשר ששמע מאביו את הקושיא 

והתירוץ שלך ולכן היה מכוין לדבריך במהירות אבל 

אתה ארי בן שועל ולא היה לך ממי לשמוע ואין זה 

   .)חסרון מצדך
  

ואלו הן ,  ענוותנין הןוהיינו דאמר רבי שלשה

ויונתן בן , בתירה ובני ]א"דף פה ע[, אבא

 בן גמליאל הא דאמרן רבן שמעון. שאול

בני בתירה ).  אתה ארי בן שועלדקאמר(

ובשביל שראו , שהיו נשיאים, במסכת פסחים(

  שהיה גדול בתורה ועלה אצלן מבבללהלל

 דאמר מר )עזבו נשיאותן ומינוהו נשיא עליהן

יונתן . נוהו לנשיא עליהןהושיבוהו בראש ומי

ְַוַאָתה ִתְמלֹך על ר ליה לדוד  דקאמבן שאול ְ ּ ּ

ֶנה ָרֵאל ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה ְלך ְלִמׁשְ ִָיׂשְ ּ .  
  

 דחזא דגריר מא יונתן בן שאולדל? ממאי

דחזו להלל ,  בני בתירה נמי.עלמא בתר דוד

והלכות שהיו נשאלות מהן  (דעדיף מינייהו

. )ובושין בדבר, בבית המדרש נעלמות מהן

  . ודאי ענוותן הוהאלא רבן שמעון בן גמליאל
  

שראה שהועילו יסורין  (אמר רבי חביבין יסורין

קבל ). של רבי אלעזר שלא שלטה בו רימה

אבן  ( שית בצמירתאעליה תליסר שני

חולי שבתוך  ( ושבע בצפרנא)שבמקום קטנים

ושית ,  שבעה בצמירתאואמרי לה. )הפה

  . בצפרנא
  

 דבי רבי הוה עתיר )שומר סוסין (אהורייריה

מזבל בהמותיו של ' פי 'כתבו התוס[ ר מלכאמשבו

רבי כדאשכחן נמי בבראשית רבה זבל בהמותיו של 

 כד הוה רמי ]יצחק ולא כספו וזהבו של אבימלך

 לחיותא הוה אזיל קלא )מספוא (כיסתא

הוה מכוין דרמי בההיא שעתא , בתלתא מילי

ואפילו הכי מעבר ליה , דעייל רבי לבית הכסא

 ושמעו ליה )דחיותא ( לקלייהו)דרבי (קליה

יסורי דרבי אלעזר , ואפילו הכי. נחותי ימא

דאילו רבי אלעזר . ברבי שמעון עדיפי מדרבי

דרבי , ברבי שמעון מאהבה באו ומאהבה הלכו

  . על ידי מעשה באו ועל ידי מעשה הלכו
  

דההוא עגלא ? על ידי מעשה באו מאי היא

אזל תליא , דהוו קא ממטו ליה לשחיטה

החביא את ראשו תחת  (פיה דרבילרישיה בכנ

לכך , אמר ליה זיל.  וקא בכי)כנפי כסותו

ובודאי , היתה בו נשמה מגולגלתץ "ביאר היעב (נוצרת

תיקונה של בהמה היא שחיטתה אלא שלכך נענש רבי 

יג לפי שלא התפלל על הנשמה שתצא מהבהמה ותש

 . פה-: פד
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 .)ע כי רבו הפירושים"וע תיקונה על ידו בלי צער השחיטה
  ליתו הואיל ולא קא מרחם)ברקיעא( אמרי

 יומא חד הוה ועל ידי מעשה הלכו. עליה יסורין

 )מכבדת הבית (קא כנשא אמתיה דרבי ביתא

היו מוטלין שם בני  (הוה שדיא בני כרכושתא

, אמר לה שבקינהו,  וקא כנשא להו)חולדה

יוכתיב  ְֲוַרֲחָמיו על ָכל ַמעׂשָ אמרו הואיל . ַּ

  .  נרחם עליהומרחם
  

ולהו שני יסורי דרבי אלעזר לא שכיב איניש כ

כולהו שני יסורי דרבי לא איצטריך . בלא זמניה

 דאמר רבה בר רב שילא קשי ,עלמא למיטרא

 ואמר אמימר אי ,איומא דמיטרא כיומא דדינ

 בעו רבנן רחמי עליה לאו צריך לעלמא

דלא אתא מיטרא  (אפילו הכי, ומבטלי ליה

  ממשרא)צנון (לא כי הוו עקרי פוג)בהנהו שני

  הוה קיימא בירא מליא מיא)מן הערוגה(

  .)היתה הגומא עומדת מליאה מים(
  

, איקלע רבי לאתריה דרבי אלעזר ברבי שמעון

  אמרו לו יש ,אמר להם יש לו בן לאותו צדיק

וכל זונה שנשכרת בשנים שוכרתו , לו בן

 אסמכיה ברבי, אתייה. )מחמת יופיו (בשמנה

כדי שיתקנא וישים לבו , רבישיהו קורין אותו (

 לרבי )מסרו ( ואשלמיה)על תלמוד תורה

ללמדו  (שמעון בן איסי בן לקוניא אחות דאמיה

 לקרייתי )אותו הבן (כל יומא הוה אמר. )תורה

 אמר ליה )לעירי אני חפץ לילך (אנא איזיל

, וגולתא דדהבא פרסו עלך, חכים עבדו יתך

 איזילואת אמרת לקרייתי אנא , ורבי קרו לך

בשבועה  ( עזובה דא, אמר ליה מומי)בתמיה(

כי גדל . )ולא אשאל עוד לילך, הנחתי זאת

, שמעיה לקליה, אתא יתיב במתיבתא דרבי

אמר הא קלא דמי לקליה דרבי אלעזר ברבי 

ְּפִרי קרי עליה . אמרו ליה בריה הוא. שמעון

ַּצִדיק עץ ַחִיים ְולֵֹקַח ְנָפׁשֹות ֵ המלמדו תורה  (ּ

 זה רבי פרי צדיק עץ חיים.  ָחָכם)לבןקונהו 

ולקח נפשות , לעזר ברבי שמעוןיוסי ברבי א

 . זה רבי שמעון בן איסי בן לקוניאחכם
 

הוה , כי נח נפשיה אמטוהו למערתא דאבוה

אמר ליה עכנא . הדרא לה עכנא למערתא

לא . צל אביוויכנס בן א, פתח פיך, עכנא

,  מזהכסבורים העם לומר שזה גדול. פתחא להו

, יצתה בת קול ואמרה לא מפני שזה גדול מזה

אלא זה היה בצער מערה וזה לא היה בצער 

שנתחבאו שם רבי שמעון בן יוחי ורבי  [מערה

  .)]:לג(בשבת , אלעזר בנו שלש עשרה שנה
  

אמר להו יש , איקלע רבי לאתריה דרבי טרפון

שהיה  (לו בן לאותו צדיק שהיה מקפח את בניו

אמרו לו ? ) את בני כשנשבערגיל לאמר אקפח

וכל זונה שנשכרת , בן בת יש לו, בן אין לו

אמר , אתיוהו לקמיה. בשנים שוכרתו בשמנה

. הדר ביה, ליה אי הדרת בך יהיבנא לך ברתאי

 לא איכא דאמרי,  נסבה וגירשהאיכא דאמרי

. ל זו חזר זהכדי שלא יאמרו בשבי, נסבה כלל

, חריםלחזור על בני א (ולמה ליה כולי האי

 דאמר רב יהודה אמר ?)לשאול אם יש לו בן

ואמרי לה אמר רבי חייא בר אבא אמר , רב

ואמרי לה אמר רבי שמואל בר , רבי יוחנן

נחמני אמר רבי יונתן כל המלמד את בן חבירו 

שנאמר , תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלה

ִּאם ָתׁשוב  ואשיבך ישראל למוטב בתוכחתך (ּ

אמר לי שאעמוד ה "בקה, אלי ולפני תעמוד

יְבך )אם אוכל להשיבכם, ואתקיים לפניו ָ ַוֲאׁשִ

ְֲלָפַני ַתעֹמד וכל המלמד את בן עם הארץ . ּ

 מבטלה גוזר גזירהה "בתורה אפילו הק

 )תלמיד חכם(ְּוִאם תֹוִציא ָיָקר שנאמר , בשבילו

  .ְּכִפי ִתְהֶיה )מעם הארץ (מזולל
  

אמר רבי פרנך אמר רבי יוחנן כל שהוא 

ובן בנו תלמיד , םובנו תלמיד חכ, תלמיד חכם

,  שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולם,חכם

ָלֹא ָימוׁשו ִמִפיך  ...ַּוֲאִני זֹאת ְבִריִתישנאמר  ּ ּ ּ

ָוִמִפי ַזְרעך וִמִפי ֶזַרע ַזְרעך ָאַמר ה ֲָ ֲּ ּ ּ ֵַמעָתה ְועד ' ּ ַּ

אני ערב לך ה "ב אמר הק?'מאי אמר ה. עֹוָלם

 אמר רבי ?ה ועד עולםמאי מעת. בדבר זה

ירמיה מכאן ואילך תורה מחזרת על אכסניא 

  .שלה
  

לֹא ואקריוהו , רב יוסף יתיב ארבעין תעניתא

ָָימוׁשו ִמִפיך ּ ּ  אחריני יתיב ארבעים תעניתא, ּ

ּלֹא ָימוׁשו  ואקריוהו )שלא תפסוק תורה מזרעו( ּ

 .פה          
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ִָמִפיך וִמִפי ַזְרעך ֲָ ּ ּ יתיב מאה תעניתא אחריני . ּ

ּ לֹא ָימוׁשו ִמִפיך וִמִפי ַזְרעך וִמִפי יוהואתא ואקר ּ ּ ּ ּ ּ ָּ ֲָ
ֶָזַרע ַזְרעך  תורה , אמר מכאן ואילך לא צריכנאֲ

  .מחזרת על אכסניא שלה
  

רבי זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה 

גמרא  (תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיניה

כשעלה לארץ  [ כי היכי דלא נטרדיה)שלנו

ואמוראין , יוחנןישראל ללמוד מפי רבי 

ונוחין זה , שבארץ ישראל לא היו בני מחלוקת

 ומיישבין ).כד(כדאמרינן בסנהדרין , לזה כשמן

יתיב מאה . ]את הטעמים בלא קושיות ופירוקין

אחרניתא דלא לשכוב רבי אלעזר בשניה 

ויתיב מאה . ונפלין עילויה מילי דצבורא

כל . אחריני דלא נשלוט ביה נורא דגיהנם

שגר תנורא סליק , ומי הוה בדיק נפשיהתלתין י

יומא . ולא הוה שלטא ביה נורא, ויתיב בגויה

וקרו , ואיחרכו שקיה, חד יהבו ביה רבנן עינא

  . )דאיניש גוצא הוה (ליה קטין חריך שקיה
  

ִמי ָהִאיׁש אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב 

ר ִדֶבר ִפי ה ֶּהָחָכם ְוָיֵבן ֶאת זֹאת ַוֲאׁשֶ ּ  ֵאָליו' ּ

ָדה על ָמה ָאְבָדה ָהָאֶרץ ְַוַיּגִ על מה  (דבר זה, ּ

מי  ( אמרו חכמים]ב"דף פה ע[ )אבדה הארץ

 אמרו נביאים,  ולא פירשוהו)האיש החכם

עד ,  ולא פירשוהו)אליו' אשר דבר פי ה(

ַעל ' ַּויֹאֶמר השנאמר . בעצמוה "בשפירשו הק

ר ָנַתִתי ִלְפֵניֶהם ּעְזָבם ֶאת תֹוָרִתי ֲאׁשֶ ּ אמר רב . ָ

 יהודה אמר רב שלא ברכו בתורה תחילה
, כשהיו עוסקין בתורה לא היו מברכין לפניהי "פירש רש[

  קא דרש ברכת אשר'אשר נתתי לפניהם'קרא יתירא ד

וכיון , בחר בנו מכל העמים שהיא לפניה של דברי תורה

 דלא מברכי גליא דעתייהו שאינה מתנה חשובה להם

שלא היתה התורה  . פאםיונה בנדרי' ן בשם ר"כתב הר

כ שיהא ראוי לברך עליה שלא היו "חשובה בעיניהם כ

 )רק כקורא ספורים ביאר בחומת אנך (עוסקים בה לשמה

בביאורי המפרשים כי ע "ע ,ומתוך כך היו מזלזלין בברכתה
   .]רבו

  

ְּבֵלב ָנבֹון ָתנוַח אמר רב חמא מאי דכתיב  ּ ּ

ָּחְכָמה וְבֶקֶרב ְכִסיִלים ִתָוֵד ּ מודיע לכל  (ַעּּ

 זה 'בלב נבון תנוח חכמה'). ומתפאר בכתרה

ובקרב כסילים ' .תלמיד חכם בן תלמיד חכם

היינו  (ם הארץ זה תלמיד חכם בן ע'תודע

אמר עולא . )משפחת כסילים, בקרב כסילים

 )סלע אחד (היינו דאמרי אינשי אסתירא

 קיש קיש )כלי שהוא גדול מכד וקטן מחבית (בלגינא

ואם היה , מתקשקש ומשמיע קולי "ש רשפיר( קריא

  הביאו' התוסאמנם מלא סלעים לא היה משמיע קול

 לפי שאין דרך זוז להניח בלגין הוא מקשקש א"ריבבשם 

ואם היה מניחו בארנקי כדרכו להיות שם לא היה 

ולפי שאין דרך להיות  ביארו, א"הריטבכ "כ  .מקשקש

  .) מודיע אותה לכל, כשהיא בו,תורה בעם הארץ
  

אמר ליה רבי ירמיה לרבי זירא מאי דכתיב 

י ֵמֲאדָֹניו ם הוא ְועֶבד ָחְפׁשִ ֶָקטֹן ְוָגדֹול ׁשָ אטו , ּ

כל , אלא? לא ידעינן דקטן וגדול שם הוא

המקטין עצמו על דברי תורה בעולם הזה  

צמו וכל המשים ע, נעשה גדול לעולם הבא

 נעשה חפשי כעבד על דברי תורה בעולם הזה

  . לעולם הבא
  

שלא  (ריש לקיש הוה מציין מערתא דרבנן

שלא , יכשלו כהנים לעבור עליהן ולהאהיל

 כי מטא )תארע תקלה על ידי צדיקים

לא יכול  (למערתיה דרבי חייא איעלמא מיניה

אמר רבונו של , חלש דעתיה. )למצוא מקומה

 יצתה בת קול ,עולם לא פלפלתי תורה כמותו

ה כמותו תור, ואמרה לו תורה כמותו פלפלת

המרביץ  ): וק"מו(לשון , לאחרים [לא ריבצת

  . ] משקה,שדהו
  

 ורבי )ברבי חמא (כי הוו מינצו רבי חנינא

אמר ליה רבי חנינא לרבי חייא בהדי , חייא

אי משתכחא ,  חס ושלום,דידי קא מינצית

 אמר ,תורה מישראל מהדרנא לה מפילפולי

ליה רבי חייא לרבי חנינא בהדי דידי קא 

 , דעבדי לתורה דלא תשתכח מישראל,מינצית

זורע אני  (אזלינא ושדינא כיתנא, מאי עבידנא

וקולע אני ממנו  ( וגדילנא נישבי)זרעוני פשתן

ואני צד  ( וציידנא טבי)רשתות ומכמורות

ואריכנא ,  ומאכילנא בשרייהו ליתמי)צביים

 )ומתקן אני מעורותיהן קלפים (מגילתא

למקום  (מתאוסליקנא ל, וכתבנא חמשה חומשי

  ומקרינא חמשה ינוקי)שאין מלמדי תינוקות

 : פה-. פה
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על  (ומתנינא,  בחמשה חומשי)לכל אחד ספרו(

 ואמרנא ).משנה (רי שיתא ינוקי שיתא סד)פה

לימדו  ( אקרו אהדדילהו עד דהדרנא ואתינא

לימדו זה  ( ואתנו אהדדי)זה את זה מקראות

 ועבדי לה לתורה דלא תשתכח )את זה סדרו

נו דאמר רבי כמה גדולים מעשי היי. מישראל

 )לרבי ( אמר ליה רבי ישמעאל ברבי יוסי.חייא

?   אפילו מאבא.אמר ליה אין? אפילו ממר

 כזאת )תאמר (לא תהא, אמר ליה חס ושלום

   .בישראל
  

 רבי יוסי )בחלום (אמר רבי זירא אמש נראה לי

 אמרתי לו אצל מי אתה תקוע, ברבי חנינא

 רבי מר לי אצל א)וישב בישיבה של מעלה(

ורבי .   אצל רבי ינאי? ורבי יוחנן אצל מי.יוחנן

 ורבי חנינא . רבי חנינא אצל?אי אצל מיינ

 אמרתי לו ורבי יוחנן .אצל רבי חייא? אצל מי

אמרתי אני וכי אין רבי  (אצל רבי חייא לא

 אמר לי ?)יוחנן ראוי לישב אצל רבי חייא

 שאדא) לפידין(באתר דזקוקין דנורא ובעורין 

  . מאן מעייל בר נפחא לתמן
  

אמר רב חביבא אשתעי לי רב חביבא בר 

סורמקי חזי ליה ההוא מרבנן דהוה שכיח 

בבקר  (דלצפרא הוו שפירן עיניה, אליהו גביה

 דמיין )ולערב ( ולאורתא)ראיתי את עיניו יפות

אמרי . )כאילו נשרפו באור (כדמיקלין בנורא

אמר ליה  ואמר לי ד, מאי האי)אמרתי לו (ליה

לאליהו אחוי לי רבנן כי סלקי למתיבתא 

, אמר לי בכולהו מצית אסתכולי בהו, דרקיע

 דרבי חייא דלא )קתדרא (לבר מגוהרקא

בכולהו אזלי ? מאי סימנייהו. תסתכל ביה

לבר מגוהרקא דרבי , מלאכי כי סלקי ונחתי

לא מצאי לאוקמא . חייא דמנפשיה סליק ונחית

 רי בוטיטיאתו ת, אסתכלי בה, אנפשאי

 דנורא ומחיוהו לההוא גברא וסמינהו )ניצוצות(

, למחר אזלי אשתטחי אמערתיה. לעיניה

תוספתא של  (אמינא מתנייתא דמר מתנינא

, אני שונה תמיד, שסידרה לששה סדרים, אדוני

כדאמרינן בעלמא , דרבי חייא סדרה לתוספתא

ואמרינן כל , רבי לא שנאה רבי חייא מנא ליה

י רבי חייא ורבי יתנייא במתניתא דלא מ

  ואתסאי)אושעיא לא תותבו מינה בבי מדרשא
והא דחזינהו לעיניה דהוו מחרכן לפי  'כתבו התוס(

   .) לאחר זמן סיפר לו כךאי נמישעדיין היה ניכר 
  

יומא חד , אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי

אמר ליה . נגה ליה ולא אתא, ריש ירחא הוה

מר ליה  א,עמא נגה ליה למרמאי ט

, אדאוקימנא לאברהם ומשינא ידיה ומצלי

ולוקמינהו .  וכן ליעקב, וכן ליצחק. ומגנינא ליה

מרבין  ( סברי תקפי ברחמי?בהדי הדדי

לכך  ( ומייתי ליה למשיח בלא זמניה)בתפלה

 אמר ליה ויש .)אין ניתן לי רשות להעמידן יחד

?  )שתהא תפלתן נשמעת (דוגמתן בעולם הזה

גזר רבי .  רבי חייא ובניו,אמר ליה איכא

 'כתבו התוס[ חייא ובניואחתינהו לרבי , תעניתא

 דבתענית צבור יורדין לפני , כדדריש במדרש,שלשתן

 '... ואהרן וחור,וידי משה כבדים'התיבה שלשה כדכתיב 

אין מורידין לפני :) כד(דתני במגילה ג "עוא עוד כתבו

רין התיבה לא מאנשי חיפא ולא מאנשי בית שאן שקו

חייא לא היה יכול לומר ' לאלפין עיינין ולעיינין אלפין ור

 היכא דאפשר באחר הכא לא מ"הוחכיתי כדאמר התם 

שבמאמץ כן  מתרצים :כד במגילה' התוס (הוה אפשר באחר
וכן ביטא את , לכן הורידוהו', ח'חייא את האות ' יכל לומר ר

,  ונשבה זיקא אמר משיב הרוח.)]נכון' ח'האות 

כי מטא ,  מיטרא ואתאוריד הגשםאמר מ

 'כתבו התוס[  רגש עלמאלמימר מחיה המתים

מחיה מתים אתה רב  ( דאיכא נמי מחיה המתיםג"עא
 משום ת"אומר ר משיב הרוח לפני שאומר )...להושיע

 דבמשיב הרוח ל"ועיי טל "דתחיית המתים לא הוי אלא ע

ומוריד הגשם נשב זיקא ואתא מיטרא משום שזהו עיקר 

 אבל תחיית המתים ,ת הרוח והגשם שבברכה זותפל

אמרי ברקיעא מאן גלי  .]עיקרה היא בחתימתה

, אתיוהו לאליהו.  אמרי אליהו?רזיא בעלמא

. )חבטת מלקות (מחיוהו שתין פולסי דנורא

על בינייהו , אתא אידמי להו כדובא דנורא

  .וטרדינהו
  

הוא שמואל בר אבא חבירו  [שמואל ירחינאה

, היה בקי בסוד העיבורועל ש, של רב

אמר שמואל יכילנא ) :כ(ה "כדאמרינן במסכת ר

 אסייה ]קרי ליה ירחינאה, לתקוני כולה גלותא

אמר ליה אימלי . י בעיניהחלש רב, דרבי הוה

  אמר ליה לא יכילנא).בתוך העין(לך סמא 

 :         פה
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אמשח  ( אשטר לך משטר.)אינני יכול מחמת הכאב(

הוה . נאאמר ליה לא יכיל? )לך על גב העין

 דסמני תותי בי )קנה חלול (מותיב ליה בגובתא

ובוקע כח חוזק הסם , תחת מראשותיו (סדייה

 )והולך דרך עצם גולגלתו ומוחו עד עיניו

טרח  ( הוה קא מצטער רבי למסמכיה.ואיתסי

 )לפי שחכם בקי היה כל כך, ומתעסק לסומכו

שהיתה השעה  (ולא הוה מסתייעא מילתא

אמר ליה . )חכמים נאספיםאו לא היו ה, נטרפת

לדידי חזי לי סיפרא דאדם , לא לצטער מר

דור , דור דור וסופריוה "בשהראהו הק (הראשון

 וכתיב ביה )דור דור וחכמיו, דור ודורשיו

,  חכים  יתקרי]א"דף פו ע[, שמואל ירחינאה

  . ואסו דרבי על ידו תהא, ורבי  לא יתקרי
  

סוף  (וף משנהרבי ורבי נתן ס )...כתוב לשםכל זה (

עד ימיהן אמרו איש את דבריו בבית , תנאים

והיו תלמידים גורסים שמועה שמועה , המדרש

וסדר וקבץ , ולא היו מסכתות סדורות, לבדה

והם כללו האמור בדורות שלפניהם , על הסדר

ואחריהם לא יוסיפו אלא , וסדרו את המסכתות

סוף כל  ( רב אשי ורבינא סוף הוראה)מעט

עד ימיהם לא היתה גמרא על , האמוראין

הסדר אלא כשהיתה שאלה נשאלת בטעם 

או שאלה על מעשה , המשנה בבית המדרש

 כל אחד המאורע בדין ממון או איסור והיתר

ורב אשי ורבינא סידרו , ואחד אומר טעמו

וקבעו על סדר , שמועות אמוראין שלפניהם

המסכתות כל אחד ואחד אצל המשנה הראויה 

שו קושיות שיש להשיב והק, והשנויה לה

 והאמוראים ,ופירוקים שראוים לתרץ הם

כגון איתיביה , וקבעו הכל בגמרא, שעמהם

והתרוצים , מיתיבי ורמינהי איבעיא להו

ואותן , מה ששיירו אותן שלפניהן, שעליהן

שאמרו לפניהם הקושיות והתירוצין שעליהם 

לא קבעום בגמרא על סדר המסכתות והמשנה 

. ) רב אשי ורבינא וקבעוםובאו, שסידר רבי

י ֵאל ָאִביָנה וסימנך  ּעד ָאבֹוא ֶאל ִמְקְדׁשֵ ַ
 נהאבי, שי סימנא דרב אשימקד (ְלַאֲחִריָתם

  . ) סימן סוף הוראהלאחריתם, נאסימנא דרבי

 לי רב חמא בר )סיפר (אמר רב כהנא אישתעי

בר פלוגתיה  ( רבה בר נחמני,ברתיה דחסא

 )ת מלכותמחמת אימ ( אגב שמדא)דרב יוסף

אמרו , אכלו ביה קורצא בי מלכא. נח נפשיה

איכא חד גברא ביהודאי דקא מבטל תריסר 

אלפי גברי מישראל ירחא בקייטא וירחא 

שנקבצין אליו בניסן  (בסתוא מכרגא דמלכא

, ותשרי לשמוע דרשות של פסח ושל חגים

וכשמבקשין שלוחי המלך לגבות המס גולגולת 

. )ם בבתיהםשל כל חדש וחדש אינם נמצאי

 דמלכא בתריה ולא )שליח (שדרו פריסתקא

, ערק ואזל מפומבדיתא לאקרא. אשכחיה

ומשחין , ומאגמא לשחין, מאקרא לאגמא

ומעינא דמים , ינא דמיםומצריפא לע, לצריפא

איקלע .  בפומבדיתא אשכחיה,לפומבדיתא

לההוא אושפיזא דרבה ) ללון(דמלכא  פריסתקא

 קריבו ) בובאותו פונדק שהיה רבה נחבא(

 תכא קמיה ואשקוהו תרי כסי ודליוה לתכא

ושדים הממונים על הזוגות מזיקין את ( מקמיה

 )ובני הבית לא נתכוונו לכך, השותה זוגות

בני  (אמרו ליה. הדר פרצופיה לאחוריה

 גברא דמלכא ,מאי נעביד ליה) הפונדק לרבה

ואשקיוהו ,  אמר להו קריבו תכא לקמיה,הוא

עבדו . ולתסי, קמיה לתכא מודליוהו, חד כסא

 אמר מידע ידענא דגברא דקא ,ליה הכי ואתסי

הוא ידע שניצל  א"מהרשביאר ה (בעינא הכא הוא

 ומזה הבין שהחכם שהוא ,על ידי שהשקו אותו כוס נוסף

 ,מחפש אחריו נמצא כאן והוא אמר להם לעשות כן

 בחיש .)שהרי המון העם אינם יודעים שזוהי הרפואה

אי , נא מהאאמר אזלי. חיהאבתריה ואשכ

ואי נגידי ,  לא מגלינאמקטל קטלו לההוא גברא

.  מגלינא)ואם ייסרוני ביסורים (מנגדין ליה

 עייליה )הביאו את רבה לפני השליח (אתיוהו לקמיה

  באנפיה)סגר הדלת (לאדרונא וטרקיה לבבא

פרק , בעא רחמי. )שאם ייסרו אותו יוכל לגלות(

  .ק ואזיל לאגמאער, )נפלה החומה (אשיתא
  

 )על גזע דקל קצוץ (הוה יתיב אגירדא דדקולא

קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא אם . וקא גריס

דשער לבן  ( טמאלבןבהרת קודמת לשער 

כדכתיב והנה , שפרח בו הוא סימן לטומאה

 . פו-: פה   



     בבא מציעאמסכת    

 

     360       

 ואם שער לבן קודם )נהפך שער לבן בבהרת

, ספק. )לפי מה שכתוב בתורה ( טהורלבהרת

דרקיעא וכולהו מתיבתא , אומר טהורה "בהק

פירוש נראה לו  ח"ק בשם ר"הביא השיטמ (אמרי טמא

כעין חלום ששתי כתות של צדיקים ברקיע חולקות והכת 

הקרובה לזו השכינה היתה אומרת טהור וכל שאר 

 ואמרו מי יוכיח ונתרצו ברבה בר ,הכתות אומרות טמא

נחמני הראו לו בחלום הדברים הללו כדי שיצא מן העולם 

אם היה יכולת  א"הקשה המהרש       .בישוב נחת רוח

למה לא הלכו אחר ה "בלמתיבתא דרקיע לחלוק עם הק

 גם מאי הוצרך רבה ליפטר מן העולם בשביל זה ,הרוב

 ולפי ,הלא גם בחיים חיותו הוה יכול לומר דעתו ולהכריע

מה שאמרנו למעלה מיושב שאחרי רבים להטות אינו 

 על שם ביאר ( בישיבה של מעלהשייך רק בעולם הזה ולא
ם בהקדמה לספר היד החזקה שהטעם של "פי מה שכתב הרמב

שחכמי הדורות יחלקו ה "ב מפני שראה הק'אחרי רבים להטות'
וטעם זה לא שייך . בקביעת ההלכה לכן ציוה שילכו אחר הרוב

, ול ממךרק בעולם הזה שיש יצר הרע וכל אחד אומר אני גד
 מה שאין כן בעולם הבא בישיבה .שמהוגם יתכן לימוד שלא ל

של מעלה שהלימוד לשם שמים בלבד אין חשש זה ואפשר 
והוכרחו  )לקבוע הלכה גם כדעת יחיד אם הוא מכוין לאמת

למכריע ואם רבה בר נחמני היה בחיים לא היה יכול 

להיות מכריע כי עדיין כולה מתיבתא הרקיע הם הרוב 

 הוצרך להיות נגדו ולא היה שקול דעתו נגדם ולכן

בישיבה של מעלה ושם שפיר יכול להיות מכריע נגד 

.  נוכח רבה בר נחמני, ואמרי מאן נוכח.)רבים

אני , דאמר רבה בר נחמני אני יחיד בנגעים

לא הוה , שדרו שליחא בתריה. יחיד באהלות

מדלא הוה קא , מצי מלאך המות למקרב ליה

אדהכי נשב זיקא ואויש . )פסיק פומיה מגרסיה

  דפרשי הוא)גדוד (סבר גונדא, יני קניב

אמר תינח נפשיה דההוא . )שמחפשין אחריו(

כי הוה קא . ולא ימסר בידא דמלכותא, גברא

יצאת בת קול . טהור, ניחא נפשיה אמר טהור

, ואמרה אשריך רבה בר נחמני שגופך טהור

נפל פתקא מרקיעא . ויצאתה נשמתך בטהור

בה בר  ר)והוא ראש ישיבה בה (בפומבדיתא

נפקו אביי . נחמני נתבקש בישיבה של מעלה

לא הוו ידעי , ורבא וכולהו רבנן לאיעסוקי ביה

עושין  (אזלו לאגמא חזו צפרי דמטללי. דוכתיה

אמרי שמע מינה התם ,  וקיימי)צל בכנפיהן

נפל . ספדוהו תלתא יומי ותלתא לילותא. הוא

ספדוהו שבעה . פתקא כל הפורש יהא בנידוי

פסק      .תקא לכו לביתכם לשלוםנפל פ, יומי

ק הבהרת  ספק שיער לבן קדם ספם"הרמב

 ויראה לי שטומאתו בספק, קדמה הרי זו טמא

דאמרינן מאן ג "עוא מ" ביאר הכס ).ט,ב(טומאת צרעת 

נוכח רבה בר נחמני ואיהו אמר טהור ויצתה נשמתו 

 דכיון דבשעת יציאת נשמה הוא דאמר הכי ל"י .בטהרה

בשמים היא ואינו כדאי להוציא מכלל הוי בכלל לא 

דנגעים סתם ה " ועוד שבתחילת פ,ק"שבידינו דהלכה כת

  .לן תנא הכי
  

גבה רוח  (ההוא יומא דנח נפשיה דלייה זעפא

 ודרי לההוא טייעא כי רכיב גמלא מהאי )סערה

אמר מאי , א ושדייה בהך גיסאגיסא דנהר פפ

.  אמרי ליה נח נפשיה דרבה בר נחמני?האי

כולי עלמא דידך , לפניו רבונו של עולםאמר 

אתה  (את דרבה, ורבה בר נחמני דידך, הוא

 אמאי קא מחרבת ורבה דידך) אוהבו של רבה

  .  נח זעפא,ליה לעלמא
  

פירש  (רבי שמעון בן חלפתא בעל בשר הוה

 משום דאיירי ברישא דאגדתא בבעלי בשר נקט להי "רש
פי שכל דבר מה שהמתין עד כאן ל והוסיפו, 'התוסכ "וכ

,  יומא חד הוה חמימא ליה)דבוק לחבירו עד כאן

אמר לה . הוה סליק ויתיב אשינא דטורא

הניפי עלי במניפא ואני אתן ליך , לברתיה בתי

אמר כמה , אדהכי נשבא זיקא. ככרין דנרד

  .ככרין דנרד למרי דיכי
  

?   הכל לאתויי מאי'...הכל כמנהג המדינה'

יפתא ומשתה לאתויי באתרא דנהיגי מכרך ר

דאי אמר להו . )כלי מחזיק רביעית (אנפקא

 ביארו(  אמרו לו לא כל כמינךכוקדימו ואייתי ל

 אי אמר קדימו להשכים מעלות השחר ,רושפי 'התוס

דאייתי לכו ריפתא ואנפקא ולא תתבטלו ממלאכתכם 

כ נעשה "אמרי ליה לא אלא בהנץ החמה נאכל ואח

רי להו קדימו ואתי דאי אמ'  ואית ספרים דגרסי.מלאכתנו

פ פועלין היה להם לאכול " וה'בתרייכו אמרי ליה לא

ב קודם שיעשו "ריפתא או אנפקא בביתו של בעה

 ואם אמר להם אל תתבטלו אלא לכו עתה ,מלאכה

בשדה כל זמן שאין המאכל מזומן ושם אביא לכם ריפתא 

 וכן לגירסא ,ואנפקא אמרי ליה לא אלא עתה נאכל בבית

  .)רש כןראשונה יש לפ
  

מעשה ברבן יוחנן בן מתיא שאמר לבנו צא '

וכי דרך בני אדם  (מעשה לסתור '...ושכור

דקתני , להביא מעשה על דבריו לסותרו

 .          פו
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ותנא מעשה , ברישא הכל כמנהג המדינה

? )...אפילו אתה עושה להם כסעודת שלמה

חסורי מחסרא והכי קתני ואם פסק להן מזונות 

דכיון ,  על המנהגיותר ( ריבה להן]ב"דף פו ע[

. ) מזוני יתירי קאמרדלא צריך לאתנויי ואתני

 שאמר לבנו ,ומעשה נמי ברבי יוחנן בן מתיא

. הלך ופסק להן מזונות, צא שכור לנו פועלים

אפילו אתה ,  אמר לו בניוכשבא אצל אביו

עושה להן כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת 

שהן בני אברהם יצחק , ידי חובתך עמהן

  . ויעקב
  

עודתא דאברהם אבינו עדיפא למימרא דס

לֹמֹה ְליֹום ֶאָחד  והכתיב ,מדשלמה ַוְיִהי ֶלֶחם ׁשְ

ים ֹכר ָקַמח ׁשִ ים ֹכר סֶֹלת ְוׁשִ לֹׁשִ ּׁשְ ָרה ָבָקר , ּּ ֲעׂשָ

ִרים ָבָקר ְרעי וֵמָאה צֹאן ְלַבד ֵמַאָיל  ְּבִרִאים ְועׂשְ ּ ִ ֶּ ּ

ּוְצִבי ְוַיְחמור וַבְרֻבִרים ֲאבוִסים ּ ּ מר גוריון בן  וא,ּּ

 )הקמח והסולת (אסטיון משמיה דרב הללו

חלות עשויות לכסות פי  (לעמילן של טבחים

 ורבי יצחק )הקדרות לשאוב זוהמת התבשיל

 )הבקר והצאן המנוין בזה הפסוק (אמר הללו

אינו אלא למין מאכל ששמו ציקי  (לציקי קדירה

   .)בשר מטוגן ומתובל י"י רש"לעז קדירה
  

כל ,  אלף נשים היו לשלמהואמר רבי יצחק

 ,מאי טעמא. ואחת עשתה לו בביתה כךאחת 

וזו סבורה , זו סבורה שמא אצלי סועד היום

ואילו גבי אברהם כתיב . שמא אצלי סועד היום

ְְוֶאל ַהָבָקר ָרץ ַאְבָרָהם ַוִיַקח ֶבן ָבָקר ַרך ָוטֹוב ּ ּ ּּ ּ ,

רך  , בקר אחדואמר רב יהודה אמר רב בן 

 התם תלתא תורי לתלתא ?הוטוב שלש, שנים

ְּיהוָדה שנאמר ,  לכל ישראל ויהודההכא, גברי

ר על ַהָים ָרֵאל ַרִבים ַכחֹול ֲאׁשֶ ְּוִיׂשְ ַ ּ ּ .  
  

 אמר רב?  אבוסים)תרנגולין (מאי ברבורים

תוחבין להם מאכל  (שאובסים אותן בעל כרחן

 שאבוסים ושמואל אמר. )בפיהם בחזקה

  מביאין תור אמרורבי יוחנן. ועומדים מאליהם

שלא עשה  ( ממרעיתו בדלא אניס)שור(

  ותרנגולת מאשפתה בדלא אניסא)מלאכה

 מובחר אמר רבי יוחנן. )בגידול אפרוחין(

 מובחר שבעופות  תרנגולת, שבבהמות  שור

רבי יוחנן משמע לו שאבוסים שנאמר בסוף הפסוק עולה גם (
לגבי מלת  א" המהרשביאר .על הבקר שגם הם היו אבוסים

ובא ,  סובר רבי יוחנן שביאורו כרב או כשמואל'אבוסים'

 .)רק להוסיף שאין אובסין אלא שור ותרנגולת דלא אניסא
 אוכמתא בי )תרנגולת ( זגתאאמר אמימר

' בטניתא 'א"ל, המפטמת בבית (בטניתא

בין  ( דמשתכחא ביני עצרי)בעלת כרס

 דלא מציא פסיא )ואוכלת החרצנים, הגיתות

  .)לה לפסוע קנה מרוב שמנהשאינה יכו (קניא
  

ְַוִיַקח ֶבן ָבָקר ַרך ָוטֹוב ְּוֶאל ַהָבָקר ָרץ ַאְבָרָהם' ּ ּ ּ ּ' 

 'רך',  אחד'בן בקר'ר רב אמר רב יהודה אמ

כדאמרי אינשי , ואימא חד.  שלשה'וטוב', שנים

 מאי וטוב,  אם כן לכתוב רך טוב?רכיך וטב

 מדטוב ? אימא תרי.שמע מינה לדרשה

מתיב רבה בר  . לדרשהרך נמי, לדרשה

ֲ ַוִיֵתן ֶאל ַהַנער ַוְיַמֵהר ַלעׂשֹות ֹאתֹו...עולא ַ ּ ּ  כל ?ּ

  . חד וחד יהביה לנער חד
  

ה ַוִיֵתן  ר עׂשָ ַּוִיַקח ֶחְמָאה ְוָחָלב וֶבן ַהָבָקר ֲאׁשֶ ּּ ָּ ּ ּ

ראשון שמגיע  ( דקמא קמא דמטיאִלְפֵניֶהם

ולמה לי .   אייתי לקמייהו)לאכול שנגמר בישולו

 אמר רב חנן בר רבא כדי ? תסגי בחד,אתלת

מעדן מלכים  (להאכילן שלש לשונות בחרדל

  . )ושרים הוא
  

אמר רבי תנחום בר חנילאי לעולם אל ישנה 

 ולא שהרי משה עלה למרום, דם מן המנהגא

 ואכלו מלאכי השרת ירדו למטה, םאכל לח

 אלא אימא נראו כמי ,ואכלו סלקא דעתך. לחם

ובסדר אליהו רבה קתני  'וסכתבו הת( שאכלו ושתו

לא כאותו שאומר נראין כאוכלין ושותין אלא אוכלין 

   .) ופליגא אדהכא,ושותין ממש מפני כבודו של אברהם
  

מה שעשה אמר רב יהודה אמר רב כל 

ה "ב עשה הק,אברהם למלאכי השרת בעצמו

 שעשה אברהם על ידי וכל מה, לבניו בעצמו

ְוֶאל . יחלבניו על ידי שלה "ב עשה הק,שליח

כגון ( 'ֵמֵאת הְּורוַח ָנַסע  ,ַאְבָרָהםַּהָבָקר ָרץ 

ַּוִיַקח. )הגיז בעצמו, שלוים  ִהְנִני , ֶחְמָאה ְוָחָלבּ

ָמִים ֲ עֵֹמד עֵליֶהם ְּוהוא. ַּמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהׁשָ
ֵַתַחת ָהעץ ם על ַהצורִהְנִני ,ּ ּ עֵֹמד ְלָפֶניך ׁשָ ּּ ַ ָ... 

ְלָחםְ ֹהֵלך ְוַאְבָרָהם ּעָמם ְלׁשַ ּ ְ ֹהֵלך ִלְפֵניֶהם 'ַוה ,ִ

 : פו-.   פו
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 ְּוִהִכיָת )על ידי שליח(ַ ָנא ְמעט ַמִים ֻּיַקח. יֹוָמם

ּ ַבצור ְוָיְצאו ִמֶמנו ַמִים )ה"י השליח מרע"ה ע"הקב( ּ ּּ ּ ּ

ָתה ָהעם   . ְָוׁשָ
  

 דאמר רבי ופליגא דרבי חמא ברבי חנינא

וכן תנא דבי רבי ישמעאל , חמא ברבי חנינא

שלש מתנות  (לשה זכו לשלשהבשכר ש

) שניתנו להם במדבר על ידי משה ואהרן

ְּוהוא עֵֹמד בשכר ,  זכו למןֶחְמָאה ְוָחָלבבשכר 

, עומד עליהם תמיד (זכו לעמוד הענןֲעֵליֶהם 

ֻּיַקח ָנא  בשכר )כדכתיב ועננך עומד עליהם

היינו נמי  (זכו לבארה של מריםְַמעט ַמִים 

  . )ליגיובעמוד ענן פ, והכית בצור
  

ֻּיַקח ָנא ְמעט ַמִים ְוַרֲחצו ַרְגֵליֶכם ַ שלא יכניס  (ּ

שהערביים רגילין , עבודה זרה בתוך ביתו

והן נדמו לו , להשתחוות לאבק רגליהן

אמרו ,  אמר רבי ינאי ברבי ישמעאל)כערביים

לו וכי בערביים חשדתנו שהם משתחוים לאבק 

ממך יצא  ( כבר יצא ממנו ישמעאל,רגליהם

  . ) לעשות כןהרגיל
  

ב ֶפַתח ' ַּוֵיָרא ֵאָליו ה ְּבֵאלֵֹני ַמְמֵרא ְוהוא ֹיׁשֵ ּ ּ

ָּהֹאֶהל ְכחֹם ַהיֹום אמר רבי ? מאי כחום היום. ּ

חמא ברבי חנינא אותו היום יום שלישי של 

לשאול ה "בובא הק, מילה של אברהם היה

 חמה מנרתיקהה "בהוציא הק. באברהם

דרכים שלא יהו עוברי , להזריח חמה בכח(

.  כדי שלא יטריח אותו צדיק באורחים)מצוים

, נפק ולא אשכח, שדריה לאליעזר למיפק לברא

בארץ  (היינו דאמרי תמן. אמר לא מהימנא לך

חזייה , נפק איהו.  לית הימנותא בעבדי)ישראל

ַאל ָנא היינו דכתיב , דקאי אבבאה "בלהק

ַָתעֹבר ֵמעל עְבֶדך ּ ַ ַ הכא משמע  'כתבו התוס[ ֲ

 ובשבת ,ה רוצה להסתלק מעל אברהםתנה הישהשכי

משמע שלפי שרצה אברהם לילך לקראת אורחים .) קכז(

ה להמתין עד שיכניס אותן "ולהכניסם אמר להקב

דדרשינן מיניה גדולה הכנסת אורחין מהקבלת פני 

ה "ב בא וראה שלא כמדת הק, וקאמר נמי התם.השכינה

ר לגדול  מדת בשר ודם אין קטן יכול לומ,מדת בשר ודם

ה כתיב אל נא "המתן עד שאבא אצלך ואילו בהקב

 )אברהם ( דקא אסר)ה"בהק ( כיון דחזא]תעבור

 אמר לאו אורח ארעא למיקם )את מילתו( ושרי

א עיָניו ַוַיְרא   כתיב)דמעיקרא (היינו, הכא ַּוִיׂשָ ֵּ ּ

ים ִנָצִבים עָליו ה ֲאָנׁשִ לֹׁשָ ְָוִהֵנה ׁשְ ּ  )ולבסוף כתיב( ּ

, מעיקרא אתו קמו עליה. ָּיָרץ ִלְקָראָתםַּוַיְרא ַו

אמרו לאו אורח , כי חזיוהו דהוה ליה צערא

  . למיקם הכאארעא 
  

 מיכאל וגבריאל ?מאן נינהו שלשה אנשים

  רפאל  שבא לבשר את שרהמיכאל. ורפאל

 אזל למהפכיה גבריאל שבא לרפא את אברהם

ֵני ַהַמְלָאִכים ְסוהא כתיב . לסדום ַּוָיֹבאו ׁשְ ּ ֹדָמה ּ

ֶָבעֶרב הקשו (  דאזל מיכאל בהדיה לשזביה ללוט?ּ

 דאמרינן בבראשית רבה דאין מלאך אחד ותימה ,'התוס

 דכאן לא עשה מיכאל ויש לומרעושה שתי שליחות 

בשליחות אחת כי אם מעשה אחד שבישר את שרה 

 ודוקא ,וכשהלך משם לסדום אז הותחלה שליחות אחרת

מובא  ר"ובב       .שליחות' במקום אחד אין עושה ב

שרפאל בא להציל את לוט ורפואת אברהם אינה נזכרת 

ואפילו בא כמו כן לרפואת אברהם חשיב הכל שליחות 

ר "הקשה הר .    אחת דרפואה והצלה ענין אחד הוא
לא רק מיכאל הציל  שי משמעות לשון הפסוקרה אלחנן

 'ויחזיקו האנשים בידו' כדכתיב גבריאלאת לוט אלא גם 

 שאמר כ"וכתוב אח 'ויוציאוהו ויניחוהו מחוץ לעיר' וכתיב

כי לא אוכל לעשות ' שבא להפוך את סדום  מלאךלו ה

 השתתף שגבריאל גםמשמע ' דבר עד באך שמה

 , ששניהם הוציאוהו חוץ לעירויש לומר.  בהצלתו

 וגבריאל היה מצוה אותו ,ומיכאל הלך עמו עד צוער

דחד  (קא נמי די.)אבל לא הוליך אותו בפועל, למהר

ְַוַיֲהֹפך ֶאת  דכתיב )הוא דאזיל להפך סדום ּ

  . שמע מינה, ולא כתיב ויהפכוֶָהעִרים ָהֵאל 
  

ה דכתיב , מאי שנא לגבי אברהם ֲֵכן ַתעׂשֶ ּ ּ

ר ִדַבְרָת ַּכֲאׁשֶ ּ ּ דף [דכתיב , ומאי שנא לגבי לוט, ּ
ַּוִיְפַצר ָבם ְמֹאד ]א"פז ע אמר רבי אלעזר ? ּ

  . אין מסרבין לגדולמכאן שמסרבין לקטן ו
  

ְּוֶאל ַהָבָקר ָרץ וכתיב , ְוֶאְקָחה ַפת ֶלֶחםכתיב 

 אמר רבי אלעזר מכאן שצדיקים ,ַאְבָרָהם

רשעים אומרים , אומרים מעט ועושים הרבה

מנלן  . הרבה ואפילו מעט אינם עושים

ֶקל מעיקרא כתיב . מעפרון ֶּאֶרץ ַאְרַבע ֵמֹאת ׁשֶ

ֶַמע ַאְבָרָהם ֶאל עְפרֹון ַּוִיׁשְולבסוף כתיב , ֶּכֶסף
ר ִדֶבר  קֹל ַאְבָרָהם ְלעְפרֹן ֶאת ַהֶכֶסף ֲאׁשֶ ַּוִיׁשְ ּ ּ ֶ ּ

ֶקל ֶכֶסף עֵֹבר  ְּבָאְזֵני ְבֵני ֵחת ַאְרַבע ֵמאֹות ׁשֶ ּ ּ

 )למלמד שבכל מקום היה מתקבל בשק (ַּלסֵֹחר

 . פז- : פו    
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 מאה ,משקל גדול (דלא שקל מיניה אלא קנטרי

 א קנטירא דאיכא דוכתא דקרי ליה לתיקל)מנה

   .)שהשקלים שם גדוליםל יש מקומות "ר(
  

 אמר רבי )עדיף מקמח (כתיב קמח וכתיב סלת

יותר  יצחק מכאן שהאשה צרה עיניה באורחים

  . )והוא סולת, היא אמרה קמח(מן האיש 
  

י עגֹות כתיב  י ַועׂשִ ֻלוׁשִ ֲ ַּוִיַקח ֶחְמָאה ְוָחָלב וכתיב ּ ּ

ּוֶבן ַהָבָקר  אמר ? לקמייהואייתיואילו לחם לא , ּ

אפרים מקשאה תלמידו של רבי מאיר משמיה 

דרבי מאיר אברהם אבינו אוכל חולין בטהרה 

חזר  (ושרה אמנו אותו היום פירסה נדה, היה

  . )להיות לה אורח כנשים
  

ַּויֹאְמרו  ֶתך ַויֹאֶמר ִהֵנה  יֹוָלֵֹאּׁ ָרה ִאׁשְ ַּאֵיה ׂשָ ּ ָּ ּ
מר א.  להודיע ששרה אמנו צנועה היתהָבֹאֶהל

ואיתימא רבי יצחק יודעים , רב יהודה אמר רב

, רה אמנו באהל היתההיו מלאכי השרת שש

  כדי לחבבה על בעלהאלא מאי באהל

, להודיעו שהיא צנועה משאר חברותיה(

רבי יוסי . )וצריך לישאל אחריה, שאינה נראית

. ברבי חנינא אמר כדי לשגר לה כוס של ברכה

 יֹוָלֵֹאׁ איו שבתני משום רבי יוסי למה נקוד על

 לימדה תורה דרך ארץ )ד אינה נקודה"הלמ(

, והיינו נקודת איו (שישאל אדם באכסניא שלו

דיודעין היו שהיא , דלא היו צריכין לישאל

דכל נקודה עוקרת התיבה שאינה אלא , באהל

 'כתבו התוס ודרוש מינה דרך ארץ, לדרשה

 כל ר שמעון"ד אינו נקוד א"ו נקוד למ"בבראשית רבה אי

מקום שאתה מוצא כתב רבה על הנקודה אתה דורש את 

 איו ,הכתב וכאן שהנקודה רבה אתה דורש את הנקודה

אברהם אמר רבי עזריה כשם שאמרו לו לאברהם איה 

 אבל .הכא' נ הוי פי"שרה כך אמרו לשרה איו אברהם וה

 דפירש דמשום הכי נקוד דעל חנם שאלו לו י"ירוש רשלפ

 איה שרה דהיא עיקר השאלה קשה דהיה לו לנקד על

   .)ששאלו עליה
  

 ?והאמר שמואל אין שואלין בשלום אשה כלל

לא שישאל לה י "פירש רש[שאני  על ידי בעלה

 'התוסאמנם  אלא לבעלה ישאל מה שלום הגברת, לשלום
היינו דוקא לשאול איה פלונית אבל לשאול  ביארו

 ):ע(קדושין ב נןי בעלה אסור כדאמרי"בשלומה אפילו ע
 שהאיסור הוא לשלוח לה  בקידושין מובא'שבתוס יש להעיר(

 וכתב הזרע יצחק, ד"אבל לשאול את בעלה לשלומה שפ, שלום
  .)ע"פ הש"וכ, כאן ובקידושין אינם חולקים' שיש לומר שהתוס

אמר רב חסדא , ֶ עְדָנהַּאֲחֵרי ְבלִֹתי ָהְיָתה ִלי

נתעדן , אחר שנתבלה הבשר ורבו הקמטין

  .וחזר היופי למקומו, שטו הקמטיןהבשר ונתפ
  

 דלא מותיב ַּוֲאִני ָזַקְנִתיוכתיב ַואֹדִני ָזֵקן כתיב 

תנא דבי רבי . כדקאמרה איהיה "בהק
, שינה בוה "בשאפילו הק,  גדול שלוםישמעאל

ָרה ְבִקְרָבה ֵלאמֹר ַאֲחֵרי שנאמר  ַּוִתְצַחק ׂשָ ּ ּ ּ

ְֶבלִֹתי ָהְיָתה ִלי עְדָנה ַואדִֹני ָזֵקן  ַּויֹאֶמר כתיב וּ

ָרה ֵלאֹמר ַהַאף ' ה ֶּאל ַאְבָרָהם ָלָמה ֶזה ָצֲחָקה ׂשָ ּ
  . ֻּאְמָנם ֵאֵלד ַוֲאִני ָזַקְנִתי

  

ָרה  ַּוֹתאֶמר ִמי ִמֵלל ְלַאְבָרָהם ֵהיִניָקה ָבִנים ׂשָ ּ

 אמר רבי לוי אותו ,כמה בנים הניקה שרה

היום שגמל אברהם את יצחק בנו עשה סעודה 

מות העולם מרננים ואומרים היו כל או, גדולה

 מן )ילד (ראיתם זקן וזקנה שהביאו אסופי

והמוצאו אוספו אל , ולא נודע של מי (השוק

ולא עוד אלא ,  ואומרים בנינו הוא)הבית

 מה ,שעושין משתה גדול להעמיד דבריהם

,  הלך וזימן כל גדולי הדורעשה אברהם אבינו

וכל אחת , ושרה אמנו זימנה את נשותיהם

, הביאה בנה עמה ומניקתה לא הביאהואחת 

ונעשה נס בשרה אמנו ונפתחו דדיה כשני 

ועדיין היו מרננים . והניקה את כולן, מעיינות

, ואומרים אם שרה הבת תשעים שנה תלד

 מיד נהפך קלסתר ,אברהם בן מאה שנה יוליד

פתחו כולם . פנים של יצחק ונדמה לאברהם

  . ואמרו אברהם הוליד את יצחק
  

 מאן דהוה בעי ,הם לא היה זקנהעד אבר

, למשתעי בהדי אברהם משתעי בהדי יצחק

אתא .  משתעי בהדי אברהםבהדי יצחק

 )כדי שיכירו בינו ובין בנו (אברהם בעא רחמי

ְּוַאְבָרָהם ָזֵקן ָבא ַבָיִמיםשנאמר , והוה זקנה ּ עד . ּ

אתא יעקב בעא רחמי , יעקב לא הוה חולשא

 מותו ויצוה שיחלה אדם לפני (והוה חולשא

ַָויֹאֶמר ְליֹוֵסף ִהֵנה ָאִביך חֶֹלה שנאמר )לביתו ּ ּ .

 עד דאתא אלישע לא הוה דחליש ואתפח

,  אתא אלישע בעא רחמי ואתפח)ונתרפא(

ר ָימות בֹו שנאמר  ע ָחָלה ֶאת ָחְליֹו ֲאׁשֶ ֶּוֱאִליׁשָ ּ

  . מכלל דחלה חלי אחריתי

 .          פז
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 )בעון(  תנו רבנן שלשה חלאין חלה אלישע אחד
, )שקיללו ונעשה מצורע (חפו לגיחזי בשתי ידיושד

 ,וקיללם, שלעגו לו ( שגירה דובין בתינוקותואחד

. ואחד שמת בו )ויצאו דובים מהיער והרגו אותם

 שנאמר ואלישע חלה את חליו אשר ימות בו

  .)מכלל דחלה עוד שלא מת בו(
  

אלא עד שלא יתחילו במלאכה צא ואמור להם '

 '...לא פת וקטניתעל מנת שאין לכם עלי א

אמר ליה רב אחא בריה דרב יוסף לרב חסדא 

 'כתבו התוס( או פת וקטנית תנן פת קטנית תנן

יוחנן אמר לבנו פת וקטנית ולא פת של ' הא פשיטא דר

ה " אלא הכי מיבעיא ליה פת קטנית תנן ואפ,קטנית

משמע שפיר פת הנאכלת עם הקטנית ולא משמע פת 

 רגילין לעשות פת של של קטנית וטעמא משום דאין

מ לאדם שאמר ליתן לפועליו פת קטנית "קטנית ונ

שצריך ליתן להם פת וקטנית או דלמא פת וקטנית תנן 

הוי משמע פת של ' אבל אם אמר לו פת קטנית בלא ו

ו כי "צריכה וי,  אמר ליה האלהים?)קטנית

 עץ שרב 'מורדיא, 'שם הנהר (מורדיא דלברות

רחקה מן האבנים נה להחובל מנהיג בו הספי

  .)ומן המכשולים
  

רבן שמעון בן גמליאל אומר אינו צריך הכל '

 לאתויי הא ?הכל לאתויי מאי. 'כמנהג המדינה

, בעל הבית(ל ואמר לו דתנן השוכר את הפוע

כאחד וכשנים מבני העיר ) הרי שכרך עלי

 נותן לו כפחות שבשכירות )מפועלי העיר(

מנין  וחכמים אומרים מש,דברי רבי יהושע

אלא כמנהג , לא בפחות ולא ביותר (ביניהם

השוכר את  ע"פסק הש     .)המדינה בינונית

, ואמרו לו כאחד וכשנים מבני העיר, הפועל

, מחשבין היתר שבשכירות והפחות שבשכירות

כגון אם היתר בשש , ומה שביניהם נותן החצי

  ).ג,שלא(מ "חו נותן להם חמש, והפחות בארבע
  

 )ממה שעוסקין בו ( אוכלין)יןפועל ( ואלומשנה

משום דאיירי מעיקרא  'כתבו התוס( מן התורה

י מנהג "י שפסקו להם מזונות או ע"בפועלים שאוכלים ע

 להכי נקט ואלו אוכלין מן התורה בלא פסק ,המדינה

 העושה במחובר לקרקע בשעת גמר .)ובלא מנהג

שאין ' פי ' התוסביארו כשתולשין אותו (מלאכה

 יצא המנכש ,לקרקע כגון הקוצר והבוצרצריכין עוד 

עד שלא נגמרה  ובתלוש מן הקרקע )והעודר

 עד שלא ואם בר חלה הוא, למעשר (מלאכתו

 ובדבר שגידולו מן )נגמרה מלאכתו לחלה

ואלו שאין אוכלים העושה במחובר . הארץ

  בשעה שאין גמר מלאכה]ב"דף פז ע[לקרקע 

 ובתלוש מן הקרקע )כגון המנכש בבצלים(

כגון נתפרסו עגוליו  (מאחר שנגמרה מלאכתו

כגון  ( ובדבר שאין גידולו מן הארץ)דמתניתין

  .)החולב בהמותיו והמגבן
  

 )דפועל אוכל במחובר ( מנא הני מילי)גמרא(

ִּכי ָתֹבא ְבֶכֶרם ֵרעך ְוָאַכְלָתדכתיב  ָ ֶ ּ  ֲעָנִבים ּ

וסיפיה דקרא ואל , לקמן דריש ליה בפועל(

א לכליו של בעל הבית  משמע אלכליך לא תתן

. )אלמא בשעת גמר מלאכת חיבורן קאי, תתן

 , גמרינן מכרם?א לןכל מילי מנ, אשכחן כרם

ובשעת , ר שגידולי קרקע דבמה כרם מיוחד

אף כל דבר ,  פועל אוכל בוגמר מלאכה

אכה  פועל אוכל שגידולי קרקע בשעת גמר מל

גמרינן  ? שכן חייב בעוללותמה לכרם. בו

ּ ִכי ָתֹבא  דכתיב?ופה מנא לן קמה ג.מקמה

ְָבָקַמת ֵרעך ְוָקַטְפָת ְמִלילֹת ְבָיֶדך ָּ ּּ וחרמש ' וגו (ֶ

 מה לקמה  .)אלמא בשעת חרמש קאי, לא תניף

 קמה , וממאי דהאי קמה?שכן חייבת בחלה

 דלמא כל קמה קאמר ,דמתחייבת בחלה היא

והמקשה אומר  (אתיא קמה קמה ?רחמנא

ולומר אימא דלא גזירה שוה זו כדי להקשות 

כגון קמת , אישתעי קרא אלא בחייבת בחלה

ִּכי  כתיב הכא ) לאאבל בקמת קטנית, מין דגן

ָָתֹבא ְבָקַמת ֵרעך  ֶ ֵמָהֵחל ֶחְרֵמׁש וכתיב התם ּ

ַּבָקָמה שהוא בא מן , הוא עומר הקרב בפסח (ּ

 קמה מה התם) השעורין שחייבין בחלה

  קמה דמיחייבאאף הכא נמי, דמיחייבא בחלה

איכא למיפרך מה לקמה שכן חייבת . בחלה

מה לכרם שכן חייב .  כרם יוכיח?בחלה

לא ראי זה , וחזר הדין.  קמה תוכיח?בעוללות

הצד השוה שבהן שכן דבר שגידולי , כראי זה

אף , קרקע ובשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו

קע בשעת גמר מלאכה כל דבר שגידולי קר

 שכן יש  מה להצד השוה שבהן .פועל אוכל בו

 )יין לנסכים וסולת למנחות (בהן צד מזבח

 : פז- .  פז   
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 דאית ביה צד )בהאי דינא (ואתא נמי זית

אבל שאר מיני , והוא שמן למנחות (מזבח

 וזית במה הצד אתי. ) לאאילנות וזרעים

 הוא )...וכי מדרשא בעי למילפיה, בתמיה(

ִדיׁש ְועד דכתיב , גופיה כרם איקרי ַַוַיְבער ִמּגָ ֵ ּ

 רב פפא כרם זית   אמר?ֶּכֶרם ָזִיתַָקָמה ְועד 

  ?מכל מקום קשיא.  לא אקריכרם סתמא, אקרי
  

 לרבות 'ְוֶחְרֵמׁש' קרא אלא אמר שמואל אמר

והאי חרמש מיבעי ליה בשעת . כל בעלי חרמש

  ?שלא בשעת חרמש לא תיכול,  אכולחרמש

ְּוֶאל ֶכְלְיך לֹא ִתֵתן ההוא מ ָ  דבר תינח. נפקאּ

כגון (דלאו בר חרמש  )כגון קטנית(חרמש 

 ' התוסהסבירו המוסק בזיתים והגודר בתמרים

מה חרמש דבר  (ואם תאמר ואמאי לא נילף מחרמש
 )... כל אף,שגידולי קרקע ובשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו

 דלהכי לא ילפינן מחרמש ל"ויוהא ליכא שום פירכא 

משום דהוו שני כתובים הבאים כאחד דאמאי איצטריך 

 לילף מחרמש אלא 'כי תבא בכרם רעך'קרא למכתב 

 וכי ,ודאי שני כתובים הבאים כאחד נינהו ואין מלמדין

דריש מקמה כל בעלי קמה על כרחך אצטריך כרם 

  ?  מנא לן)להלכותיו כדקאמרינן בסמוך
  

 לרבות כל אלא אמר רבי יצחק אמר קרא קמה

והכל , העומדים בקומה בארץ (בעלי קמה

  דמיחייבא בחלהוהא אמרת קמה קמה. )בכלל

והא כבר אותבינא דאיכא למילף  כלומר(

  הני מילי?)בגזירה שוה דבקמה בת חלה קאי

מקמי דניתי  )דאיכא למיפרך ההיא פרכא(

 דאתי חרמש  השתא)לרבות קטנית (חרמש

 דלא מיחייב ג"אעאיתרבי ליה כל דבר חרמש ו

.  לרבות כל בעלי קמה,קמה למה לי. בחלה

כי תבא ,  ומקמהוהשתא דנפקא לן מחרמש

 הקשו(  אמר רבא להלכותיו?למה לי בכרם רעך

 דמכל מקום למה נכתב כרם דהוה ליה תימה ,'התוס

'  דהא קמה קמה דכתיב ב,למכתב כי תבא בשל רעך

 וחד ,פעמים דרשינן תרוייהו חד לרבות כל בעלי קמה

 משום דלא הוה ליה למכתב בקמת והיינולאדם בתלוש 

   .)אצטריך ליה לשום דרשא ושמארעך אלא בשל רעך 
  

נאמר כאן ביאה ונאמר להלן , ִּכי ָתֹבאכדתניא 

ֶמׁש ּלֹא ָתבֹוא עָליו ַהׁשֶ מה להלן בפועל הכתוב , ָ

בכרם '.  כאן בפועל הכתוב מדבר אףמדבר

הניחא למאן דאמר גזל .  ולא בכרם נכרי'רעך

הקשו  ).קיג(ק "בפלוגתא בי "פירש רש[ נכרי אסור

קשיא דהתם אפילו מאן דשרי לא  י"ש על פירוש ר'התוס

 אבל גזילה ממש מודו כולי ,שרי אלא הפקעת הלואתו

דאיכא :) קיא( דפלוגתייהו לקמן י"אלא אורעלמא דאסור 

 למאן דאמר גזל כותי ת"וא.            דשרי גזילתו ממש

 דדרשינן 'וחשב עם קונהו'מותר מאי עביד ליה לקרא ד

 ולא יבא ,לא יגלום עליוידקדק עם קונהו ש:) קיג(ק "בב

 וליכא , ודרש מהתם דגזל הכותי אסור,עליו בעקיפין

לשון  (ל דקרא איירי כשידם תקיפה על עצמם"למימר דס
 דאם כן היכי קאמר קרא דיצא ביובל איך יצא )סגי נאור

 דהיכא ויש לומרביובל והלא הכותי לא יניחנו לצאת 

ו ונותן דאיכא חילול השם מודה דאסור שהכותי בטח עלי

לו כל שכרו והוה חילול השם אם היה יוצא בחזקה קודם 

אלא , על היינו דאיצטריך קרא למישרי פו]היובל

 השתא גזילה  מותרלמאן דאמר גזל נכרי

  מוקים לה בכרם רעך?פועל מיבעיא, מותר

ד כי "דס ' כתבו התוסאסור לאכול[ ולא של הקדש

ו הכי נמי היכי דשרי רחמנא איסור גזל שאוכל משל חביר

 דתניא תימה       .הוה אמינא דשרי בשל הקדש

 וכן פרה ,הפועלים לא יאכלו גרוגרות הקדש.) יג(במעילה 

לא ' ומפיק לה בגמרא מדכתיב ,לא תאכל כרשיני הקדש

 ואף , דישו שלך ולא דישו של הקדש'תחסום שור בדישו

נ לענין גמר מלאכה דמעשר לא "אפועלים יליף ליה דה

כ רעך למה לי למעוטי " וא,על אלא מדישגמרינן בפו

פעמים חד בכרם '  ועוד למאי אצטריך רעך ג,הקדש

 וחד דריש ליה לקמן , דחד למעוטי הקדש,ושנים בקמה

 ולמאן דדריש . ושלישי למאי אתא,לשור במחובר:) פח(

 ושמאלשור במחובר מקרא אחרינא גם השני אייתר 

, היין ( ולא מוצץ'ואכלת' ]לשום דרשא אצטריך ליה

  ולא ענבים ודבר אחר'ענבים' )וזורק החרצנים

). שיאכל הרבה, לטבול ענבים במלח למתקן(

ל הבית  כנפש של בע)כאילו הן שלך ('כנפשך'

מן  [מה נפשך אוכל ופטור, כך נפשו של פועל

,  דהא לא נגמרה מלאכתו למעשרהמעשר

 אף נפשו ] יין משירד לבור)ז,מעשרות א(דתנן 

ולא אמרינן הואיל  (ופטור אוכל של פועל

 הוה באגריה אכיל על כרחו של בעל הביתד

ומקח קובעת למעשר אף דבר שלא , ליה כמקח

 'שבעך' ) אחשביהכיון דזבניה, נגמרה מלאכתו

אי לאו דכתיב שבעך  'כתבו התוס( ולא אכילה גסה

 דאכילה גסה לא , אכילה גסה'ואכלת'הוה ממעטינן מ

 דשתיה , ולא מוצץ'ואכלת' ולא הוה דרשינן .שמה אכילה

 ולא אכילה גסה 'שבעך' אבל השתא דכתיב ,בכלל אכילה

ואל כליך לא ' )אייתר ואכלת למדרש מיניה ולא מוצץ

 שעה שאתה נותן לכליו של בעל הביתב 'תתן

 :פז           
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 שאי אתה נותן לכליו של ובשעה, אתה אוכל

       . אי אתה אוכלבעל הבית
  

הוא  כש)הפועל (א שאוכל"בד. א ע"פסק הש

עושה בגדולי קרקע במחובר בשעת גמר 

כגון בוצר ענבים ומוסק בזתים ואורה , מלאכה

 ובתלוש מהקרקע ,בתאנים וגודר בתמרים

קודם שיגמר סוף מלאכה המחייבת אותו בחיוב 

אבל העושה בדבר שאין גדולי . האחרון שבו

המוציא חמאה מן ' פי(כגון החולב והמחבץ , קרקע

, ה את החלב בקיבה להיות נקרשא המקפ"וי. ערוך ,החלב

וכן העושה במחובר . אינו אוכל,  והמגבן)י"רש

כגון העודר בגפנים , שלא בשעת גמר מלאכה

ואפילו המנכש , או מכסה שרשי האילנות

כגון שעוקר את הקטנים מן , בבצלים ושומים

שהוא גמר פ "עלא יאכל מהם וא, הגדולים

שעיקר המלאכה לצורך , מלאכת הקטנים

ים להרחיב להם ועדיין לא נגמרה הגדול

לא יאכל עם הענבים  .ב ).ב,שלז(מ "חו .מלאכתן

 ...פת או דבר אחר כדי שיאכל הרבה מהענבים

וכן , אסור לפועל למוץ הענבים .ג ).יב,שלז(מ "חו

אסור לו להבהב השבולים באור או להפריך על 

אפילו אין מתבטל ממלאכתו , גב הסלע

השוכר  .ד ).יג,לזש(מ "חו בהבהוב או בהפרכה

בין , את הפועלים לעשות עמו בפירות

הואיל ויש להם לאכול , בתלושין בין במחוברין

הרי אלו אוכלים , מן התורה במה שהם עושים

ופטורין מן המעשר ואם התנה עמהם שיאכלו 

כגון שהתנה , מה שלא זיכתה להם תורה

או שיאכל בנו , הפועל שיאכלו בניו עמו

, חר גמר מלאכתו בתלושאו שיאכל א, בשכרו

הואיל ואוכל , הרי זה אסור לאכול עד שיעשר

אין  .ה ).ק,שלא(ד "יו מפני התנאי הרי זה כלוקח 

ולא , רשאי לאכול אלא בשעת עשיית מלאכה

שישב ויאמר מנעתי עצמי עד עתה ולא 

ומפני . בטלתי לאכול ועל כן אשב עתה ואוכל

, תקנת בעל הבית שלא יתבטל ממלאכתו

כמים שאחר שגמר מלאכת שורה זו אמרו ח

פ "עוהולך להתחיל שורה אחרת יכול לאכול א

טוב הוא לבעל הבית ש, שאינו בשעת מלאכה

אסור לפועל  .ו ).יא,שלז(מ "חו כדי שלא יתבטל

מ "חו  אכילת גסהלאכול ממה שהוא אוכל

   ).יד,שלז(
  

אפילו  ( אין הטבל מתחייבאמר רבי ינאי

 עד ]א"דף פח ע[ במעשר )מירחו בכרי בשדה

שיכנס דרך הפתח שהוא [ שיראה פני הבית

 ,' כתבו התוסולא דרך גגות וקרפיפות, פני הבית

איזהו חצר , ה"ג דמעשרות מ" בפוהא תנן ,ת"וא

 ואיזהו חצר צורית כל ,שחייבת במעשר חצר צורית

 דלרבי ינאי אינה ואין לומר ,שהכלים נשמרים לתוכה

 דהיינו , ופני החצרחייבת במעשר עד שיראה פני הבית

 וכי אמר בסמוך ,ביתתוך השיכניסנו דרך שער החצר ל

מ למימר "לרבי ינאי בשעריך לאפוקי דרך גגות הו

כ היכי " דא,לאפוקי מכניס לבית בלא דרך שער החצר

  איך אפשר שעומד פועל,ד לבית לבית"קאמר בסמוך ולמ

וכי ידו  ( דרך שער החצראת הפרי בבית ותולש עומד
 היכא שהתאנה נוטה לחצר ל"ומיהו י      .)כל כךארוכה 

 אלא ,או עומדת בחצר אז אין צריך ראיית פני החצר

דוקא באותן שנקלטות חוץ לחצר צריך שיכניסם דרך 

דתנא תאנה ) ח,ג( וכן משמע במעשרות ,שער החצר

 .העומדת בחצר אוכל אחת אחת ואם צירף שתים חייב

ב דתרומות ומייתי "מ אי אפשר לומר כן דתנן בפ" מאבל

ותוך כדי , ענבים (אשכולבהיה אוכל .) לה(לה בביצה 
אליעזר אומר יגמור ' נכנס מגינה לחצר ר )...היה אכילה

ע אסור "יהושע אומר לא יגמור אבל להתחיל לכ' ר

שלא נכנס לבית מדנקט פ "עומשמע שבחצר אסור א

         .)ינאי שמצריך ראיית פני הבית' כ קשה על ר"א (ונכנס לחצר

ינאי דחצר קובעת מדרבנן והא דאומר עד '  דמודה רל"וי

יוחנן ' ר לת"וא .     תאשיראה פני הבית היינו מדאוריי

 ל"ויא " אמאי יגמור לרתאדאמר חצר קובעת מדאוריי
דאיירי בחצר שאין הכלים נשמרים בתוכה דלא קבעה 

ִּבעְרִתי ַהקֶֹדׁש ִמן ַהַבִית שנאמר ]אלא מדרבנן ּּ ּ ַ ,

שנאמר ,  אפילו חצר קובעתורבי יוחנן אמר

ֵבעו עֶריך ְוׂשָ ְָוָאְכלו ִבׁשְ ָ  משעה ...ונתת ללוי (ּ

  ּ.)שנכנס לשעריך
  

מן  )ביערתי הקדש (הא כתיב, ורבי יוחנן נמי

 מה בית ,לך חצר דומיא דבית אמר ?הבית

,  ורבי ינאי נמי.המשתמר אף חצר המשתמרת

ל ליה  ההוא מיבעי ליה דמעיי?הכתיב בשעריך

אלא כי , דאפילו הבית לא קבע ליה (דרך שער

 לאפוקי דרך גגות )מעייל ליה דרך שער ביאתו

  . וקרפיפות דלא
  

 כך נפשו של 'כנפשך' מתיב רב חנינא חוזאה

כיון י פירש לעיל "רש ( אוכל ופטורמה נפשך, פועל

 . פח-: פז   
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 אוכל פועל אף נפשו של )לא נגמרה מלאכתו למעשרד

קח מחשיב ליה כגמר דמ (הא לוקח חייב, ופטור

ומקח לא י "פירש רש[  בשדה מאי לאו.)מלאכה

' ינאי וגם על ר' קושיא זו היא גם על ר (עדיף מגמר מלאכה
בעל הבית די עולה "לפי פירוש רש 'כתבו התוס )יוחנן

כ " דאוקשה . בגמר מלאכה בשדהמ" להפריש תוחייב

מה נפשך אוכל , כנפשך כך נפש פועל( לברייתא מוקי לה
 כ מאי פריך" א, כשאין נגמרה מלאכתו למעשר)...ורופט

 הלא כיון שלא נגמר , בעל הבית נמי חייב)בסמוך(

בבית כדאמר רבי ' מלאכתו למעשר יכול לאכול אפי

מערים אדם על תבואתו ומכניסה .) פסחים ט(אושעיא 

משמע דלכולהו אמוראי .) לה(ביצה ב ועוד .במוץ שלה

 שנגמרה מלאכתו דהתם המקח אינו קובע אלא בדבר

 מאי לאו ,כך'  קושיית הגמלבאר ונראה      .למעשר

בשדה לוקח חייב משום דמקח קובע בדבר שנגמרה 

 משמעש ,יוחנן' ינאי ור' רעל קשה זה  ו,מלאכתו למעשר

שגם בלוקח צריך שהפירות יראו פני  )מזה שלא חילקו(

   ?']הבית או החצר
  

 דוקא לאו 'כתבו התוס(אמר רב פפא הכא בתאנה 

 דמדאורייתא , דאין בו מעשר אלא מדרבנן,נקט תאנה

 והכא איירי ,לא מחייב אלא דגן ותירוש ויצהר

 ) אלא נקט תאנה לפי שהיו מצויין ביניהם,מדאורייתא
דמכי  (בגינה ונופה נוטה לחצרהעומדת 

ולמאן דאמר ,  עסקינן)תלשה חזיא פני חצר

 ולא מצי לאוקמי כגון 'כתבו התוס[ תלבית לבי

שמלקט בגינה והולך לבית ואוכל דאין פועל אוכל אלא 

דדוקא :) צא(בשעת מלאכה כדתנן במתניתין לקמן 

אבל , בהליכתם מאומן לאומן אוכל מפני השב אבידה

בעל ,  אי הכי.]לאכול ודאי אסור לפועל ללכת לביתו

, תלישה היא גמר מלאכתה(הבית נמי ניחייב 

יו ינ בעל הבית ע?)והרי רואה פני הבית

הלכך הכל , אין הנוף חשוב בעיניו(בתאנתו 

עד , הלכך, ועיקרה בחוץ, הולך אחר העיקר

 לאו גמר שיגמר כל לקיטתו ויכנס לבית

והן פירות [ ולוקח עיניו במקחו )מלאכה הוא

 ,'התוסהקשו  ומשנתלשו באו לבית, התלושין

 דלוקח דוקא אוכל שתים שתים חייב אבל אחת תימה

קצץ בין ספת בין לא ספת :) פט(ן אחת פטור כדאמר לקמ

 ובשתים כיון ,אחת אחת אוכל שתים שתים לא אוכל

בעל הבית אסור כדתנן במסכת ' דנוטה לחצר אפי

גבי תאנה העומדת בחצר אוכל אחת ) ח,ג(מעשרות 

 דהתם מיירי כשאינו ל"וי     .אחת ואם צירף שתים חייב

רוצה ללקוט עכשיו יותר אלא מה שאכל ולהכי חייב 

בשתים אפילו בעל הבית כמו לוקח דלא שייך למימר 

 ולהכי חשיב ,עיניו בתאנתו דאין עיניו אלא במה שאוכל

 אבל בשמעתין ששכר פועל ,גמר מלאכה בצירוף שתים

ללקוט כל הראוי ללקט שייך למימר עיניו בתאנתו ולא 

 וכי ,חשיב גורן בגמר מלאכה עד שילקוט כולה או רובה

ה "בגינה ונופה נוטה לחצר המוקי לה הכא בעומדת 

דהוה מצי לאוקמי בעומדת בחצר אלא מילתא דשכיחא 

ל דנוטה לבית דעומדת בבית " ועוד דגבי בית צ,טפי נקט

 פירשי "ורש       .ג"לא שכיח כלל נקט נמי גבי חצר כה

ל שאם "עיניו בתאנתו שעיקרה חוץ לחצר משמע שר

ואין נראה        .ב נמי חייב"היתה כולה בחצר היה בעה
כל '  חדא דאין שייך ראיית פני החצר במחובר אפיי"לר

 קובע אפילו ,ד מקח קובע" ועוד למ,התאנה היתה בחצר

 ,:)לה(בשדה בדבר שנגמרה מלאכתו כדאמר בביצה 

משמע גבי מקשאות דאיפקיסו אפילו .) צג(ובסוף פרקא 

שלא פ "אעבשדה אין פועל אוכל לפי שנגמרה מלאכתן 

 והיכי משכחת לדידיה שלוקח חייב ראו בית וחצר

 אי בדבר שלא נגמרה מלאכתו ,במעשר ופועל פטור

לוקח נמי פטור אי בדבר שנגמרה מלאכתו אין פועל 

כ לא משכחת אלא דלוקח אין אוכל שתים אפילו " ע,אוכל

כ היינו " וע,לא ספת ופועל כי לא ספת אוכל שתים שתים

תים גורן טעמא כדפרישית לוקח עיניו במקחו וחשיב ש

וגמר מלאכה אבל בעל הבית עיניו בתאנתו לא הוי גמר 

שאם העץ  י"לפירוש רש אולם ,ב" ופועל כבעה,מלאכה

קשה לבאר באיזה , ב על שני פירות"בחצר חייב בעה

   .]מקרה יש הבדל בין פועל ללוקח
  

דאיצטריך ליה  (וקח מדאורייתא מי מחייבול

מפני  והתניא )לקרא לאפוקי פועל מתורת לוקח

 שלש )שם מקום (מה חרבו חנויות של בית הינו

 מפני שהעמידו דבריהם שנים קודם ירושלים

כלומר מה שאסור מדברי  (על דברי תורה

 שהיו )מצאו לו היתר מן התורה, חכמים

 'ואכלת... עשר תעשר' ]ב"דף פח ע[אומרין 
באו ללמד סמיכות פסוקים אלו  .תרי קראי דסמיכי להדדי(
,  מלאכת פירותיו ומכניסם לביתו כדי לאוכלם שגומררק מיד

 ולא 'תבואת זרעך' .ולא מוכר )רק הוא חייב לעשר

אמר שמואל :) יא( דבבכורות ת" וא,'כתבו התוס[ לוקח

ברבי נתן הלוקח טבלים ממורחים מן הנכרי מעשרן והן 

ל "ר ( דגנך ולא דיגון נכרי, אי מרחינהו נכרי, וקאמר.שלו
'  אלא דמרחינהו ישראל פי)וב לעשראם מירח הנכרי אין חי

אחר שקנאם מן הנכרי מעשרן דאין קנין לנכרי בארץ 

שאומר ,  שלווהמעשרות, ישראל להפקיעם מיד מעשר

אתינא מכח מאן דלא מצית לאשתעויי דינא ' ,ללוי

כ "א, קבל מעשרותמיית המהגוי שבאתי מכוחו לא  ('בהדיה
       . ב במעשרזו שהמקח מחיי' כ עולה מגמ" א)גם ממני לא

 שצריך כ אמאי קאמר" דא, מעשרן מדרבנןוליכא למימר

יש קנין צריך ' אפיהרי ש '...אין קנין לנכרי' דלעשר משום

' דתניא אמר ר.) לא(לעשר מדרבנן כדמוכח במנחות 

 : פח-. פח  
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שמעון שזורי פעם אחת נתערב לי טבל בחולין ושאלתי 

א  ופריך ולימ.לרבי טרפון ואמר לי לך קח לך מן השוק

 והוה ליה מן החיוב ... קסבר אין קנין?ליה קח מן הנכרי

על הפטור משמע דאי יש קנין הוה לוקח מן הנכרי דהוי 

       .דרבנן ה מן הפטור על הפטור דהא תרוייהולי
ולכן ,  בלוקח אחר מירוחמדברת דידן' גמ ת"ואומר ר

 במסכת בכורות  אבל,המקח קובע למעשר רק מדרבנן

ם מירוח כי התם תבואת זרעך קרינא לוקח קודב מדובר

 ובמנחות אמאי ת"וא     . ולכן מתחייב מדאורייתא, ביה

לא קאמר ליה לך וקח הממורח דלא הוי חיוב אלא 

מ דמי מן החיוב על הפטור כיון דאילו " דמל"וימדרבנן 

נ " וה, מעשרות מן התורההדר מוכר קני ליה הוה חיוב

 ,חיוב על הפטורמשמע התם דאין להפריש מדבר הדומה 

ד שאמר ליה לך וקח מן הנכרי ופריך ולימא "דאיכא מ

ליה קח מן השוק קסבר אין רוב עמי הארץ מעשרים 

ל " והא ליכא למימר דס,והוה ליה מן החיוב על הפטור

 דהא ליכא מאן דפליג דתבואת עם הארץ ,דודאי הוא

     . אלא משום דדמי לחיוב על הפטור קאמר,דמאי היא

מ " מ,דכי משני התם קסבר אין קנין לנכרי ע"צמ "מו

מ "ד אין קנין מ" דלמ,לימא ליה קח מן הנכרי הממורח

כ פירות אלו " וא.)מז(דריש דגנך ולא דיגון נכרי בגיטין 

ויכל להפריש מהם על , חייבים במעשר רק מדרבנן

 ת"רעל פירוש   שיש להקשותואם תאמר     .הדמאי
  ממעשרוח פטורמשמע דלוקח קודם מירכאן ' שבגמ

 דהא פועל אוכל בדבר שלא נגמרה מלאכתו ,מדאורייתא

 אינו עבודתו תחלהת ומ, היינו קודם מירוח,למעשר

 'ולוקח מדאורייתא מי מחייב' 'על זה מקשה הגמ ו.מתוקן

 עד הזמן שהוא התחילה להשעבודתו של הפועל  ל"וי

ובאותו זמן כבר נחשבים הפירות ממורחים , אוכל בפועל

, שלוקח חייב רק מדרבנן ובזה נאמר, נים למעשרומתוק

   .ח קודם לכן הוא חייב לעשר מן התורהקובאמת אם ל

ת דהא לוקח " הקשה על פרר מרדכי"ורבינו יצחק ב

 תבואה ממורחת מעם הארץ הוי דמאי משום דספק הוא

 אבל אם ודאי לא עישר חייב ,אם היא מעושרת או לא

ולאו פירכא  .כברלעשר מן התורה אף על פי שנתמרח 
שאמנם אם ידוע לנו שהתבואה אינה מעושרת אין  היא

  אין חיוב על הלוקח לעשר אותה מןמ"מ, לה דין דמאי

אבל   .    כדין תבואת ודאימדרבנןאלא מעשר , התורה
 )ת"מר ( נראה לפרש איפכאמרדכי' לרבי יצחק בר

בלוקח שאינו ממורח פטור שעדיין לא נתחייב ברשות 

 לוקח ממורח הואיל ונתחייב ברשות מוכר תו  אבל,מוכר

לא פקע שם טבל מיניה כמו בהקדש ובהפקר שאם 

הקדיש והפקיר קודם מירוח מפקיע מידי מעשר אבל 

א בבבא קמא "לאחר מירוח אינו מפקיע כמו שפירש ריב

 ולוקח מן הנכרי הוי איפכא ,ומביא ראיה מן הירושלמי

ך ולא דיגון דאם נתמרח ברשות הנכרי פטור משום דגנ

י "נכרי וכשלא נתמרח ברשותו חייב דאין קנין לנכרי בא

להפקיע מידי מעשר ולא מקריא תבואת זרעך של מוכר 

ואין לזה דין של לוקח דבר  ,אלא תבואת הלוקח ממנו

אלא כמי שזו תבואה שלו , שאינו ממורח שנפטר ממעשר

וקרא אסמכתא ,  אלא מדרבנן.)ונתמרחה אצלו

הואיל וגבי  (שך למאי אתאאלא כנפ. בעלמא

לכדתניא ? )פועל למה לי קרא, לוקח נמי פטור

שהרי רשאי  (מה נפשך אם חסמת פטור, כנפשך

 אף )בעל הבית למנוע עצמו מלאכול בשעת מלאכתו בשדה

או , קצצת דמים שלא לאכול( אם חסמת, פועל

מלאו דלא תחסום ולא תילף (  פטור)בחזקה

  . )מינה לחיובא מקל וחומר כדלקמן
  

 איזהו )על דברי רבי ינאי ורבי יוחנן (מתיב מר זוטרא

שיהא קרוי גורן וגמר מלאכה  (גורנן למעשרות

 בקישואים ובדלועים )לאסור בהן אכילת עראי

 ואמר רבי אסי משינטל פיקס שלהן משיפקסו

ולאחר זמן , והוא פרח הגדל בראשו ודבוק בו(

פקסו אפילו  משימאי לאו .)הוא נופל בתלוש

לא מצי לשנויי מדרבנן כדמוכח  'כתבו התוס( דהבש

מדרבנן לא קבע בגמר מלאכה ' דאפי.) לה(בביצה 

 דבתר גמר מלאכה בעינן שבת וחצר ומקח ,לחודה

יוחנן ' ינאי ור'  אדפריך מיניה לרת"וא        .לקבוע

תקשה מיניה על המשנה שמצריכה חצר אחר גמר 

היינו  (וליטעמיך דהוה מצי למימר ל"וי      .)שם(מלאכה 
 שהרבה פעמים שניתן ,יכלה להקשות על המשנה' שבאמת הגמ

 דשמא קישואין ודלועין בני אי נמי )להקשות לא מקשים

גורן נינהו כמו חטין ושעורים ולכך אין קשה על המשנה 

 כגון  דאיכא לאוקמה במידי דלאו בני גורן,דמצרכה חצר

 דאפילו בחטין יוחנן' ינאי ור'  ולא פריך אלא על ר,ענבים

 ולבסוף כי משני אי בעית אימא .ושעורים מצרכי חצר

דרבי ינאי לא מיירי אלא בזיתים וענבים משני נמי 

אין  'כתבו התוס( משיפקסו בבית,  לא)פירכא דהכא

לפרש משיפקסו בשדה ואחר כך הכניסן לבית דהא 

 דפריך עד שיפקסו מיבעי , ועוד.לישנא לא משמע הכי

משמע דאפילו הכניסם בבית אינו חייב ליה פירוש דהוה 

 .     פ משיפקסו בתוך הבית"במעשר עד שיפקסו אלמא ה

  אמאי חייבים,שיפקסו כיון דהכניסם לבית קודם ותימה

אושעיא ' ש ממכניס תבואה במוץ שלה דאמר ר" מ,כ"אח

 דהא דקאמר ואין לומר .דפטור מן המעשר.) פסחים ט(

ת ופטורה מן רבי אושעיא כדי שתהא בהמתו אוכל

 ועוד ,כ אין זו הערמה" דא,המעשר היינו קודם מירוח

 והתניא ,פריך ואין ספק מוציא מידי ודאי.) ט(בפסחים 

חבר שמת והניח מגורה מליאה פירות אפילו הם בני יומן 

 והא התם ...הרי הם בחזקת מתוקנין דחזקה על חבר

דודאי טבל ספק עשרינהו ספק לא עשרינהו וקאתי ספק 

 התם ספק וספק הוא דאימור , ומשני.יא מידי ודאיומוצ

 ואם היה צריך לעשרינהו אחר ,אושעיא' עביד כדר

 השתא ,אושעיא'  דאפילו עביד כר,מירוח מאי קאמר

 :         פח
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        .שהם ממורחים חייב במעשר ואמאי הוו בחזקת מתוקנין
 דודאי חטין ושעורין שדרכן למרחן בשדה ויש לומר

כ ראו "ין מחויבים במעשר אאולהכניס לבית ממורחים א

 אבל קישואין ודלועין רגילות ,פני הבית ממורחים

 עד ,משיפקסו,  אי הכי.)להכניסן בבית עם הפיקוס

אתא הואיל ולאשמועינן  (שיפקסו מיבעי ליה

 הכי איבעי דאף בית אינו קובע עד שיפקסו

 והשתא דתניא משיפקסו, ליה למיתני

בכל לאשמועינן אתא דמשיפקסו נתחייבו 

עד :) סו(וכן דייק בסנהדרין  ' כתבו התוסמקום שהן

' דאמר ר.) נו(ז "בע ת"וא .)ש"ע (שתהא נערה מיבעי ליה

משמעו ' עד'ולפי מה שנתבאר כאן ש, עקיבא משיקפה

 'עד שיקפה' היה צריך לשנות שם, זמן מאוחר יותר

 דהתם ויש לומר .    דאומר משירד לבורק "לאפוקי מת

 התם נקט משיקפה לאפוקי אי נמיכא ליכא למיטעי כי ה

 ומשישלה אתא לאפוקי ,ד דתניא בתר הכי משישלה"ממ

איידי דתנא משירד לבור אי נמי תוסס בן ארבעים יום 

 הוה  אי תנא עד שיפקסו?)לכך נקט בכולהו כן

קא משמע לן  , אמינא עד דגמר לפיקוסייהו

   .מכי אתחולי פיקוסייהו, משיפקסו
  

 דרב נחמן גורנו מתיב מר זוטרא בריה

גמר למעשר לחייב עליו משום טבל משת

 מלאכת ואיזהו גמר מלאכתן, מלאכתן

ומאי  (מאי לאו הכנסתן אפילו בשדה. הכנסתן

  ?) צבירתו ואסיפתו לכרי לשום כינוסהכנסתו

 זה הוא )ולשון כניסה הוא (הכנסתן לבית, לא

 כי קאמר רבי ואיבעית אימא. גמר מלאכתן

העומדין  ( בזיתים וענבים)דבית קובע(ינאי 

ומעשר שלהן , ואף הן בכלל תבואה, לאכילה

כניסתן (  דלאו בני גורן נינהו)...כיון, מן התורה

 כתבו שאין להם קביעות אחר, לבית קובעתן

ינאי קאי אזיתים ' האיך אמרינן שר 'הוקשה לתוס[ 'התוס
 והיינו לאחר , בפסוקבודתירוש ויצהר כתג "עוא) וענבים

 לאוכלם כך ולא זיתים וענבים (עשותם יין ושמןשדרכן ל
ינאי מיירי בשאין דעתו לדרכן אלא '  ר)ללא סחיטה

לאוכלן כך דחייב לעשר מן התורה בראיית פני הבית 

 אף ל"ר ( דבפסוק לא מצינו אלא תירוש ויצהרג"אע
מ "מ,  יין ושמן ולא זיתים וענבים עצמםשבפסוק משמע דוקא

, עצמם ללא סחיטהיתים וענבים  גם בזת"יש חיוב מעשר מה
 אבל דגן אין רגילות לאוכלו )ם כךכלודרך לאיש כיון ש

 באופן שרוצה לומר דחייבה תורהל בדגן אי אפשר "ר (בשבלים
 ולכך )כיון שאין רגילות לאכלן בשיבולים, לאוכלן בפני עצמם

 אבל חטין .]לא מחייב לעשר אלא עד שתמרח

הדאמר בעלמא ו[  גורן בהדיא כתיב ביהושעורין

חבר שמת והניח מגורה מליאה פירות  גבי ).פסחים ט(

דאמר אדם , אושעיא' מעיקרא אימור דלא טבול כר

אלא אפילו ,  לית ליה האי תירוצא...מערים על תבואתו

 ע"פסק הש     .]ינאי' בחטין ושעורין נמי אמרה ר
 קובע הפירות למעשרות דברים' אחד מו

, והתרומה, והמלח, והאש, והמקח, החצר

וכולם אין קובעין אלא בדבר שנגמרה . והשבת

 פירות שדעתו להוליכן לבית, כיצד. מלאכתם

צ "שאם דעתו להוליכן לשוק א הדרך אמונהביאר (

אוכל מהם , שנגמרה מלאכתןפ "ע א)ב"ראיית פה

הדרך ביאר  (אכילת עראי עד שיכנסו לבית שלו

 .)סמוךמשאר דברים הקובעים כדב' אם אין בו א אמונה
נקבעו למעשרות ואסור , נכנסו לבית שלו

וכשם שהבית קובע . לאכול מהם עד שיעשר

שאם נכנסו , כך החצר קובע למעשר, למעשר

נקבעו אף על פי , הפירות לחצר דרך השער

ביאר  ( וכן אם מכרן,שלא נכנסו לתוך הבית

מ "מ מקח קובע אבל לפני גמ"היינו אחר גמ הדרך אמונה

ל והיינו כשדעת הלוקח לגמור מלאכתו "אין מקח קובע כנ

מ אם לקח " ומ,המ גבי דידי"אבל אם דעתו לאכלו הוי גמ

כ גמרה קובע מקח ודוקא שלקח פירות "מ ואח"קודם גמ

שגמר מלאכתו פ "עתלושין אבל אם לקח במחובר א

, או כבשן במלח,  או בשלן באור)כ אין קובע"אח

או נכנסה שבת , או הפריש בהם תרומה

שלא הגיעו פ "עא,  לא יאכל עד שיעשר,עליהם

נקט לבית  ביאר הדרך אמונה (הכניסן לבית. לבית

 קודם )ש חצר"מ וכ"בית אין קובע קודם גמ' דאפי

ביאר  (ז אוכל מהם עראי"ה, שתגמור מלאכתן

ודוקא אחת אחת אבל שתים שתים אסור  הדרך אמונה

  התחיל לגמור מלאכתן)נכנסו במחובר לקרקע' אפי

כ "ודוקא שהתחיל לגמור הכל כמש דרך אמונהביאר ה(

ו אבל אם אין רוצה לגמור הכל רק איזה "רבנו בסמוך ה

,  מאחר שנכנסו לבית)פירות לאכלן עראי מותר

הכניס קישואין ודילועין , כיצד. חייב לעשר הכל

משיתחיל לשפשף אחת נקבעו , קודם שישפשף

 ).פג,שלא(ד "יו ...וכן כל כיוצא בזה. הכל למעשר

ינאי שהוא ' ם פסק כר"כתב שהרמב) ד,ג( מעשר מ"הכס

ל "ם שס"אמנם דייק מלשון הרמב, יוחנן' רבו של ר

ונראה , חצר קובעת מדרבנןהאף ינאי ' לרש' כהתוס

    .ע כאן"שזוהי דעת הש
  

לא תחסום (  ושור בתלוש,ובראשכחן אדם במח

  קל וחומר? אדם בתלוש מנלן)שור בדישו

כלומר  (וכל במחובר ומה שור שאינו א,משור

 :         פח
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במסקנא דריש  ' כתבו התוסדלא אשכחן ליה בהדיא

 ,דשור אוכל במחובר והשתא אכתי לא מסיק אדעתיה

ו שאינו "אמאי עביד קת "וא .ו"ובלאו הכי לא קאי האי ק

ו ומה שור שאי "אמת לפי המסקנא הוה ליה למיעבד ק

דניחא ליה לעשות קל ל " וי...אתה מצווה להחיותו אוכל

 אוכל )ר מאכילה בשעת מלאכה שבא ללמודוחומ

 אינו דין שאוכל אדם שאוכל במחובר, בתלוש

 אתה מצווה על  מה לשור שכן?בתלוש

תאמר באדם שאי אתה מצווה על , חסימתו

 ויהא אדם מצווה על חסימתו מקל .חסימתו

שור שאי אתה מצווה  ומה ,וחומר משור

אדם שאתה ,  אתה מצווה על חסימתולהחיותו

 אינו דין )וחי אחיך עמך ( להחיותומצווה

ךאמר קרא ? מצווה על חסימתושאתה  ְָכַנְפׁשְ ּ 

 אם חסמתו פטור,  של פועל מה נפשוכנפשו

ואלא אדם בתלוש . אף פועל אם חסמתו פטור

כי ( שתי פעמים  אמר קרא קמה קמה,מנלן

 אם אינו ענין )על קמת רעך, תבא בקמת רעך

רבי . לושתנהו ענין לאדם בת, לאדם במחובר
ִּכי  כתיב , צריך קרא אדם בתלוש לאאמי אמר

ָָתֹבא ְבֶכֶרם ֵרעך  ֶ  מי לא עסקינן ששכרו לכתףּ

דהוה , וחביריו בוצרין, לשאת הענבים(

  . ר רחמנא ליכול ואמ)מלאכתו בתלוש
  

 ומה אדם , מאדם קל וחמר?שור במחובר מנלן

כלומר דלא אשכחן קרא  (שאינו אוכל בתלוש

ל בתלוש  שור שאוכ, חובראוכל במ )בהדיא

 מה לאדם שכן אתה ?אינו דין שאוכל במחובר

אמר בשור שאי אתה מצווה ת, מצווה להחיותו

 , ויהא שור מצווה להחיותו מקל וחומר.להחיותו

אתה מה אדם שאי אתה מצווה על חסימתו ו

 שור שאתה מצווה על חסימתו, חיותומצווה לה

ְוֵחי   אמר קרא? להחיותואינו דין שאתה מצווה

ְָאִחיך עָמך  ָּ ואלא שור במחובר .  ולא שוראחיךִ

אם , פעמים אמר קרא רעך רעך שתי ?מנלן

תנהו ענין לשור  אינו ענין לאדם במחובר

 אדם בתלוש ולא  לארבינא אמר. במחובר

לֹא ַתְחֹסם דכתיב , שור במחובר צריכי קראי

כל מילי ,  מכדי]א"דף פט ע[ּׁשֹור ְבִדיׁשֹו 

כלומר על כרחך שור לאו ( ימהאיתנהו בחס

וכל שאר בהמות איתנהו בתורת , דוקא

) :נד(ק "בב [ דילפינן שור שור משבת)חסימה

 וכיון דשור לאו ,'וכל בהמתך'דגבי שבת כתיב 

לכתוב רחמנא  ] למה לי דכתביה רחמנאדוקא

 דכתב רחמנא למה 'שור' ,לא תדוש בחסימה

אדם לשור ושור  ( לאקושי חוסם לנחסם,לי

 מה , ונחסם לחוסם)דם לענין אכילת פועליןלא

,  אף נחסם אוכל במחוברחוסם אוכל במחובר

 אוכל בתלוש אף חוסם אוכל ומה נחסם

  .בתלוש
  

 דבר  מה דיש מיוחד)דישוב (תנו רבנן דיש

זו היא  (שגידולי קרקע בשעת גמר מלאכה

אף כל שגידולי , ועל אוכל בו ופ)שעת גמרו

מיני  (ולב והמחבץיצא הח.  פועל אוכל בוקרקע

 והמגבן שאין גידולי קרקע ואין )חריצי חלב

חשיב :) כז(בעירובין  'כתבו התוס[ פועל אוכל בו

 דדריש ונתתה הכסף בבקר ,בעלי חיים גידולי קרקע

 התם .ובצאן מה הפרט מפורש פרי מפרי וגידולי קרקע

 אבל הכא ,קרי להו גידולי קרקע לפי שניזונין מן הקרקע

ולב ומגבן דלא הוי בכלל דיש שהוא גודל מפיק שפיר ח

ִָכי ָתֹבא ְבֶכֶרם ֵרעך  למה לי מ.]וצומח מן הקרקע ֶ ּ ּ

 ?)והיינו דוקא גידולי קרקע, ובכל הדומה לכרם, בכרם (נפקא

סלקא דעתך אמינא הואיל וכתיב , איצטריך

הגירסא שהיתה לפני ( קמה לרבות כל בעלי קמה

 'ה שתי פעמיםד אמינא הואיל וכתיב קמה קמ"ס' 'תוס

תימה הא איצטריך חד לרבות כל בעלי קמה וחד  הקשוו

א דלא נדרוש חד "ק סד" דהל"וילרבות אדם בתלוש 

מהנך דרשות דלעיל אבל נדרוש לרבות חולב דמסתבר 

 )שלפנינו' הגי (ולספרים דגרסי      .טפי למדרש הכי

 'הואיל וכתיב קמה לרבות כל בעלי קמה נרבה נמי הא'

 דמכל בעלי קמה משמע שפיר בעלי חיים ,פי טתי שפירא

 אכתי נרבה מקמה דבר שאין ותימה .שהם בעלי קומה

שאין לומר כן ואין להקשות  ,גידולו מן הארץ כגון חולב

שאפשר לומר  ,תהיה מיותרת 'דיש' כ תיבת"כיון שא

 דאי לא כתיב דיש אלא לא תחסום ,תלוששבאה לרבות 

 במחובר דומיא שור במלאכה הוה מוקמינא ליה דוקא

ל דיש להוציא חולב מכי תבא נפקא "נ פריך ל"דפועל דה

 ,דוקא במחובר אלמא אית לן לאוקמי שור דומיא דאדם

 לרבות )ועוד דאיצטריך דיש לכמה דרשות דבסמוך

  . ל"מק, נמי מידי דלאו גדולי קרקע נינהו
  

 דבר שבשעת מה דיש מיוחד,  דישתניא אידך

, ר מלאכתוועכשיו הוא גומ (גמר מלאכה

דאין , ומתניתין לאחר גמר מלאכה קאמר

 . פט-: פח
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,  פועל אוכל בו)כגון נתפרסו עיגולין, אוכלין

אף כל שהוא בשעת גמר מלאכה פועל אוכל 

קא סלקא דעתך שעוקר  (יצא המנכש. בו

הואיל  ם ובבצלים בשומי)מביניהן שאינן יפות

כתבו ( ואין גמר מלאכה אין פועל אוכל בהם

 לא הוה דרשינן 'ואל כליך לא תתן' נראה דאי לאו 'התוס

מדיש אלא מה דיש מיוחד שלא נגמרה מלאכתו למעשר 

אבל לשעת גמר מלאכתו שאין צריך לקרקע לא הוה 

דרשינן ליה אבל השתא דכתב ואל כליך למדרש בשעת 

   .) דרשינן נמי מדיש להני,גמר מלאכה
  

שאין פועל אוכל בדברים שעדיין לא גומרים את  (למה לי

,  לא צריכא? מואל כליך לא תתן נפקא)תםמלאכ

יש (מביני אלימי   דקא משליף קטיניג"אע

וקורין , בבצלין שמסתרסין ולא יהו גסים לעולם

 ועוקרין אותן מבין בצלים קטנים י"י רש"לעזאותם 

דאיכא , הגדולים להרחיב מקום ולהתפשט

ולא ממעט , השתא נתינה לכליו של בעל הבית

דלאו , עט להו מדישמאל כליך לא תתן וממ

דעיקר פעולה משום , שעת גמר מלאכה הוא

  . )תקון גדולין הוא שהם מחוברין ועומדין
  

 דבר שלא מה דיש מיוחד, תניא אידך דיש

אף כל , נגמרה מלאכתו למעשר פועל אוכל בו

. שלא נגמרה מלאכתו למעשר פועל אוכל בו

דליכא פ "עא 'כתבו התוס[ יצא הבודל בתמרים

 )ת חייב רק דגן תירש ויצהר"שמה (דרבנןמעשר אלא מ

 כיון דאי הוה בהו מעשר ,חשיבא גמר מלאכתן למעשר

 ]מדאורייתא הוה אזלינן בתר גמר מלאכתו למעשר
ומבדילן , שמדובקות זו בזו (ובגרוגרות

 אין הואיל ונגמרה מלאכתו למעשר) במגריפה

והתניא הבודל בתמרים . פועל אוכל בו

 אמר רב פפא כי ?וובגרוגרות פועל אוכל ב

תמרים רעים שאין  ( בתוחלניתניא ההיא

ומכניסן לקיום בכלי של כפות , מתבשלין באילן

, ומתחממות ומתבשלות, ושמן חותלות, תמרים

דהבודל מהן פועל , וקודם שנתבשלו קאמר

  .)דלא נגמרה למעשר, אוכל בהן
  

 דבר שלא מה דיש מיוחד, תניא אידך דיש

אף כל , ל אוכל בונגמרה מלאכתו לחלה ופוע

דבר שלא נגמרה מלאכתו לחלה פועל אוכל 

משנתן המים וגילגל נתחייב  (יצא הלש. בו

ריכה ללוש ולשוף ולבעוט ועדיין צ, בחלה

  והאופה)עורך וטח פניה ( והמקטף)הרבה
 דבשלמא אופה איצטריך י"תימה לר ,' התוסהקשו[

דתנא לש משום דמשכחת דחייב בחלה ג "עלמיתני א

הדובשנין .) לז(י אפייה דאמרינן בפסחים " לא לש עאפילו

והאיסקריטין אפאן באילפס פטורין בתנור חייבין אלא 

 שנגמרה ]מקטף אמאי תני לה וכי יש מקטף בלא לישה

והלא  .ל בודאין פועל אוכ, מלאכתו לחלה

וטחינה והרקדה  (נגמרה מלאכתו למעשר

בחוצה ,  לא קשיא?)דמקמי לישה נמי לא אכיל

חלה נמי ,  אי הכי.כא מעשרדלי,  עסקינןלארץ

לא הויא אלא מדרבנן ל "דחלה בחו 'כתבו התוס[ ליכא

דנה באכילת הפועל ' וכיון שהגמ .)כז(כדמוכח בבכורות 

   ?]לא שייך לדון על חיוב חלה מדרבנן, מדאורייתא
  

ולא קשיא בשבע שכיבשו , אלא לעולם בארץ

דאמר מר שבע שכיבשו ושבע . ובשבע שחילקו

 ולא נתחייבו במעשר, תחייבו בחלהשחילקו נ

 שינה הכתוב ביאה ,דכתיב בבואכם אל הארץ[

כי 'זו מכל ביאות שבתורה שנאמר בהן 

 משנכנסו לארץ ',בבואכם'וכאן נאמר , 'תבואו

אבל במעשר לא נתחייבו אלא , נתחייבו בחלה

 'תעשרעשר 'דכתיב , לאחר ירושה וישיבה

 עד שנבחרה 'במקום אשר יבחר'וכתיב בתריה 

, והיינו לאחר כיבוש וחילוק, שילה לא נתחייבו

וכל ימי כיבוש וחילוק היה , כדכתיב ביהושע

כדאמר , אהל מועד בגלגל ארבע עשרה שנים

   .)]:קיח(בזבחים 
  

לסלק את הפועלין  ( מעשר קא גרים)חיוב (מידי

כדיליף  ( גמר מלאכה קא גרים)מדין אכילה

שנא בלא זמן לא שנא בזמן מעשר ולא , מדיש

 דמעשר גבי אכילת פועל לא כתיב, מעשר
 שמאחר ואם ,היא' דביאור שאלת הגמ ' התוסביארו

היו חייבין במעשר הוה חשיב גמר מלאכה ופירות אלו 

למעשר אחר המירוח והיינו הולכים בתר אותה גמר 

 ,ואומרים שפועל לא יכול לאכול מפירות אלו, מלאכה

מ יש כאן גמר "עשר מכ גם בשנים שלא היה חיוב מ"א

ואין צורך לתלות זה , מלאכה והפועל לא יאכל פירות אלו

   ?)בחיוב חלה
  

הנך תרתי  (אלא אמר רבינא כרוך ותני

למיתני , מתניתין דלעיל לא תיתננהו לחודא

דבר שלא נגמר בקמייתא מה דיש מיוחד 

 . פט         
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 דאם כן שמע מינה הא ,מלאכתו למעשר

, תאוקשיא בתריי, נגמרה למעשר לא אכיל

מה דיש מיוחד דבר ,  דיש)אלא כרוך ותני חדא

שהן  (שלא נגמר מלאכתו למעשר ולחלה

אף כל שלא ,  ופועל אוכל בו)דברים הנהוגין בו

אם למעשר  (נגמר מלאכתו למעשר ולחלה

 פועל אוכל ) לחלהאם לחלה, לחודיה למעשר

יצא הבודל בתמרים דנגמר למעשר ואין  (בו

הלש שנגמרה ויצא , בהם דבר מאוחר ממנו

דהשתא דקתני  ' כתבו התוסמלאכתו למאוחר שבו

בחדא למעשר ולחלה מוכח שפיר דלא נקט למעשר אלא 

 אבל ,לאפוקי היכא דלא שייך חלה כגון בודל בתמרים

היכא דשייך חלה לא חשיב אלא שנגמרה מלאכתה 

 אבל כי הוה בחדא ברייתא למעשר לחוד הוה ,לחלה

   .)מר מלאכה למעשר אזלינן בתר גל מקוםמשמע דבכ
כשהוא עושה , א שאוכל"בד .א ע"פסק הש

, בגדולי קרקע במחובר בשעת גמר מלאכה

כגון בוצר ענבים ומוסק בזתים ואורה בתאנים 

 ובתלוש מהקרקע קודם שיגמר ,וגודר בתמרים

סוף מלאכה המחייבת אותו בחיוב האחרון 

, אבל העושה בדבר שאין גדולי קרקע. שבו

וכן . אינו אוכל,  והמגבן...חבץכגון החולב והמ

, העושה במחובר שלא בשעת גמר מלאכה

, כגון העודר בגפנים או מכסה שרשי האילנות

כגון שעוקר , ואפילו המנכש בבצלים ושומים

לא יאכל מהם ואף , את הקטנים מן הגדולים

שעיקר , על פי שהוא גמר מלאכת הקטנים

המלאכה לצורך הגדולים להרחיב להם ועדיין 

העושה  .ב ).ב,שלז(מ "חו  נגמרה מלאכתןלא

כגון , בתלוש לאחר שנגמרה מלאכתו למעשר

 בתמרים )שנדבקו זו בזו ומבדילן' פי(בודל 

שכל דבר שאין אחר , אינו אוכל, ובגרוגרות

כגון תאנים וענבים , חיוב מעשר חיוב אחר

, לאחר שנתחייבו במעשר אינו אוכל ממנו

טים העומדים כגון ח, ובדבר שיש בו חיוב אחר

אוכל עד שיגמור , לעשות פת שחייבת בחלה

ולאחר מכאן אינו , מלאכתו להתחייב בחלה

הבודל בתמרים רעים שלא  .ג ).ג,שלז(מ "חו אוכל

ונותנים אותם בסל , נתבשלו כל צרכן

עדיין לא נגמרה , ומתחממים ומתרככים שם

   ).ד,שלז(מ "חו מלאכתן ויכול לאכול מהם

פירש ( רּמהו שיהבהב באו, לאיבעיא להו פוע

 וכן הענבים, ר ממתק טעמוּוהאו, את המלילותי "רש
 אם 'דשאלת הגמ וביארו, י"הביאו את פירוש רש 'התוס

 אי הוה כענבים ,י כן יאכל יותר"שרי להבהב ולמתוק שע

י לא "לפירוש רש ת"וקשה לר        .ודבר אחר או לא

פירא ג סלע מאי מתוקי "מפריך ע'לקמן ' מובנת הגמ

למה פורכו ד, איך יש צד למקשה שאין מיתוק פרי ,'איכא

ועוד למאי דמסיק הכא דלא יספות במלח הוה . על הסלע

ש "כ כ" א, הא לאו הכי שרי לספות במלח,משום מעשר

טפי לענבים ודבר  דשרי להבהב דספיתא במלח דמיא

 ומתוך הסוגיא משמע ,אחר מהבהוב כדמוכח בסמוך

 דבראוי לאכילה ת"נראה לרו  .    שלא פשט כלום

 אלא ,פשיטא ליה דשרי הבהוב דלא הוי אלא בסומי פירא

י הדחק ומהבהבן "באותן שאינן ראויין לאכילה אלא ע

כדי שיהיו טובים לאכול מבעיא ליה אי הוי כענבים ודבר 

י הבהוב אוכל הרבה או דלמא לא שנא " כיון דע,אחר

יט  ופש,הבהוב זה מהבהוב בפירות מתוקים דשרי

מרשאים פועלים לטבל פתן בציר וסבר השתא בפועלין 

י הדחק ומדמי ליה לאוכל "שאין יכולין לאכול אלא ע

 לישנא דשיאכלו ומיהו. י הדחק"שאינו ראוי אלא ע

 ותו פשיט ,ענבים הרבה משמע שיכולין לאכול בלאו הכי

 ולא קאי ,מאוכלין בראשי אומניות ובלבד שלא יהבהבו

ו שרי להבהב שראוין לאכילה אלא אראשי אומניות דהנה

ובלבד שלא יהבהבו בדברים שאינם ראויים לאכילה 

 דעל , והשתא קאמר שפיר מאי מתוקי פירא איכא,קאמר

ידי הפרכה לא יתקנו יותר אותן שאינן ראויין לאכילה 

דאינן אלא למתק אותן שכבר היו ראויין והא פשיטא 

 ,ייתאכ משום ביטול מלאכה הוא דקאסרה בר"דשרי וא

ואתי נמי שפיר הא דקאמר רבא לא יספות במלח משום 

 היינו בראויין לאכילה אבל ,מעשר אבל אי לאו הכי שרי

 וספיתא ,בשאינם ראויים לאכילה מיבעיא לן הבהוב

 ונראה .   א כדקאמר מעיקרא"פשיטא לן דהוי כענבים וד
א אלא דוקא באין "ת לא אסור ענבים וד"ר'  דלפיי"לר

 היינו ,א"י שפיר הא דקאמר דמלח כענבים וד ואת,ראויין

 דבראויין שרי כדמשמע במילתיה ,דוקא באין ראויין

 דמה שהקשה י"רשויש ליישב שיטת         . דרבא

 איכא , דאי ליכא מיתוק אמאי מפרך)בקושיא הראשונה(

למימר מפרך ומשבר לחתיכות קטנות כדי שיוכל לתת 

 דשרי לספות הא...) לגבי הקושיא השניה. (בפיו במעט מעט

ב " משום שנתן לו בעה,במלח לרבא אי לאו משום מעשר

 וברייתא נמי דשרי לספות ,רשות לאכול דבהכי איירי

 מי הוי , ויאכל)באחת אחת היינו משום דמיירי בקצץ

  ? או לא, כענבים ודבר אחר
  

תא שמע רשאי בעל הבית להשקות פועלים יין 

 פועלין רשאין, כדי שלא יאכלו ענבים הרבה

 ?לטבל פיתם בציר כדי שיאכלו ענבים הרבה

להכין עצמו  ( לאכשורי גברא]ב"דף פט ע[

 : פט-. פט
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שהרי לא  ( לא קמיבעיא לן)לאכילה מרובה

והאי לאו כענבים ודבר אחר , אסרה עליו תורה

  ?  מאי,  לאכשורי פיראכי קמיבעיא לן) דמי
  

כל אכילתן  (תא שמע פועלין אוכלין ענבים

,  לראש אומניות שהן בגלוימשהין עד שמגיעין

  בראשי אומניות)והשמש מכה אותן וממתקן

 שלא  ובלבד)ראשי שורות הכרם (שלהם

  התם משום ביטול מלאכה?יהבהבו באור

 כי קא מיבעיא לן )שמבטל עצמו כשמהבהב(

שלא נשכרו  (מאי, היכא דאיכא אשתו ובניו

  ?  )ומהבהבין לו, אצל בעל הבית
  

 ולא יכמור, ויאכלתא שמע לא יהבהב באור 

,  באדמה ויאכל)שמטמינם בעפר חם, יחמם(

שעושין  ,לחתוך פרי לחלקיו י"י רש"לעז( ולא יפריך

אבל מפריך על ,  על גבי הסלע ויאכל)לתפוחים

התם משום ביטול  ?ואוכל) מיד ליד(יד על יד 

דאי סלקא דעתך , הכי נמי מסתברא. מלאכה

 סלע מאי מתוקי פירא ,משום מתוקי פירא

  .  אי אפשר דלא ממתיק פורתא?איכא
  

, תא שמע פועלין שהיו עודרים בתאנים

ומוסקין ,  ובוצרים בענבים,וגודרים בתמרים

 כולם ,עודרין מוסקין בוצרין גודרין(בזיתים 

 הרי אלו אוכלים )לכל מין ומין, לשון לקיטה הן

לפי , ולא אמר מקח הוא, מן המעשר (ופטורים

 שהתורה זיכתה )...אלא, שאין זה תנאי שכרן

, משום דינא נקט ליה (בפיתם לא יאכלו. להם

 אלא אם כן נטלו רשות )לפי שאוכלין הרבה

  במלח ויאכל)יטבול (ולא יספות. מבעל הבית

קא סלקא דעתך משום ענבים ודבר אחר (

אלמא אכשורי פירא , ולא משום מעשר, קאמר

  מלח ודאי כענבים ודבר אחר דמי?)אסור

ולאו , ו דענבים קא מבדר ליהדעלייהג "עוא(

 מכל מקום מילתא באפיה נפשיה הוא ספת

  . ) אימא לך דשריאבל מהבהב, דבר אחר הוא
  

ורמינהו השוכר את , ולא יספות במלח ויאכל

לכסות שרשים  ( ולקשקש)לחפור (הפועל לעדר

מן  ( הרי זה לא יאכלתחת הזיתים) המגולים

 .)דבעינן שעת גמר מלאכה, הזיתים שבאילן

, )בזיתים ( למסוק שכרו)בענבים (שכרו לבצור

אותן הנושרין על , בשאר פירות (שכרו ללקט

 שהתורה , הרי זה אוכל ופטור)גב הקרקע

על ב "הוהתנה עם בעי "פירש רש(קצץ . זיכתה להן

את פירוש  הביאו ' התוס.מנת שאוכל הוה ליה כעין מקח
רו  קאי ארישא אשכרושו דלפית"נראה לר ,וכתבו ,י"רש

לעדור דאי אשכרו לקצור למה יתנה בחנם כיון דמן 

 וקציצה נמי אמאי מהניא שלא יאכל שתים ,התורה אוכל

 דמאי וקשה קצת     .שתים כיון דעל חנם הוא קוצץ

 למה 'כיון דקצץ כל מאי דבעי לאכול' לקמן'  הגמפריך

 הא לא פירש ,פשוט שיוכל לאכול במלח משום דקצץ

לקצוץ דמדינא לא הוה אכיל כלל  ואיצטריך ,לאכול במלח

 קצץ שהתנה שלא ח פירש"ור.      כיון ששכרו לעדור

ולפירושו מובנת , לאכול אלא עשר פירות או עשרים

, שכיון שקצץ שיאכלם 'כל מה דבעי ליכול', 'קושית הגמ

  יאכל אחת ואחת)יכול לאוכלם בכל אופן שירצה

דפחות משתים לא חייל איסור שם גורן בדבר (

  לא יאכל שתים שתים) נגמרה מלאכתושלא

כגון , דשתים מכי מטי להו מילתא דחשיבותא[

כדיליף , קציצה או מקח חייל עלייהו שם גורן

וקביעותא דקציצה , אסמכתא מקרא לקמן

כתבו  ):פח(כדאמרן לעיל , ומקח דרבנן היא

דמקח קובע בדבר שנגמרה מלאכתו למעשר וכי  'התוס

 כדיליף בסמוך שהלוקח לא תלש שתים ביחד חשיבי גורן

 במלח )להספיג את הפירות ( וסופת]יעשה גורן אחר

קא סלקא דעתך ספיתא במעשר לא [ ויאכל

אין אכילת הפירות במלח נחשבת כקביעות המחייבת  (מהניא

 אלא לאשמועינן )...להאכילם במלח ( ולא נקט]במעשר

על איזה סוג  (אהייא. )דלא מעכב עליה בעל הבית

 )ה הברייתא ללמדנו שרשאי הוא לספות במלחפועל הוצרכ
 כיון )על פועל האוכל בזכות התנאתו (אילימא אסיפא

  ארישא אלא לאו,דקצץ כל היכי דבעי ליכול

הא למדת שמותר לפועל למתק הפירות במלח  ,דלא קצץ(

שאסרה על הפועל לספות , וזה סותר לברייתא לעיל .ולאכול
  ?)במלח ולאכול

  

 בחוצה כאן,  בארץ כאן, לא קשיאאמר אביי

וספיתא לאו משום ענבים ודבר אחר  (לארץ

אלא משום חשיבות , לענין דינא נקט לה

. )ואסיפא קאי, אכילה לענין מעשר נקט ליה

  קבעא ספיתא)דמעשר דאורייתא (בארץ

דגלי דעתיה , דספיתא במלח גמר מלאכתייהו(

 ואמאי ת"וא ,'כתבו התוס דלית ליה גורן אחרינא

 משום ענבים ודבר אחר 'לא יספות'לה ההיא דלא מוקי 

 :פט           
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 וההיא דספת במלח קאי אסיפא ומיירי ,כדאמר מעיקרא

ל דלא קבעא ספיתא "בין בארץ בין בחוצה לארץ וקמ

 דאי לאו ל"ויוהשתא לא תקשי ליה הא דפריך אדאביי 

דאשמועינן בשום מקום דספיתא קבעא לא הוי אשמעינן 

להכי מוקי לההיא דלא  ו,שום חידוש ההיא ברייתא דסופת

ל ההיא "יספות בארץ משום דספיתא קבעא והשתא קמ

 בחוצה )ל לא קבעא"ג דבארץ קבעא בחו"דסופת דאע

  .לארץ לא קבעא ספיתא
  

אמר רבא מי איכא מידי דבארץ קבעא ספיתא 

ובחוצה לארץ לא קבעא ספיתא , מדאורייתא

היכא דמעשר דידיה , בתמיה (ומותר לכתחילה

דכל דתקון , יה ספיתא מדרבנןמדרבנן תקבע ל

  ? )רבנן כעין דאורייתא תקון
  

, בא בין בארץ בין בחוצה לארץאלא אמר ר
  קבעא ספיתאתרתי,  לא קבעא ספיתאחדא1

. )בפחות משתים לא הוי גורן, כדיליף לקמן(
 בין )התנה עם בעל הבית לאכול בשכר מלאכתו( קצץ2

קציצה משוי גורן כשהן  (תספת ובין לא ספ

שתים שתים לא   אוכלאחת אחת) ...ו, שתים

ם ל ידי קציצה ליתא בשתכיון דאכילה ע(יאכל 

משום הכי ,  לא קבע בהם ספיתאאלא באחת

. )ואסיפא דוקא קאי, קתני סופת במלח ואוכל
 )שזיכתה לפועל לאכול, ואכילתו היא מדין תורה (לא קצץ3

אחת אחת ,  ספת. אוכל שתים שתים,ולא ספת

, דקבעא ספיתא(  לא יאכלשתים שתים, אוכל

, ומשום הכי קתני בברייתא קמייתא ולא יספות

 )ואכילתו בשתים שתים, דלאו בקצץ איירי

, לאכול עם מלח ( דנטל רשות מבעל הביתג"אעו

 דאיטביל להו למעשר )אסור לו למלוח שתים יחד

  . וקבעא ספיתא
  

מקח  'כתבו התוס( ותרתי דקבעא ספיתא מנא לן

 אלא משום דבספיתא ,דאמר לעילנמי קבעא בתרתי כ

 אמר רב מתנא דאמר קרא ?)קיימינן נקט ספיתא

ְרָנה ִָכי ִקְבָצם ֶכעִמיר ּגֹ ּ ּ , אין גורן בלא קיבוץ (ּ

אסמכתא  ' כתבו התוסואין קיבוץ פחות משתים

רשאי הפועל לטבל פתו . א ע"פסק הש     .)היא

 כדי )לחלוח היוצא מכניסת ועצירת הדג' פי(בציר 

ורשאי בעל הבית , ענבים הרבהשיאכל 

להשקות את הפועל יין כדי שלא יאכל ענבים 

אסור לפועל למוץ  . ב).טו,שלז(מ "חו הרבה

בולים באור וכן אסור לו להבהב הש, הענבים

אפילו אין מתבטל , או להפריך על גב הסלע

 ).יג,שלז(מ "חו ממלאכתו בהבהוב או בהפרכה

שהמוציא .) ק מו"ב(בעיין לא איפשיטא וידוע  י"כתב הב

ם "הרמבפ " וכ,מחבירו עליו הראיה הילכך לא יהבהבם

לא יאכל עם  .ג .שכן כתבו כל המפרשיםמ "מוכתב ה

הענבים פת או דבר אחר כדי שיאכל הרבה 

ואם קצץ עם בעל . ולא יאכל במלח, מהענבים

 ביאר באר הגולה (הבית שיאכל עד שיעור כך וכך

 אוכל בין )ם"מבכ הר"ח וכ" שם בשם ר'סהתו' כפי

מ "חו בפת בין במלח בין בכל דבר שירצה

   ).יב,שלז(
  

ששורין ( בתבואה תנו רבנן פרות המרכסות

ודשין , שעורין במים ומייבשין אותן בתנור

 כתבו והוא חושלא, אותן בפרות להסיר קליפתן

,  חלהשבאופן שיש חיוב ,לא לעשות לחם מיירי 'התוס

ולא גמר המלאכה , הו הזמן הקובע לאכילת הפועלז

 ולכן יש בהם לפני הפרשת חלה איסור לא ,למעשר

 בתבואה לעשות קליות או ולכן מדובר כאן .תחסום

ולכן הולכים אחר גמר , ם חיוב חלההשאין ב, שתית

דישת  ( והדשות]א"דף צ ע[ )מלאכה למעשר

כגון שהקדימו  (בתרומה ומעשר) שבלין

  אינו עובר משום בל תחסום)בשבלין

 משום דגמר )לא עובר משום לא תחסום (ותהמרכס[

ואין איסור חסימה  (מלאכתן למעשר משעת דישה

 )אלא בתבואה שעדיין לא הגיעה לשלב של גמר מלאכה
 דסתם )לא עובר משום לא תחסום (תרומה ומעשר

דייש לאו בתרומה ומעשר משתעי קרא דאין 

תרומה ומעשר סתם אלא מן המירוח ואילך 

הביאו את פירוש  'התוס רןכדכתיב כדגן מן הגו

כ אפילו הן חולין מתוקנים לא "תימה דא והקשו, י"רש

     . דאין רגילות להיות מתוקנים קודם מירוח,יעבור
שאין איסור לא תחסום בשיבולים של תרומה  ( דטעמאונראה
 , לאדם משום דכתיב דישו דמשמע הראוי לו)ומעשר

ליתן  ראלליש  ותרומה נמי אסור,ומעשר ממון גבוה הוא

 דוקא כרשינין מותר להאכיללפני בהמתו ואפילו כהן 

 וכן ,שהוא מאכל בהמה ולא חטין משום הפסד תרומה

שאסור ' דישו' מהמילה .)יג(דריש בהדיא במעילה 

, ומותר לחוסמה מלאכול, להאכיל פרה כרשיני הקדש

 אבל מפני מראית ]משום שאין זה דייש הראוי לה

  מביא בול)וא חוסםשלא יאמרו עליו שה (העין

 מאותו המין ותולה לה בטרסקלין )מלא אגרוף(

והמאכל , שק או טרסקל תולין בצוארה (שבפיה

 . צ-:   פט
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רבי שמעון בן יוחאי אומר . )ואוכלת, בתוכו

שהכרשינים יפות , מביא כרשינים ותולה לה

  . לה מן הכל
  

ורמינהי פרות המרכסות בתבואה אינו עובר 

   ומעשרוהדשות בתרומה, משום בל תחסום

ונכרי הדש בפרתו של , תחסוםעובר משום בל 

אינן (אינו עובר משום בל תחסום  ישראל

 לו חסום פרתי ודוש עוברים הבעלים שאמרו

 וישראל הדש בפרתו של )בה תבואה שלך

קשיא תרומה .  עובר משום בל תחסוםריכנ

   ?קשיא מעשר אמעשר, אתרומה
  

בשלמא תרומה אתרומה לא קשיא כאן 

 )לתרומה (שזרעה [ כאן בגידולי תרומה,בתרומה

וזה אחד , הגידולין תרומה מדרבנן, וגידלה

משמנה עשר דבר שרבו בית שמאי על בית 

וכיון דלאו תרומה מדאורייתא  ):יז(הלל בשבת 

אלא מעשר . ] קרינא ביה דייש סתמאהיא

תימא מעשר אמעשר נמי  וכי ,אמעשר קשיא

. שרגידולי מעכאן  ב,  במעשרלא קשיא כאן

, מדרבנן(בשלמא גידולי תרומה תרומה 

אלא גידולי ) ואיצטריך לאשמועינן דעובר

דלא שייך למיגזר  'כתבו התוס(  חולין נינהומעשר

וא  ויב את המעשר על מנת לזורעושמא ישהה בידו

 דלמה ,לאכול בטומאה כמו שגוזרים בגידולי תרומה

 ואפילו לקוח בכסף מעשר ,ישהה כיון שיכול לפדותו

 לא גזרו על גידולין ,טמא דאינו נפדה לרבי יהודהשנ

תנן  ד.)דליהוו מעשר כיון דעיקר מעשר יש לו פדיון

תבואה שנמרחה בכרי וזרעה (גידולי טבל 

ואוכל הימנה , בטיבלה הרי היא כשאר חולין

 בטיל ליה דכיון דזרעו כלה, עראי עד שימרח

כדמפרש התם , ובתרומה הוא דגזור, איסוריה

שמא , ם תרומה טהורה ביד ישראלגזירה משו

אי נמי , יזרענה להפטר שלא יתננה לכהן

דלמא משהי לה , משום תרומה טמאה ביד כהן

 וגידולי מעשר שני) לזרעה ואתי בה לידי תקלה

   ?חולין
  

הברייתא שאסרה לחסום את הפרה  ( הא, לא קשיאאלא

והרי הוא ,  קדושהואין ב(  במעשר ראשון)הדשה במעשר

 במעשר )הברייתא שהתירה לחסום ( הא)תכשאר פירו

 )ל ממון הדיוט"שס( יהודה' דאפילו לר 'כתבו התוס( ישנ

 כדפריך בסמוך והא , חוץ לחומה בלא תחסוםאינו עובר

 'רעך בכרם' דכתיב  והלא אי לאוותימה      .בעי חומה

 הקדש כי היכי דשרי משל חבירו בכרםהיה אוכל פועל 

 לפועל לאכול  למימר דשרינ אית לן" וה,ולא הוי גזל

 דהא לרבי יהודה ממונו הוא ויכול , חוץ לחומהמעשר שני

לקדש בו האשה אפילו חוץ לחומה כדמשמע בקדושין 

על בהמה ' לא תחסום'כ יהיה גם לאו של "וא, :)נג(

פ שנחשב "ע דאל"וי      .האוכלת מעשר שני חוץ לחומה

 לחומה מ כיון שיש איסור לאוכלו חוץ"מ, ממונו הגמור

ואין בו איסור לא , אנו אומרים שאינו נחשב לדישו

:) קיא(נ אמרינן בסנהדרין "דה, תחסום מחוץ לחומה

כיון שהפרשת , פטורים מלהפריש חלה של מעשר שניש

ומעשר שני לעניין ', עריסותיכם'חלה רק ממה שנחשב 

  .)איסור לא נחשב שלכם
  

ולא ,  הא והא במעשר שניואיבעית אימא

פלוגתא  [ רבי יהודההא, רבי מאיר קשיא הא

 הא רבי )]:נבבקדושין ( דרבי מאיר ורבי יהודה

ולא  (דאמר מעשר ממון גבוה הוא, מאיר

 וגבי תרומה מיתוקמא .קרינא ביה בדישו

שאסור להאכילה , שהיתה פרה של ישראל

דתניא כהן , ואפילו אם דש בה כהן, תרומה

  שמזונותיה עליופ"עא, ששכר פרה מישראל

 הא רבי יהודה ) יאכילנה כרשיני תרומהלא

 היכי דמי. דאמר מעשר שני ממון הדיוט הוא

ועדיין התבואה ,  שבהמה תדוש במעשר שנימציאותשיהיה (
,  והרי קודם דישה לא נגמרה מלאכתם של הפירות,צריכה דישה

 לין כגון שהקדימו בשב?)ואין מפרישים מהם מעשר

ימה דמאי ת ' כתבו התוסוקרא שם עליו בשבלין(

 דעד השתא נמי הוי ,איצטריך לפרושי הכא היכי דמי

  .)מיירי בהכי דהא בגידולי מעשר ליכא לאוקמה כלל
  

כיון דשם מעשר עליו לרבי  (ולרבי יהודה

והא בעי  )נהי נמי דממון הדיוט הוא, יהודה

, שאסור לאכלו חוץ לחומת ירושלים (חומה

ל והיכי אתי לאו דלא תחסום ודחי לאו דלא תוכ

 כגון שדש לפנים מחומת בית ?)לאכול בשעריך

היקף חיצון של ירושלים שהוסיפו עליו  [פאגי

 ונראה לי שהוא לשון כבישתה של ,קרוי בית פאגי

זה קנה  ).ט(כדאמרינן  רסן של בהמה י"י רש"לעזעיר 

  . ]חמור ובית פגיה
  

,  במעשר ודאי לא קשיא כאןאיבעית אימא

,  מדרבנןדליתיה אלא (במעשר דמאיכאן 

 .צ              
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הלוקח מעם הארץ שחייבו להפריש מעשר שני 

השתא דאתית  .)על הספק ולהעלותו לירושלים

י לא קשיא כאן  תרומה אתרומה נמ, להכי

  .  בתרומת דמאיכאן, בתרומת ודאי
  

אלא תרומת דמאי ,  איכאבשלמא מעשר דמאי

, יוחנן כהן גדול [ והתניא אף הוא,מי איכא

של  ( הוידוי ביטל את)].מח(במסכת סוטה 

רתי שאין לומר בע, ואפילו של חברים, מעשר

 לפי שלא היו הקדש מן הבית וגם נתתיו ללוי

דרחמנא , נותנים מעשר ראשון ללוי כהלכתו

 וקנסינהו עזרא וצוה לתתו ,אמר ללוים

בלוקח מעם הארץ  ( וגזר על הדמאי)לכהנים

, מפני שהטבל עון מיתה, שיפריש הכל מספק

 לפי )א גזר להפרישהחוץ מן התרומה של

שהיו עמי  (ששלח בכל גבול ישראל וראה

לא היו מפרישין ו )הארץ מזלזלין במעשרות

 לא קשיא כאן,  אלא?אלא תרומה גדולה בלבד

שהלוי מפריש לכהן מעשר (מעשר  בתרומת

 )ואסור כתרומה, והוא קרוי תרומה, מן המעשר

פסק      .כאן בתרומת מעשר דמאי, ודאי
המהלכות על התבואה לפי פרות . א ע"הש

שזה  מ"וכתב המ .ם"לשון הרמב (שירט להן הדרך

 אינו עובר על לא )פירוש על פרות המרכסות בתבואה

 שעורין שהושרו במים ומייבשין הגה[תחסום 

כ דשין אותן בפרות להסיר "אותן בתנור ואח

אין בהם משום בל תחסום שכבר , קליפותיהן

, עין אבל משום מראית ה,נתחייב במעשר

מביא מעט מאותו , שלא יאמרו שחוסם פרתו

ביאר באר  (המין ותולה בצוארה שתאכל ממנו

ד לא " אבל לענ,הטור ושם בברייתאשון כן הוא ל הגולה

 ומעשר האמרו תקון זה שם אלא כשהיא דשה בתרומ

ם שם לא " וכן הרמב,אבל בחולין הוא מניחה לאכול

אני הכא  ואפשר דש,העתיקו אלא לענין תרומה ומעשר

ישראל  .ב ).ח,שלח(מ "חו ])דנפיש הזיקא דקלופות

עובר משום לא , עובד כוכביםהדש בפרתו של 

 ועובד כוכבים שדש בפרתו של ישראל ,תחסום

 ביאר באר הגולה (אינו עובר משום לא תחסום

 הבעלים שאמרו חסום פרתי ודוש בה ,י" ופרש,ה"כתב ה

 ולאו דוקא ,כ" שלך אין עליו עבירות בל תחסום עהתבוא

תבואה שלך דאפילו בתבואה של ישראל אינו עובר 

הדש . א ם"פסק הרמב      ).ה,שלח(מ "חו )בלאו

שר של במעשר שני של דמאי ובתרומת מע

 דמאי ובגידולי תרומה עובר משום בל תחסום

   ).ו,ו(מעשר  ).ה,יג(שכירות 
  

  אוכלת ומתרזתבעו מיניה מרב ששת היתה

והחטין , מוציאה רעי צלול כמים, חולי מעיים[

  משום דמעלי לה הוא)לחסום אותה ( מהו]קשין לה

, חזיא ומצטעראאו דלמא ד, והא לא מעלי לה

 אמר להו רב ששת ?והא חזיא ומצטערא

 'כתבו התוס( רבי שמעון בן יוחי אומר, תניתוה

דמעלי ורבנן לא פליגי עליה במאי דמפרש טעמא משום 

שהכרשינים ,  מביא כרשינים ותולה לה)לה

, משום דמעלי לה הואמ " ש, מן הכליפות לה

היה הדבר שהוא עושה  ע"פסק הש     .מ"ש

או שהיתה חולה , בו רע לבני מעיה ומזיקה

חולי מעיים שמוציאה ' פי(ואם תאכל מזה תתריז 

שלא הקפידה תורה ,  מותר למונעה)רעי כמים

  ).ז,שלח(מ "חו  אינה נהניתאלא על הנאתה והרי
  

 מהו שיאמר אדם לנכרי חסום איבעיא להו

 'התוסאמנם  דישה שלךי "פירש רש[ פרתי ודוש בה

 'ודוש בתבואתי'שהנידון באופן שאומר לו  ופירש

 דבתבואת נכרי פשיטא דשרי ,דמרויח באמירה לנכרי

 ,כיון שאין ישראל נשכר בחסימה אלא אדרבה מפסיד

 ומהאי ,תר לומר לנכרי אכול נבלהכמו שפשיטא שמוו

טעמא נמי מותר לומר לנכרי בשבת הילך בשר ובשל 

לצרכך כשאין מוטל עליו לזונו דאין מרויח באותה 

 דלא דמי לאומר לנכרי י"ומיהו אמר ר     .אמירה כלום

אכול נבלה דלא שייך התם אמירה לנכרי שהישראל 

שאומר  אבל הכא אותו דבר ,עצמו יכול ליתן נבלה בפיו

לנכרי לעשות הוא אינו יכול לעשות כמו לבשל או 

 דהנזקין גבי מחזיקין ידי נכרים ומירושלמי .לחסום

ל חרוש בה טבאות ואנא נסיבנא לה "בשביעית דקאמר א

שאמירה לנכרי  (י דאין ראיה"מינך בתר שביעית אומר ר
 דהתם לפי שהתחיל כבר )בדבר שאין הנאה לישראל מותרת

 מי ] דרכי שלוםשראל לומר לו כן מפני הותר לי,לחרוש

רינן כי אמרינן אמירה לנכרי שבות אמ

, דאיסור סקילה,  הני מילי לענין שבת)מדרבנן(

ג "עא 'כתבו התוס[  לאדאיסור לאואבל חסימה 

אסור אמירה מ "האמרינן דבשביעית וחו.) יב(ק "דבמו

ט חדא מילתא היא וגזרו " משום דשבת ויוהתםלנכרי 

   ?ו דלמא לא שנא א]אטו שבת
  

 אינו נכרי הדש בפרתו של ישראלתא שמע 

, ר הוא דלא עברמעב. עובר משום בל תחסום

 .           צ
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 בדין הוא דאיסורא נמי ?הא איסורא איכא

ואיידי דתנא סיפא דישראל הדש בפרתו , ליכא

  . תנא רישא אינו עובר, של נכרי עובר
  

לאבוה דשמואל הלין דשלחו ליה , תא שמע

 , 'כתבו התוס( גנבין ארמאי ד]ב"דף צ ע[תורי 

 שהיו קושרין דינר בכיס של בשאלתות דרב אחאי מפרש

בהמה בחזקה והנכרי גונב הדינר ותולש הכיס ומסרסו 

 לא משמע הכי שלא באין לגנוב רק 'להוגנבין 'ולשון 

ואחר כך , ומסרסין אותם ( ומגנחין יתהון)הדינר

ומאהבת בעליו ישראל גונבו , מחזירין לבעלים

ומסרסו כדי שיהא יפה , נכרי שהוא מכירוה

,  שלח להו הערמה אתעביד בהו? מהו)לחרישה

ולא יהנה ישראל  (אערימו עלייהו ויזדבנון

 הוא עשה כדי שיהא יפה לחרוש, בעבירה

אלמא באיסור , לפיכך יקנסוהו שלא יחרוש בו

 אמר רב פפא. )דלאו נמי אסורה אמירה לנכרי

 ) דשמואל הכידשלחו ליה לאבוה (בני מערבא

 דאמר בני )]:נו( בסנהדרין[ סברי לה כרבי חידקא

זה האומר  (וקא עברי, נח מצווין על הסירוס

ְּוִלְפֵני עֵור לֹא ִתֵתן ִמְכׁשֹל  משום )לסרס ּ אבל (ִ

  . ) אימא לך שריבדבר שאין הנכרי מוזהר עליו
  

שלא יועיל  ( ימכרו לשחיטהסבר רבא למימר

,  לאל לחרישהאב, סירוסן להעלות בדמיהן

 דיין אמר לו אביי. )שדמיהן יקרין משום סירוסן

דלא טרח כולי האי (סת עליהם מכירה שקנ

  ). והא לא תתקיים מחשבתו, אלא שיחרוש בו
  

ודיו אם מכרו  ( כי אחר דמיבנו גדול, פשיטא

.  שריורב אשי,  אסררב אחי?  בנו קטן מאי)לו

 ואמרי לה הנהו תרי חסידי, מרימר ומר זוטרא

שוורים שלהן שגנבום נכרים  (מחלפי אהדדי

שלא מדעתן היו  ' כתבו התוסוסרסום, מכיריהם

מ היו מחליפין שמא לא יאמינו העולם "מסרסין אותן ומ

שהיה שלא מדעתם או משום שלא יאמרו אחרים לנכרי 

 ע"פסק הש     .)לעשות כן ויאמרו שלא מדעתנו עשו
, האמר לעובד כוכבים חסום פרתי ודוש ב. א

דאמירה לעובד כוכבים אסור בכל הגה (

 כל זה וכיוצא בזה ...)כמו בשבת, איסורין

כתב י "הביא הב ).ו,שלח(מ "חו ואינו לוקה, אסור

דהך בעיא לא איפשיטא ואזלינן ד "כתב הראב, ש"הרא

 ושינויא ,בעיא דחסימה ונראה דאיפשיטא שפיר . לקולא

דהא  דרב פפא דמוקי בני מערבא כרבי חידקא ליתא

אביי ורבא ומר זוטרא והנהו תרי חסידי אית להו דאבוה 

דשמואל ולית הילכתא כרבי חידקא דהא כמה תנאים 

 ם"ש כתב הרמב"וכדברי הרא .:)נו(סנהדרין פליגי עליה ב

   . אסור ואינו לוקה...אמר לגוי חסום פרתי ודוש בהל "זו

חסום פרתי   שאומרבאופן' י ותוס"רש לעניין מחלוקת *

 ,  לאסורי"כרשל "ס ש"י שהרא"כתב הב. ך בתבואתודוש

 ,שמותר לומר לגוי אכול נבלה זופ "עא'נימק טעמו ו

שאני התם שאם היה הישראל עושה בידים מה שהגוי 

 ,עושה במאמרו דהיינו שנותן הנבלה לתוך פיו היה מותר

 .'אבל בחסימה אסור לעשות מה שהגוי עושה במאמרו
לסרס בהמה אסור לומר לעובד כוכבים  .ב

. מותר,  ואם לקחה הוא מעצמו וסרסה,שלנו

הגה (קונסין אותו , ואם הערים ישראל בדבר זה
והעובד כוכבים מכירו ומכוין , לא הערים' ואפי

לבנו גדול ' ואפי, ומוכרן לישראל אחר) לטובתו

 אבל לבנו קטן אינה מוכרה, מותר למוכרה

ע "אה ... ולא נותנה לו)אחי' כר ביאר באר הגולה(

  ).יד,ה(

  

 ?מהו  הושיב לה קוץ בפיהבעי רמי בר חמא

ישב 1 אלא . חסימה מעלייתא היא,הושיב לה

 )ואינה יכולה לאכול מן הדישה (לה קוץ בפיה

 כתבו או אין מצוה ליטלה, מצוה ליטלה (מהו

 ל"וי הא אמרינן לקמן לא תדוש בחסימה ת"וא 'התוס
שב  אבל הכא שי,מ כשחסמה בחוץ כדי שלא תאכל"דה

  הרביץ לה ארי)לה מאליו בעי דלמא הוי כחלתה

 הרביץ ,מהו,  מבחוץ)ולאימתו אינה אוכלת(

רבץ לה ארי 2 אלא ? חסימה מעלייתא היא,לה

ל ישב לה קוץ אסור "את 'כתבו התוס( מהו, מבחוץ

 אבל ארי שהיה רחוק ממנה לא הוי ,לפי שחסימה בגופה

ם דמפחד  דארי נמי הוי חסימה היינו משול"ואת ,חסימה

הארי אינה אוכלת אפילו היא רעיבה הרבה אבל בעמד 

, העמיד בנה מבחוץ3 )כ"בנה בחוץ אינה נחסמת כ

אית ספרים דגרסי העמיד ואפילו הכי  'כתבו התוס( מהו

לא פריך חסימה מעלייתא היא משום דאינה מנחת כל 

 ?)כך מלאכול בשבילו כמו מפחד הארי כדפרישית
 פרס לה קטבליא5? מהו, היתה צמאה למים4

והבהמה מהלכת על  (על גבי דישה )עור שלוק(

מי קרינא  ( מהו)ואינה רואה את הדישה, גביו

  ? )ביה בדישו או לא
  

 )מהנך בעיי ( חדא)מתניתא (פשוט מהא

שהשכיר פרתו לדוש  ( רשאי בעל פרהדתניא

 : צ-. צ    
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 להרעיב פרתו כדי שתאכל מן הדישה )בה

 רורשאי בעל הבית להתיר פקיע עמי, הרבה

 והוה כפורס קטבליא, קשין של שבלין שנדושו(

המה כדי שלא  לפני הב)ותיפשוט מינה דשרי

שאני התם דקא  !תאכל מן הדישה הרבה

 רשאי בעל הבית להתיר איבעית אימא. אכלה

כדי שתמלא  (פקיע עמיר לפני בהמה מעיקרא

 כדי שלא )כריסה קשים קודם שתיכנס לדישה

. א ע"השפסק      .תאכל הרבה מן הדישה
ישב לה קוץ בפיה ודש בה והרי אינה ...

 הרביץ בנה , רבץ לה ארי מבחוץ,אוכלת

 פרס , הרי שצמאה ואינו משקה אותה,מבחוץ

ב " כל זה וכיו,עור על הדיש כדי שלא תאכל

 כל י" כתב הב).ו,שלח(מ "חו ואינו לוקה, אסור

דספיקא דאורייתא ואזלינן לחומרא , והאיבעיות לא נפשט

 וכיון דמלקות אין לנו ,יטא דלא לקי מספיקאהוא ופש

 לכתוב אינו לוקה אלא טורבזמן הזה לא הוה ליה ל

רשאי השוכר  .ב .ם"שנמשך אחר דברי הרמב

אגודת קש של  י" רש'פי(להאכילה פקיעי עמיר 

 , כדי שלא תאכל הרבה מהדיש)שבלים שנדושו

ורשאי בעל הפרה להרעיבה כדי שתאכל 

  ).ט,שלח(מ "חו הרבה מהדיש
  

בעא מיניה רבי יונתן מרבי סימאי חסמה 

 שור בדישו ,מהו) קודם שתכנס לדוש (מבחוץ

ל החסימה לא "ר ( והא לאו בדישו הואאמר רחמנא

 דלמא לא תדוש בחסימה אמר  או)היתה בדישו

 אתה )כהן היה ( אמר לו מבית אביך,רחמנא

ְת ַאָתה וָבֶניך ִאָתלמד  ָכר ַאל ֵתׁשְ ַּיִין ְוׁשֵ ּ ּ ּ ְך ָּ

הא מישתא , בואכם הוא דאסורב, ְּבֹבֲאֶכם

  ולהבדיל בין הקדש ובין החל, שריומיעל

משמע כדי שידע להבחין בין , בתריה כתיב(

 מכל ואי שתי ועייל, עבודה קדושה למחוללת

 אמר )ולא ידע להבדיל, מקום שיכור הוא

בשעת ביאה לא תהא מה התם  ,  אלא,רחמנא

 תהא  בשעת דישה לאהכא נמי, שכרות

ואחד החוסם אותה  ...ע"פסק הש     .חסימה

 לוקה... מקודם ועשה בה מלאכה והיא חסומה

    ).ג,שלח(מ "חו
  

ולא העבירה על  (תנו רבנן החוסם את הפרה

 מזווג(בכלאים   והמזווג)וחבירו דש בה, הדישה

ואינו לוקה אלא דש , פטור )שור וחמור לקרון

תיב גבי כלאים לא תחרוש כ (ומנהיג בלבד

 ע"פסק הש     .)ואינו לוקה אלא זה המנהיגו
פטור עד שימשוך או עד , אבל המזווגן...

   ).יא,רצז(ד "יו שינהיג
  

כשהיתה שוחה לאכול  (חסמה בקול, איתמר

ואינו , בכלאים ( והנהיגה בקול)היה גוער בה

ריש לקיש ,  חייברבי יוחנן אמר )אוחז במרדע
ימת פיו עק, רבי יוחנן אמר חייב.  פטוראמר

, והוה ליה לאו שיש בו מעשה[ הויא מעשה

אמר .) כא(תימה דבשבועות  ' התוסהקשו ולוקין עליו

יוסי הגלילי כל ' רבי יוחנן אומר היה רבי יהודה משום ר

לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו חוץ מנשבע ומימר 

 והלא רבי יוחנן גופיה קאמר הכא ,ומקלל חבירו בשם

כ נשבע ומימר ומקלל " א,מעשהדעקימת שפתיו הוי 

 ל"וי .חבירו בשם אמאי מחשיב אותן לאו שאין בו מעשה
דלא קאמר רבי יוחנן דעקימת פיו הוי מעשה אלא הכא 

משום דבדיבוריה קעביד מעשה שהולכת ודשה בלא 

אההיא דחוץ מנשבע :) ג( כדאמרינן בריש תמורה ,אכילה

לא תיתני  אמר ליה רבי יוחנן לתנא ,ומימר ומקלל חבירו

י " ולהכי פריך הכא ר,מימר דבדבוריה קעביד מעשה

לריש לקיש ממימר דחשיב מעשה משום דבדבוריה 

 אבל נשבע לא עביד בדיבוריה מעשה ,קעביד מעשה

 ת"וא .        כדמוקי לה התם באכלתי ולא אכלתי
יוחנן דעקימת שפתיו דמגדף ' קאמר ר.) סה(דבסנהדרין 

עיקר חיובו של המגדף ( לבלא הוי מעשה משום דישנו ב
ובדיבורו הוא רק משמיע ',  את ה'לברך'הוא בגלל כונתו בלב 

 )ולכן עקימת שפתיו אינה נחשבת למעשה, את מה שבלבו

גם  (ופריך והתניא יצאו עדים זוממים שאין בהן מעשה
לא וקשה למה , אם שגגו בעדים זוממים פטורים מחטאת

 )בלבאינם שהרי , ףואינם כמגד, נחשבת עקימת שפתם כמעשה

 שעיקר חיוב( ומשני אלא שאני מגדף הואיל וישנו בקול
'  ופריך וקול לר)אלא על קולו  אינו על עקימת שפתיהמגדף

יוחנן לאו מעשה הוא והא חסמה בקול לרבי יוחנן חייב 

 היכי והשתא .ומשני שאני עדים זוממים דישנן בראייה

בוריה פריך מחסמה בקול אמגדף דלא עביד מעשה בדי

 דלאו אמגדף פריך אלא אעדים זוממין פריך דבההוא ל"וי

שנויא דמשני שאני מגדף הואיל וישנו בקול שני נמי 

יוחנן לאו מעשה '  ועלייהו פריך וקול לר.אעדים זוממין

הוא דבדיבורייהו מתעביד מעשה שמתחייב הנדון ומשני 

 אבל מגדף הוי ,שאני עדים זוממין הואיל וישנן בראייה

 דלא חשיב מעשה הואיל וישנו בקול דלא עביד טעמא

 ,בדיבוריה מעשה ואין צריך תו לטעמא שכן ישנו בלב

והיינו טעמא נמי דמסית ומדיח ומקלל אביו דממעט להו 

כ מועשה דהתם אינו לא בלב ולא בראייה אלא על "בת

לא קאמר .) ד(דבכריתות ג "ע וא.כרחך משום דישנן בקול

 :          צ
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א קאמר מגדף ישנו בלב טעם דמגדף דישנו בקול אל

 . אסוגיא דסנהדרין סמיך,ועדים זוממין ישנן בראייה

 שאני עדים זוממין הואיל וישנן בקול ולא  גריסי"רשו

גריס שאני מגדף משום דאי הדר ביה מטעמא קמא 

דהואיל וישנן בלב אם כן לפי המסקנא דסתר טעמא 

דהואיל וישנן בקול הוה ליה למיהדר לטעמא קמא 

 ואין נראה .ני מגדף הואיל וישנו בלבולמימר שא

דלמסקנא נמי לא סתר טעמא דהואיל וישנו בקול לענין 

מגדף ומסית ומדיח כדפרשינן דבדיבורייהו לא מתעביד 

קלא לא הוי ,  ריש לקיש אמר פטור.)מעשה

אמרינן :) יג(והא במכות  ת"וא ,'כתבו התוס[ מעשה

 גמרינן הא דבעינן לאו שיש בו מעשה משום דכולהו לאוי

מלאו דחסימה משום דסמיך ליה ארבעים יכנו לא יוסיף 

 והשתא לריש לקיש דחסמה בקול .וחסימה יש בה מעשה

לית בה מעשה נימא דלקי ונילף בכולהו דלקי אלאו שאין 

 ואמאי פטר הכא בחסימה גופה כי אין בה ,בו מעשה

דסבר ריש לקיש דעיקר קרא לא איירי אלא  ל"וימעשה 

 נפקא לריש לקיש אי נמיאית בה מעשה בסתם חסימה ד

דדריש מלעשות דאין לוקין ) שם(כאידך שנויא דמכות 

פליג :) טו(מכות דב ת"וא .     אלא בלאו שיש בו מעשה

רבי יוחנן וריש לקיש בשבועה שאוכל ככר זו היום ועבר 

יוחנן פטר ליה משום לאו שאין בו ' היום ולא אכלה דר

 אבל לאו ,ראת ספקל פטר ליה משום הת" ור,מעשה

'  וליכא למימר דאליבא דר,שאין בו מעשה לוקין עליו

יהודה קאמר וליה לא סבירא ליה כדמשמע בתר הכי 

יהודה דאמר גבי לא תותירו ממנו ' דפליגי אמילתא דר

עד בקר בא הכתוב ליתן עשה אחר לא תעשה לומר 

יוחנן טעמא דבא הכתוב הא '  דדייק ר,שאין לוקין עליו

כתוב לוקין עליו דהתראת ספק שמה התראה לא בא ה

וריש לקיש דייק טעמא דבא הכתוב הא לא בא הכתוב 

 ואי אליבא , אלמא לאו שאין בו מעשה לוקין עליו,לוקין

יהודה קאמר אמאי לא דייק נמי ממילתיה דהתראת  דרבי

ספק שמה התראה כדדייק רבי יוחנן אלא קאמר התם 

א שמה התראה דסבר לה כאידך דרבי יהודה דאמר ל

נמי פריך .) כא( ובשבועות ,אלא ודאי משמע דסבר הכי

יוחנן משמע דאליבא דנפשייהו ' מהתם דרבי יוחנן אדר

 דריש לקיש לא פטר הכא אלא אליבא דמאן ל"ויפליגי 

יהודה ' דבעי לאו שיש בו מעשה אבל איהו ודאי סבר כר

יהודה ' ק ר"יהודה היא ה' והא דקאמר בסמוך הא מני ר

   .) וסבירא ליה כוותיההיא
  

 ]א"דף צא ע[איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש 
רישא דמתניתין הכל  (לא שאדם רשאי להמיר

ממירין אחד האנשים ואחד הנשים ומפרש 

 לא שהאדם רשאי 'הכל ממירין'דהאי , ואזיל

יש בהן  ( אלא שאם המיר מומר)...אלא, להמיר

 וסופג את )כח לתפוס בתמורה בדיעבד

, והא הכא, משום לא יחליפנו (הארבעים

אלמא עקימת , דדיבור בעלמא הוא ולקי

  ). מעשה הואשפתים שאדם מגיד בשפתיו
  

דאמר לאו   רבי יהודה היאאמר ליה הא מני

בכמה דוכתי [שאין בו מעשה לוקין עליו 

 והנותר , תותירו ממנו לא):מכות ד(מייתינן לה 

 בא הכתוב ליתן עשה אחר לא ,ממנו עד בקר

שניתק לעשה , שה לומר שאין לוקין עליותע

הא לאו הכי לקי , טעמא דבא הכתוב, הוא

   .]ואף על גב דאין בו מעשה, המותיר
  

 והא קתני ,ומי מצית מוקמת לה כרבי יהודה

. נשיםאחד האנשים ואחד ה, רישא הכל ממירין

 שאם ( לאתויי יורש,והוינן בה הכל לאתויי מאי

 ) מומרביוהמיר בקרבן אביו לאחר מיתת א

 האמר דאי כרבי יהודה. ודלא כרבי יהודה

וטעמא , ואם המיר אינו מומר [יורש אינו ממיר

 האי ? יורש אינו סומך)].ב(מפרש בתמורה 

     דאופליג עליה בח, תנא סבר לה כוותיה בחדא

ביאר [ לוקה, אפילו חסמה בקול... ע"פסק הש

גיד רב המ וכתב ה...ל"יוחנן ור' מחלוקת ר באר הגולה

 כל לאו .)כא(ש בשבועות "ל ממ"וכבר הקשו המפרשים ז

שאין בו מעשה אין לוקין עליו חוץ מנשבע וממיר ומקלל 

את חבירו בשם אלמא דעקימת שפתיו לא הויא מעשה 

ש כאן דעקימת שפתים דחסימה הוי מעשה "והעיקר מ

מפני שדבורו בא לכלל מעשה שעל ידי דבורו היא 

  ).ג,שלח(מ "חו ]' וכן כתבו התוס...נחסמת
  

,  לוקהתנו רבנן החוסם את הפרה ודש בה

ושלשה קבין , עה קבין לפרהומשלם ארב

 והא אינו ).כך שיערו חכמים אכילתו(לחמור 

דהוו להו שתי  (ואינו לוקה ומשלם, לוקה ומת

    ?)'כדי רשעתו' וכתיב, רשעיות
  

במסכת  [ רבי מאיר היא הא מניאמר אביי

יש פלוני שחייב על א מעידין אנו ).ד(מכות 

 לוקין ומשלמין אם נמצאו לחבירו מאתים זוז

 ותימה ,' התוסהקשו[  דאמר לוקה ומשלם]זוממין

 ,גבי עדים זוממין.) ד(מ אלא במכות "דלא שמעינן ליה לר

 ופריך ,מ ממוציא שם רע דלוקה ומשלם"והתם יליף ליה ר

דאמר ע " ומשני סבר לה כר,מה למוציא שם רע שכן קנס

כ הכא דהוה ממונא מנלן " א, זוממין קנסא היאעדים

 דהא דלרבנן אין לוקה ומשלם ל"וי        .דלוקה ומשלם

היינו מכדי רשעתו דכתיב גבי עדים זוממין דדרשינן 

 . צא-:   צ
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מיניה משום רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו 

מ דסבר דעדים זוממין קנסא " אבל ר,משום שתי רשעיות

כ תו ליכא " א,דלוקין ומשלמיןהוא יליף ממוציא שם רע 

 ומהיכא ,לדידיה לאוקמי כדי רשעתו אלא במיתה ומלקות

ק דבכל דוכתא אית ליה " ולה,נילף דלא ילקה ומשלם

 והא אכתי איכא לאוקמי ת"וא        .מ דלוקה ומשלם"לר

מ כדי רשעתו במלקות וממון כגון דבהדי דמסהדי "כר

 תשלומים עדות שקר קרעו שיראין של שום אדם דהני

 דלית לן ל"וי וליכא למילף ממוציא שם רע ,אינם קנס

רשעיות אלא ' לאוקמי קרא דואי אתה מחייבו משום ב

 ולהכי לא מתוקמא בממון ,בששניהם מחמת עדות שקר

  דבשתי רשעיות מחמת עדות שקר לוקה ומשלם,ומלקות

 ולהכי לא מתוקמא ,כפי שנתבאר שאלו תשלומי קנס

   .]אלא במיתה ומלקות
  

 'כך גרסו התוס[ בבא לצאת ידי שמים רבא אמר

רבא איגניבו ליה .) עב( בסנהדרין נן דאמרית"וא ,וכתבו

דינרי במחתרתא אהדרינהו ניהליה ולא קבלינהו אמר 

הואיל ונפק מפומיה דרב דאמר הבא במחתרת ונטל 

 ואמאי לא קבלם והא ,כלים ויצא פטור דבדמים קננהו

 דהם לא רצו לצאת ידי ל"ויחייבין לצאת ידי שמים 

שמים אלא היו סבורין שבדין חייבין להחזיר ולכך לא 

תנא תני ' )איתא: בחולין קל' הרי בגמ (ת"וא       .קבלינהו

וגם אצלנו (' ואת אמרת דמדת חסידות שנו כאן ישלם
 ועל אותו '...ומשלם לוקה ...החוסם את הפרה'בחוסם איתא 
 ל"וי )צאת ידי שמיםיתן לומר שמיירי בבא למשקל כיצד נ

 התם פריך אי נמישלם משלם משמע טפי לשון חיוב מיד

 אבל הכא ,משום דאפילו לצאת ידי שמים אינו חייב

דחייב לצאת ידי שמים חיובא מעליא הוא ושפיר קתני 

ק תנא תני " שם מתוך הסוגיא דה'י פי"ועוד רמשלם 

 ואי מדת חסידות ,א ורבנן פליגי עליה"ישלם דברי ר

אתנן אסרה תורה  )לא הוו פליגי עליהקאמר 

 ,ונתן לה טלה באתנן[ ואפילו בא על אמו

, דאתנן סתמא כתיב, ואסור לקרבן, אתנן הוא

 דאיג "עוא, לא שנא אמו ולא שנא פנויה

 לא תבעה ליה בדינא קמן תן לי אתנני

כי , דהא קם ליה בדרבה מיניה, מחייבינן ליה

מקום אלמא אפילו ב,  אתנן הואיהביה ניהלה

אלא שאין כח , מיתה נמי רמו תשלומין עליה

אבל ידי שמים לא יצא עד , לענשו בשתים

כי יהביה , דאי לא רמו תשלומין עליה, שישלם

מתנה בעלמא הוא דיהיב , ניהלה מי הוה אתנן

אלא , תשלומין רמו עליה, וגבי חוסם נמי, לה

וכיון דרמו , שאין כח בבית דין לענשו שתים

, א יצא ידי חובתו עד שישלם לתשלומין עליה

כך שמעתי ,  אי תפיס לא מפקינן מיניהאי נמי

 ושם ):ע(ק "בבויש דוגמתו , מפי מורי הזקן

 כתבו .והביא לי מורי ראיה על זה, מפורש יותר

אף , רבא הוכיח שיש חיוב לשלם בדיני שמים 'התוס

מכך שאתנן זונה , במקום שיש חיוב מיתה או מלקות

ואף שבתורה ,  באופן שבן בא על אמואף, נאסר להקרבה

אך ,  גם במקום שיש חיוב מיתהלא נאמר שיש דין אתנן
 היא האסורה על  דזונה,דעיקר אתנן בעריות כתיב מכיון

כ רואים שדין אתנן שייך אף " א,באיסור כרת הבועל

גמרינן ) :כט( ובתמורה נמי .במקום שיש חיוב מיתה

קום שיש חיוב  ללמד שדין אתנן גם במתועבה מעריות

שיש דין אתנן גם במקום שיש חיוב  ( דנפקא לןמ"וי .מיתה
יכול אף אתנן כלב ומחיר :) נט( מדתניא ביבמות )מיתה

 ומדאיצטריך קרא ,' שנים ולא ד,ל גם שניהם"זונה ת

דרובע בהמה קם ליה בדרבה ג "עלמעט אתנן כלב א

ואין  .מ דאתנן אסרה תורה אפילו בא על אמו"מיניה ש
' ולא ג'  ונימא ב, שניהם כתיב,'ולא ד'  דמי כתיב בנראה

 והא איכא ת"וא         .ולא אתי למעוטי אלא מחיר זונה

לאוקמא קראי באומר הילך טלה זה ותבעלי לבנך או 

כיון שמי שהתחייב  (לאביך דלא קים ליה בדרבה מיניה
 דאית לן לאוקמא ל"וי )הזנותלא עבר על איסור , לשלם אתנן

 ת"וא       . אתנן דהיינו שהבועל נותןקרא בסתם
דאתנן אינו נאסר אלא בדקאי בחצירה בשעת ביאה 

 ,כ נתן לה מותר"אבל בא עליה ואח.) סג(ז "כדאמר בע

דקם ג "עכ היכי מוכח מאתנן דחייב לצאת ידי שמים א"א

דחצר קני ליה :) ע(ק "ליה בדרבה מיניה והא משמע בב

 דנהי ל"וירבה מיניה קנין גמור אפילו היכא דקם ליה בד

דחצר קני לה קנין גמור לא היה לו ליחשב אתנן אלא 

מתנה אם לא היה חייב לצאת ידי שמים כשאינה 

   .]בחצירה
  

, חיובי נמי מחייבינן ליה לשלומי (רב פפא אמר

 משעת משיכה איחייב )...ד, דאינן באין כאחד

ומילקא לא לקי עד שעת , לה במזונותיה

שכר בהמה וחסמה ודש  ע"פסק הש     .חסימה

קבין ' קבין לפרה ג' לוקה ומשלם לבעלים ד, בה

ובדישה מרובה , היינו בכל יוםהגה (לחמור 

 שמשעת )א"י בשם רשב"נ שיש לה לדוש כל היום

ואינו חייב מלקות , משיכה נתחייב במזונותיה

כתב  *       ).ד,שלח(מ "חו עד שידוש בה חסומה

קים ליה בדרבה מיניה כל  ו"ז ס" פק"ב ההגהות אשרי

פטור אבל חייב בבא לצאת ידי שמים וכן אי תפס לא 

   .מפקינן מיניה
  

אמר רב פפא הני מילי בעו מינאי דבי רב 

חדא , פפא בר אבא ופשטי להו לאיסורא

בעו מינאי מהו . כהלכתא וחדא דלאו כהלכתא

ופשטי להו לאיסורא ? ללוש את העיסה בחלב

 .         צא
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, העיסה בחלב אין לשין את דתניא, כהלכתא

ואפילו לאכלה  ( כל הפת כולה אסורהואם לש

שלא יאכל בשר  ( מפני הרגל עבירה)במלח

את התנור ) טחין (כיוצא בו אין טשין. )עמה

עד ,  כל הפת כולה אסורהואם טש, באליה

 למה לי עד תימה ,' התוסהקשו[ שיסיק את התנור

ט ושרי "ט בר נ"שיוסק בקינוח סגי דתו לא הוי אלא כנ

 ,דגים שעלו בקערה דמותר לאכלן בכותח:) חולין קיא(

א " שאת"בחולין הביאו את תירוצו של ר' התוס (ושם מפורש
ולכן נחשב השומן בעין , לקנח את התנור יפה מהשמנונית שבו

 שהתנור לעולם פולט את השומן ש תירת"רא'  התוסעד שיוסק
 ורק אם מסיקים אותו קודם האפיה נפלט, ונחשב שומן בעין

אך הדרך , שבאמת די בקינוחא ביאר " הריטבהאיסור לגמרי
שיש פחות טירחא להסיקו מאשר , הוא להסיק את התנור

   .])לקנחו
  

 ואידך בעו מינאי מהו להכניס מין ושאינו מינו

מי הוי כמרביע כלאים  ( לדיר)והן זכר ונקבה(

או לא עד שיאחז הוא בעצמו אבר הזכר 

 )שלא יזלזלו( ופשטי להו לאיסורא? )ויכניס

עד   דאמר שמואל ובמנאפים,לאו כהלכתאד

מעידין עליהם העדים  (שיראו כדרך המנאפים

לחייבן מיתה ומלקות משישכבו זה על זה 

ואין צריך לעדים שיראו , כדרך מנאפים

דלא הזקיקתן תורה , כמכחול בשפופרת

 עד )אינו חייב ( ובכלאים)להסתכל כל כך

 כמכחול )בידו אבר הזכר בנקבה (שיכניס

 ,כדרך בני אדם להכניס מין במינו[ בשפופרת
 קיסם או כנף שמכניסין בשפופרת חלולה שהכחול מכחול

  ומוציאין מן הכחול במכחול ומעביר על העין, לתוכה
י היכי מוכח משמואל דליכא "תימה לר 'כתבו התוס

 דשמואל לא איירי אלא מדאורייתא ,איסורא מדרבנן

 כדרך המנאפין דאיירי להורגם דומיא דמנאפין עד שיראו

גבי אם היינו שם לא היה .) ז(דאהא מייתי לה במכות 

דכיון דמדאורייתא  ש תירץ"רא' התוס (אדם נהרג מעולם
, רבנן יאסרו הכנסה לדירשלא מסתבר , צריך מכחול בשפופרת

   .])ודי שנגזור יהיה אסור לתופסם יחד בשעת ההרבעה
  

מר בהמתך מתיב רב אחדבוי בר אמי אילו נא

 הייתי אומר לא )ולא נאמר כלאים (לא תרביע

 בשעה שעולה )בקרניה (יאחוז אדם הבהמה

 תלמוד לומר )ואפילו מין במינו (עליה זכר

?  ים אחיזה נמי לאלאו מכלל דכלא. כלאים

ואמאי קרי לה אחיזה  ,  הכנסהמאי אחיזה

  . לישנא מעליא

אמר רב יהודה מין במינו מותר להכניס 

ואפילו משום פריצותא , שפופרתכמכחול ב

, משום דשמא יבא לידי הרהור דבר[ ליכא

 לא יסתכל בחמור ובחמורה ):כז "ע(כדאמרינן 

בחזיר ובחזירה בשעה שהן מזווגין ונזקקין זה 

, שאינו צריך לסייע, דהתם כשאינו שלו, עם זה

 מאי ]ולא מהרהר,  בעבידתיה טרידאבל האי

  . טעמא  בעבידתיה טריד
  

 אלו ]ב"דף צא ע[ב אחדבוי בר אמי מתיב ר

נאמר בהמתך לא תרביע הייתי אומר לא 

, יאחוז אדם את הבהמה כדי שיעלה עליה זכר

הא , כלאים הוא דאסור. תלמוד לומר כלאים

,  איןומין במינו נמי אחיזה. מין במינו שרי

 כיון דלא איירי קרא תימה ,' התוסהקשו[  לאהכנסה

 דדייק ל"ויה מין במינו אלא בכלאים מנלן לאסור הכנס

 הוה ליה למינקט 'לא יכניס' ד,'לא יאחוז'מדנקט תנא 

 אלא משום הכי נקט אחיזה ,דלא תרביע הכנסה משמע

דלהכנסה לא איצטריך דקים ליה לתנא דאפילו מין במינו 

:) כ(ז "אסורה מונשמרת מכל דבר רע דדריש מיניה בע

 ולא שלא יסתכל אדם לא בחמור ולא בחמורה לא בחזיר

 )כך קורא לעוף נקבה (בחזירה לא בעוף ולא בעופפת

בשעה שנזקקין זה לזה ולהכי מוקי לא תרביע באחיזה 

ואמאי קרי ,  הכנסהיזה  מאי אח?]באם אינו ענין

  ,  לישנא מעליאליה אחיזה
  

דבי רב אמר רב אשי הא מילתא בעו מינאי 

נחמיה ריש גלותא מהו להכניס מין ומינו 

כיון דאיכא מיניה בתר , ירושאינו מינו לד

ופשטי ? או דלמא אפילו הכי לא, מיניה גריר

משום פריצותא , להו לאיסורא דלא כהלכתא

אין לשין עיסה . א ע"פסק הש     .דעבדי

, ואם לש. שמא יבוא לאכלה עם הבשר, בחלב

ואם היה . אפילו לאכלה לבדה, כל הפת אסור

חים פסבמסקנת הגמרא  ביאר באר הגולה (דבר מועט

או ששינה צורת ,  כדי אכילה בבת אחת).לו

ביאר  (הפת שתהא ניכרת שלא יאכל בה בשר

.  מותר)ף"ריהא ו"הרשב ם"כפירוש הרמב באר הגולה

, אין אופין פת בתנור שטחו באליה, כיוצא בו

 הגה(. ואם אפאו דינו כעיסה שנילושה בחלב

, ולכן נוהגין ללוש פת עם חלב בחג השבועות

כי כל זה מחשב כדבר , וד שבתגם בשומן לכב

 : צא-. צא
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ש "וכ. גם כי צורתן משונה משאר פת, מועט

 .ב ).א,צז(ד "יו ...)דמותרין, א"ן או פשטיד"פלאד
 ואין צריכין לראות כמכחול ...הגה...(

אלא משיראו העדים אותם דבוקים , בשפופרת

נהרגים על זה והאשה , זה בזה כדרך המנאפים

על  (אינו לוקה .ג ).א,כ(ע "אה )...נאסרת על בעלה

אבל .  עד שיכניס בידו כמכחול בשפופרת)כלאים

, או שעוררם בקול, אם העלם זה על זה בלבד

ם "רמב ביאר באר הגולה (מכין אותו מכת מרדות

 לדיר כדלקמן ם מדלא התיר אלא להכניסד"ונלע ,שם

 . ד).ב,רצז(ד "יו )משמע ליה דלהעלות זה אסור מדרבנן
ה ועוף בשעה לא יסתכל בבהמה וחי...

ומותר למרביעי בהמה . שמזדקקין זכר לנקבה

מפני שהם עסוקים , להכניס כמכחול בשפופרת

 .ה ).ג,כג(ע "אה במלאכתם לא יבואו לידי הרהור
ואם ראה , מותר להכניס שני מינים לדיר אחד

. אותם רובעים זה את זה אינו זקוק להפרישם

דעבדי , ובמקום דאיכא למיחש לפריצות(

  ).ג,רצז(ד "יו ) אסור להכניסם אפילו לדיר,איסורא
  

ברגליו ,  היה עושה בידיו אבל לא ברגליומשנה

דאינו מזיז ידיו ( אפילו בכתיפו ,אבל לא בידיו

רבי יוסי ברבי יהודה .  הרי זה אוכל)ורגליו

  .אומר עד שיעשה בידיו וברגליו
 

ִָכי ָתֹבא ְבֶכֶרם ֵרעך ? מאי טעמא)גמרא( ֶ ּ  בכל ּ

 רבי יוסי ברבי יהודה אומר עד .מאי דעביד

 מאי טעמא דרבי יוסי .שיעשה בידיו וברגליו

דהא אקשת חוסם  ( כי שור?ברבי יהודה

 אף , מה שור עד שיעשה בידיו וברגליו)לנחסם

  . פועל עד שיעשה בידיו וברגליו
  

דאין להם  (בעי רבה בר רב הונא דש באווזין

 )וכל משענותם על רגליהן, ידים להשען

כתבו [ י ברבי יהודה מהולרבי יוס, ליםותרנגו

 ולא , דמיבעיא ליה בדשין ברגליהןיש לפרש ,'התוס

בכנפיהם דאין יכולין לדוש בכנפיהן דאי בכל כחו בעינן 

האיכא או דלמא ידיו ורגליו בעינן והא ליכא דאין דשין 

 יש לומר דאפילו דשין בכנפיהן מיבעיא אי נמיבכנפיהן 

ודישה בכנפים אינה דומה  (ינןליה דדומיא דשור ממש בע
 דמשמע דפשיטא ליה דאי ת"וא       .)לדישה בידיים

כ " וא, ולא בעי שור ממש,איכא ידיו ורגליו כי שור דאוכל

כ עוף נמי נילף כדתנן בסוף " וא,יליף שור שור משבת

דשוין שור ובהמה חיה ועוף לענין חסימה :) נד(הפרה 

י רבי יוסי ברבי  כיון דבעל"ויכ מאי מיבעיא ליה "א

 דלמא עוף אינו שוה לשור לענין ,יהודה דומיא דשור

  בכל כחו בעינן]דהכאק " ומתניתין דהתם כת,חסימה

וברגליו בעינן והא או דלמא בידיו , כאוהא אי

  . תיקו? ליכא
  

עד , עליםאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה פו

 אוכלין ענבים ואין שלא הילכו שתי וערב בגת

 אוכלין ילכו שתי וערב בגת משה,שותין יין

דרכן להטיל ענבים על הגת  (ענבים ושותין יין

ועד שלא הילכו בה , ודורכין ברגליהם על הגת

ין מלאכתן ניכרת ביין אלא שתי וערב א

דהוה ליה עושה ,  לפיכך אין שותין ייןבענבים

. א ע"פסק הש     .)במין זה ואוכל במין אחר
,  בדבר מאכלפועל העושה מלאכה לבעל הבית

ז אוכל ממה שהוא עושה אפילו אינו עושה "ה

 ,לא בידיו ולא ברגליו רק שנושא על כתפו

היה  .ב ).א,שלז(מ "חו ...ואסור לחסמו שלא יאכל

 לפיכך ...לא יאכל בענבים, עושה בתאנים

, הפועלים עד שלא הלכו שתי וערב בגת

מפני שאין , אוכלים ענבים ואין שותים תירוש

רת ביין והוה ליה כעושה במין זה מלאכתן ניכ

אוכלים ,  משהלכו שתי וערב,ואוכל במין אחר

  ).ט,שלז(מ "חו בענבים ושותים בתירוש
  

,  לא יאכל בענביםנים היה עושה בתאמשנה

אבל מונע את .  לא יאכל בתאניםבענבים

כל  (עצמו עד שמגיע למקום יפות ואוכל

 הוכולן לא אמרו אלא בשע. )אכילתו מהן

ולא שישב לו ויאכל  (מלאכהב )עוסקשהוא (

לומר הרי מנעתי עצמי עד כאן לא בטלתי 

 אבל משום השב )עכשיו אשב לי ואוכל, לאכול

 )שלא יבטל ממלאכתו ויאכל (אבידה לבעלים

 אמרו פועלין אוכלין בהליכתן מאומן לאומן

כשגמרו שורה זו והולכין להתחיל בחבירתה (

יא דההיא שעתא לאו שעת מלאכה הג "עוא

,  ובחזירתן מן הגת)ניחא ליה לבעל הבית בהא

  .ובחמור כשהיא פורקת
  

מהו שיאכל ,  איבעיא להו עושה בגפן זה)גמרא(

וילך למקום , שיקוץ אשכול גפן יפה (בגפן אחר

 :         צא
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תה נותן  ממין שא)ויאכל, שהוא עושה שם

או ,  והא איכאלכליו של בעל הבית בעינן

ית דלמא ממה שאתה נותן לכליו של בעל הב

 עושה בגפן ואם תמצי לומר .בעינן  והא ליכא

דרבינן  (שור במחובר, בגפן אחרזה לא יאכל 

הרי מלאכת י "פירש רש(  היכי אכיל)לעיל דאכיל

, שור במחובר אי אפשר לו לאכול מגפן שהוא עושה בה

והבוצרים עושין בגפן , שהרי קשור לצמד לפני העגלה

 או את פירושו הבי'התוס .שאצל העגלה ונותנים בעגלה

 דההוא גפן הוי תלוש ולא י" ואין נראה לר,וכתבו

 אלא הכי פירושו במחובר היינו כשהוא דש ,מחובר

במחובר היכי משכחת לה שיאכל אותן שבלין עצמן 

 דבשלמא שור בתלוש אתי שפיר שכל תבואה ,שהוא דש

התלושה אשר שם חשובה כאגודה אחת ואין צריך לאכול 

אבל מחובר כל קלח וקלח חשוב  ,מאותה שהוא דש ממש

בפני עצמו ומשני בשרכא פירוש בקטניות או בתבואה 

  ?)שהיא ארוכה שיכול לאכול אותן שבלין עצמן שהוא דש
אמר רב שישא  )אי משום הא לא תפשוט(

, בזמורה ארוכה מאד (בריה דרב אידי בשרכא

  ).ומגעת עד לפני השור
  

 לא יאכל תא שמע היה עושה בתאנים

 הא תאנים ותאנים דומיא דתאנים .בענבים

  )שעושה בתאנה זו ואוכל בחברותיה (וענבים

ו אוכל ואי אמרת עושה בגפן זה אינ, אוכל

 אמר רב שישא ?היכי משכחת לה, בגפן אחר

לעולם תרוייהו  (בריה דרב אידי במודלית

והאי דאיצטריך למיתני , בעינן ממין וממה

 ודייקת הא תאנים ותאנים, תאנים וענבים

בתאנה המודלת על הגפן או גפן מודלה , אוכל

 לא היה עושה במין זהואשמועינן , על תאנה

דהוי עסוק בשניהם ג "עוא, יאכל במין אחר

שהרי צריך להגביה ולהפריד הענפים של זה 

לא ממין שאתה , ומיהו, מזה כשהוא חותך

כגון , הא תאנים ותאנים דומיא דהני, נותן הוא

צריך להבחין מאיזה  אין המודלת על חבירתה

דממין שאתה נותן וממה שאתה , מהן יאכל

  . )דבשניהם הוא עסוק, נותן הוא
  

תא שמע אבל מונע את עצמו עד שמגיע 

אמרת עושה בגפן זה ואי , למקום היפות ואוכל

למקום שהוא  ( ניזיל וניתיאוכל בגפן אחר

משום ,  התם?)ולמה ליה למנוע ( וניכול)עושה

לא  )בחזירתו בהליכתו ושביטל (ביטול מלאכה

 היכא דאיכא כי קא מבעיא לן, קא מיבעיא לן

שלא נשכרו אצל בעל  (מאי, אשתו ובניו

  ? )וקא מייתו ליה, הבית
  

, תא שמע וכולם לא אמרו אלא בשעת מלאכה

אבל מפני השב אבידה לבעלים אמרו פועלים 

אוכלים בהליכתן מאומן לאומן ובחזירתן מן 

 מדרשא דבעו למיפשט רבנן דבי (סברוה. הגת

כגון זה , בצרכי בעל הבית ( מהלך)מהא בעיין

ויש  ( כעושה מעשה דמי)בלכתו מאומן לאומן

, אי לאו דתקון ליה רבנן, ואפילו הכי, לו לאכול

,  מדאורייתא לא אכילדניחא ליה לבעל הבית

מפני שהליכתו צורך גפן שהולך אצלה הוא 

, ואואכילתו מענבים שקוצץ מזו שיצא ממנה ה

 ומשום השב )עושה בזה אין אוכל בזה, אלמא

מדאורייתא לא , אבידה לבעלים הוא דאכיל

אלמא עושה בגפן זה אינו אוכל בגפן . אכיל

לעולם אימא לך עושה בגפן זה אוכל , לא! אחר

 ומהלך לאו כעושה מעשה דמי, בגפן אחר

 לא הוה אי לאו מפני השבת אבידה, הלכך(

  . )ליה למיכל
  

סברוה מהלך לאו כעושה מעשה , איכא דאמרי

והיינו טעמא דמדאורייתא לא אכיל  , דמי

הא עושה , או כעושה מעשה דמימשום דל

כגון נשא בכתף והולך מזו אל זו (מעשה 

תימה מנלן  ' התוסהקשו(  אכיל מדאורייתא)ואכיל

למידק הכי דמתניתין לא משמע כלל דלא קתני אלא 

משום הכי לא שאוכל משום השבת אבידה אבל אי לאו 

היה אוכל אפילו מהלך כעושה מעשה דמי דעושה בגפן 

 דדייק מדלא נקט במתניתין ל"וי .זה אינו אוכל בגפן אחר

משום השבת אבידה אמרו הפועלים אוכלים כשמביאים 

 ומינה הוה ידעינן ,כלים מאומן לאומן דהוו עושין מעשה

דאפילו בעושה מעשה אין אוכלים אלא מפני השבת 

לא ודאי מדנקט בהליכתן מאומן לאומן שאין אבידה א

עושין מעשה משמע דאי הוו עבדי מעשה הוו אכלי 

למא עושה בגפן זה אוכל בגפן  א.)מדאורייתא

לעולם אימא לך עושה בגפן זה  אינו ,  לא!אחר

 ומהלך כעושה ]א"דף צב ע[, אוכל בגפן אחר

אי לאו משום השבת , ואפילו הכי (מעשה דמי

היה עושה . א ע"פסק הש     .) לא אכילאבידה

לא יאכל בענבים אפילו שכרו לעשות , בתאנים

 . צב-: צא  
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אבל יכול הוא למנוע עצמו מלאכול , בשניהם

 ).ט,שלז(מ "חו ...ואוכל, עד שמגיע למקום היפות
אין רשאי לאכול אלא בשעת עשיית  .ב

ולא שישב ויאמר מנעתי עצמי עד , מלאכה

עתה ולא בטלתי לאכול ועל כן אשב עתה 

ומפני תקנת בעל הבית שלא יתבטל . אוכלו

אמרו חכמים שאחר שגמר מלאכת , ממלאכתו

שורה זו והולך להתחיל שורה אחרת יכול 

שטוב , לאכול אף על פי שאינו בשעת מלאכה

 ).יא,שלז(מ "חו  הוא לבעל הבית כדי שלא יתבטל

ואי , היה עושה בגפן זה לא יאכל בגפן אחר .ג

בעיא דלא  ר באר הגולהביא (אכל לא מפקינן מיניה

י ופשוט הוא שכן דין כל ספיקא " וכתב הב,איפשטא שם

ומיהו גפן .  ולא מנכינן מאגריה)דממונא

, ועושה באחד מהם, שמודלת על גב חברתה

   ).י,שלז(מ "חו יכול לאכול מהשנייה
  

 כשהיא פורקת מהיכן 'ובחמור כשהיא פורקת'

? )כל משאה פורקין בבת אחת והולכין (אכלה

בהליכתה אוכלת  (ימא עד שתהא פורקתא

זה פשוט ' לכאו( ' כתבו התוסממשאוי שעל גבה

ולכן יש לבאר שהחידוש , שהבהמה אוכלת מפירות תלושים

א שאינה אוכלת אלא כשהיא רואה הגפן "דסד )...הוא

בפניה אבל כשאינה רואה שהגפן עליה או בעגלה 

א דטעמא דחסימה לאו משום דחזיג "ע וא,אסורה לאכול

 וטעם זה שייך ,אלא משום התועלת שבאכילה, ומצטערת

כ היה אפשר לומר שהתירה "אעפ, גם בפירות שעל גבה

חידשה לכן , התורה לאכול רק ממה שנמצא לפניה

 דין עוד כתבו .המשנה שיכולה לרכול גם ממה שעל גבה

שיש מקרים , זה אינו מתייחס על הנאמר קודם לכן

אלא הוא עניין , בת אבידהשמותר לאכול מפני הש

דתנו רבנן ,  תנינא להא.)'לא תחסום'ע בגדרי "בפני

ובלבד , חמור וגמל אוכלים ממשאוי שעל גביהן

  מלוניליהונתן' רהסביר  (שלא יטול בידו ויאכילם

לפי שתאכל יותר מדאי ואין מוטל חובה על השוכר 

פסק      .) אלא שלא לחסום אותה,אותה להשביעה

 זמן שהיא עושה הבהמה אוכלת כל ע"הש

 ואוכלת ,בין במחובר בין בתלוש, בגדולי קרקע

ובלבד , ממשוי שעל גבה עד שתהיה פורקת

דדוקא לא  ע"הסמביאר  (שלא יטול בידו ויאכילנה

, לא תעשה מעשה למנוע אותה מאכילה, תחסום כתיב

  ).א,שלח(מ "חו )ולא שיאכילנה בידים

   דינר)שוה (שות אפילו אוכל פועל קימשנה

רבי אלעזר חסמא אומר . ותבת ואפילו בדינרכ

לקמן יליף  (לא יאכל פועל יתר על שכרו

שמוסר נפשו עליו לעלות , מכנפשך בשכירותו

 אבל , וחכמים מתירין)באילן או במקום סכנה

מלמדין את האדם שלא יהא רעבתן ויהא 

שימנעו לשוכרו  (סותם את הפתח בפניו

  .)למלאכתו
  

 אבל איכא בינייהו ?ק" חכמים היינו ת)גמרא(

לית ק "לת) אומרין לו דרך עצה הוגנת(דין מלמ

איבעית .  אית להו מלמדיןלרבנן, ליה מלמדין
דאמר רב אסי .  איכא בינייהו דרב אסיאימא

  אוכלוילו לא שכרו אלא לבצור אשכול אחדאפ

 והכי אית ליה דרב אסיק "ת, לאותו אשכול(

, ודקאמר פועל אוכל קישות שהיא לבדה ואין ע

ואתא רבי אלעזר , ואפילו היא שוה דינר

למימר בין שהיא לבדה בין ששכרו לה 

 לא אם שוה יותר על שכרו, ולחברותיה

יותר על ואתו רבנן בתראי למימר , יאכלנה

,  מותר הוא לאכול אם שכיר יום הואשכרו

  . ) לית להו דרב אסיאבל שכרו להקישות לבדה
  

פילו לא  א)...שכרו לכל היום (ואמר רב אסי

מותר לאכול  ( אוכלו אלא אשכול אחדבצר

דאי אשמעינן , וצריכא. )לאשכול ראשון שבצר

 משום )לא שכרו אלא לבצור אשכול אחד( הך קמייתא

 דנימא (דלא איכא למיתב לכליו של בעל הבית

 תו לא  דאי יהיב,ליה הב ברישא והדר אכיל

א  אבל היכ)והתורה התירה לאכול, אכיל

 אימא כליו של בעל הביתדאיכא למיתב ל

 ואי אשמעינן בהא. והדר ליכול, שאליתב ברי

אבל הכא דלא אפשר , דאפשר לקיומי לבסוף

אימא לא זיכתה לו תורה אלא  (לקיומי לבסוף

  .צריכא,  אימא לא)אם כן נתן
  

דאמר רב ,  איכא בינייהו דרבאיבעית אימא

לפי , מגילה טמונה (מצאתי מגילת סתרים

וכשהיה שומע דבר , ותשאסור לכתוב הלכ

ומסתיר מן , חידוש וירא לשוכחו היה כותבו

וכתוב בה איסי בן יהודה ,  בי רבי חייא)העין

ִָכי ָתֹבא ְבֶכֶרם ֵרעךאומר  ֶ ּ   בביאת כל אדםּ
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תנא קמא  ( הכתוב מדבר)ואפילו אינו שכירו(

ורבנן  , דהא אוכל פועל קתנילית ליה דאיסי

 וחכמים והכי קאמר, בתראי אית להו דאיסי

דהא לאו שכיר , מתירין לאכול יותר על שכרו

 ואמר רב לא שבק איסי חיי לכל .)נמי אכיל

אמר רב אשי אמריתה לשמעתא קמיה . בריה

דעבדו , דרב כהנא דלמא בעושין בסעודתם

ניחא ליה לאיניש ,  אמר לי אפילו הכי,ואכלו

ולא ניתו , לאוגר אגורי וניקטפיה לפרדיסיה

יכול  ע"פסק הש     .ליהכולי עלמא ואכלו 

ק "כת ביאר באר הגולה (הפועל לאכול יותר משכרו

 כגון ששכרו אינו אלא דינר יכול )וכחכמים שם

 ומכל מקום ,לאכול קישות או כותבת שוה סלע

כדי שלא ימנעו , מלמדין אותו שלא לעשות כן

א דוקא ששכרו לעשות כל " ויהגה[. מלהשכירו

, וט קישות אחדאבל אם לא שכרו רק ללק, היום

אוקימתא דגמרא שם  ביאר באר הגולה (לא יאכלנו

דרב אסי איכא בינייהו ופסק כחכמים דלית להו הא דרב 

לא יאכל קישות , ואפילו שכרו כל היום. )אסי

אלא יתן תחלה לכליו של בעל , הראשון שליקט

דלא  ביאר באר הגולה (הבית ואחר כך יאכל הוא

 דהא כולהו 'ומריםאש י' ןשו שכתבו בלע"ולי צ ,כרב אסי

  ).ז,שלז(מ "חו .])ל הכי"ס
  

תוספת  (משלו הוא אוכל, איבעיא להו פועל

 או משל שמים )שכר הוא שהוסיפה לו תורה

כשאר , במתנת גמילות חסדים (הוא אוכל

  דאמר תנו, למאי נפקא מינה)מתנות עניים

אי אמרת משלו הוא .  לאשתי ובני)אכילתי(

היכי דבידו ליתן שכרו כי  (יהבינן להואוכל 

דמשעה ששכרו הוי  ' התוסביארו לכל מי שירצה

 ואי משל שמים הוא אוכל לא יהבינן ,כאילו התנה עמו

להו שלא זיכה לו הכתוב אלא מה שהוא לועס ואוכל ואין 

 אלא אי אמרת משל שמים הוא )לו כח ליתן

וכל זמן , בצדקה ( לדידיה זכי ליה רחמנא,אוכל

 זכי ליה דליתבה לאשתו  לאדלא מטא לידיה

   ?מאי, ו ובניו לא זכי להו רחמנא לאשת)ובניו
  

  דינר)שוה (תא שמע אוכל פועל קישות ואפילו

אי אמרת משלו הוא . ינרכותבת ואפילו בד

 וכי ,בתמיה (אוגיר בדנקא אכיל בזוזאאוכל 

 משל ואלא מאי) תוספת מרובה על העיקר

כיל בדנקא אסוף סוף אוגיר , שמים הוא אוכל

 רחמנא זכי  אלא מאי אית לך למימר,בזוזא

  .  רחמנא זכי ליההכא נמי, ליה
  

רבי אלעזר חסמא אומר לא יאכל , תא שמע

מאי לאו . וחכמים מתירין, פועל יותר על שכרו

, סבר משלו הוא אוכל )א"ר (קמיפלגי דמרבהא 

וזכי  ( סבר משל שמים הוא אוכל)חכמים (ומר

, א משלו הוא אוכלדכולי עלמ,   לא)ליה רחמנא

ך (כא בכנפשךוה ְָוָאַכְלָת עָנִבים ְכַנְפׁשְ ּ ֲ בדבר  ,ּ

לעלות בכבש ולעלות , שאתה מוסר נפשך עליו

) דהיינו שכיר, באילן דמוסר נפשו למיתה

 בדבר שמוסר  כנפשך)א"ר (קמיפלגי מר סבר

  ומר) ולא יותר'כנפשך'שפועל אוכל עד שיעור  (נפשו עליו

 )בעל הבית עצמו ( מה נפשך'כנפשך' סבר )חכמים(

  פטור)אם הוא מונע עצמו מלאכול במלאכתו (אם חסמת

 אף פועל אם )'לא תחסום'אין בזה איסור לאו של (

   .)מן הלאו לא תחסום ( פטורחסמת
  

 שאמר תנו )שאסור בענבים (תא שמע נזיר

ואי אמרת משלו , מעין לולאשתי ובני אין שו

 ,'בו התוסכת[  אמאי אין שומעין לוהוא אוכל

 הא כיון דהוא אינו יכול לאכול הוה ליה , דמאי פריךת"וא

 .)אומרים זאת מסברא' תוס (כחולה שאינו יכול ליתן להם

 דחולה אינו תאב לפירות שלפניו , דלא דמי לחולהל"וי

 אבל נזיר דתאב זכי ליה כשאר ,ולהכי לא זכי ליה רחמנא

מאי כ א" אלא מאי משל שמים הוא אוכל את"וא .פועל

הרי גם באדם רגיל הדין שאינו יכול לזכות , נקט נזיר

 דאורחא דמילתא נקט שהנזיר רגיל ל"וי לאשתו ובניו

,  התם משום לך לך?]לומר כן לפי שאינו אוכל

 לכרמא לא תקרב, סחור סחור, אמרין נזירא

כלומר קנסא הוא דקנסוהו שימנע עצמו (

  . )מלהשכיר לענבים
  

אין שתי ובני א שמע פועל שאמר תנו לאת

ואי אמרת משלו הוא אוכל אמאי . מעין לושו

שאסור  ( נזיר, מאי פועל?אין שומעין לו

 מידי גבי ?והתניא נזיר והתניא פועל. )בענבים

   .הדדי תניין
  

ר תנו לאשתי ובני תא שמע מנין לפועל שאמ

ּ ְוֶאל ֶכְלְיך לֹא ִתֵתן שנאמרשאין שומעין לו ָ וכי . ּ

אי הכי משום אל כליך לא , תימא הכי נמי נזיר
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הכי ,   אין? משום לך לך אמרין נזירא הוא,תתן

  קא נסיב להואיידי דקתני לה בלשון פועל, נמי

וקרא , ולעולם רבנן היא ( קרא דפועל)גמרא(

  . )אסמכתא בעלמא
  

לייבשן  (תא שמע השוכר את הפועל לקצות

 ]ב"דף צב ע[ בתאנים )בשדה לעשות קציעות
דכיון  (ר מן המעשרהרי זה אוכל ופטו

 ' הקשו התוסדעומדות לקצות לא נגמרה מלאכתן

 דאם היה רוצה לאכול כך בלא קציצה היתה תימה

נגמרה מלאכתו ולא היה בכלל דייש ובשביל שחושב הוי 

 דהכא מיירי במקום שמנהג הוא לקצות ל"ויבכלל דייש 

תאנים דהשתא בלא מחשבה אלא בסתמא הוי דבר שלא 

י " דין הוא שיאכל פועל עועוד .עשרנגמרה מלאכתו למ

מחשבתו כיון דעל ידי מחשבה זאת חשיב לא נגמרה 

על מנת שאוכל אני  )מלאכתו לענין שאוכל ופטור

 )על מנת ( או)שאינו נשכר לבעל הבית (ובני

' פי ' כתבו התוסשקצצת לי (שיאכל בני בשכרי

 .שכר פעולת האבמקום שיאכל בנו עם האב בי "רש

 הא ודאי מקח גמור ,יך בנו אמאי חייב דמאי פרוקשה

 בשכרו אלא נראה .הוא ומאי קאמר נמי דמיחזי כמקח

היינו תחתיו ואיצטריך להתנות שיאכל הבן כמו שירצה 

 והא דפריך ואי אמרת משלו ,אפילו יאכל יותר מן האב

 , היינו אמאי חייב בכל מה שיאכל,הוא אוכל אמאי חייב

 )שאוכל יותר מן האבדהא לא הוה לו לחייבו אלא במה 
שהתורה זיכתה לו כלקט  (הוא אוכל ופטור

ל  ובנו אוכ)שכחה ופאה שפטורין מן המעשר

במעשר דהוה ליה כלוקח מקח שלא (וחייב 

ואי אמרת משלו הוא אוכל ). נגמרה מלאכתו

ואפילו הכי פטריה רחמנא , ושכרו הוא(

 מה נפשך אוכל ופטורדדרשינן ליה , מכנפשך

הא  ( בנו אמאי חייב)פטוראף פועל אוכל ו

 אמר רבינא ?)כאביו, בשכר אביו הוא אוכל

אבל אכילה , הואיל ואתני (משום דמיחזי כמקח

 לא דבשכר הואג "עא, דאינו בתנאי, דידיה

  . )דמיא למקח
  

כר את הפועל לעשות בנטע תא שמע השו

, דבעי חומה ( הרי אלו לא יאכלורבעי שלו

על מנת ובתחילה , דגמר קודש קודש ממעשר

, מתחילה ( ואם לא הודיעם)כן נשכרו לו

ואי . לן פודה ומאכי)לעשות עמו בנטע רבעי

אמאי פודה אמרת משל שמים הוא אוכל 

כתבו  (רחמנא איסורא לא זכי להו ,ומאכילן

אבל אי משלו הוא אוכל אתי שפיר שהרי הוא  'התוס

כאילו התנה עמו מעיקרא כדפרישית לעיל ומשני משום 

 אמאי פודה ומאכילן יאכלו 'ח פי"ור .קח טעותדמיחזי כמ

בלא פדייה כיון דמשל שמים אוכל ומשני איסורא לא זכי 

 ולגירסא זו קשה דאכתי הוה ליה למיפרך .ליה רחמנא

אמאי אוכלין כלל דהכי פריך בסמוך גבי נתפרסו עגוליו 

והוה ליה לשנויי משום דמיחזי כמקח טעות כדמשני 

 י כמקח טעות התם משום דמיחז?)בסמוך

  . )ואילמלי הודיען לא היו נשכרים לו(
  

קציעות שדרסן  (אימא סיפא נתפרסו עגוליו

ונפלו , ונגמרה מלאכתן למעשר, בעיגולין

נתפתחו ) ונתפרסו וצריך לחזור ולדרסן

דאין פועל אוכל  [הרי אלו לא יאכלו ,חביותיו

 מ"בכדתניא , בדבר שנגמרה מלאכתו למעשר

  ואם לא הודיען]...מרים יצא הבודל בת).פט(

ואי אמרת משל שמים הוא . ילןמעשר ומאכ

 איסורא לא זכי , אמאי מעשר ומאכילן,אוכל

 וכי תימא הכא נמי משום דמיחזי ,להו רחמנא

 מיחזי בשלמא נתפרסו עגוליו, ותכמקח טע

שכשאומר להן תחילה השתכרו  (כמקח טעות

לי לדרוס בעיגולין סבורים היו שזו תחלת 

 אלא ) ועדיין לא נגמרה מלאכתן,דריסתן

 מידע ,נתפתחו חביותיו מאי מקח טעות איכא

דמשירד לבור הוי  (ידע דאיטביל להו למעשר

 אמר רב ששת שנתפתחו חביותיו ?)יין למעשר

וסבורין היו שלא , שנשפכו לבור (לבור

.  )הוציאוהו משם משירד מן הגת לתוכו

, הוי גמרו למעשר (והתניא יין משירד לבור

  כרבי עקיבא דאמר משיקפה?)הרי ירדו

כשמתחיל , משיקפאו החרצנים על פי הבור(

 דאמרו ליה )להיות תוסס ונוטלין הזגין ומשליכן

ונימא להו איבעי לכו . )דמקפי (לא הוה ידעינן

משאמרתי לכם (מקפה אסוקי אדעתייכו דלמא 

וכיון דלא , שאני שוכר אתכם למשכו מן הבור

 באתרא דההוא )בול סבור וקאסוק אדעתייכו

.  איהו מקפה)המושכו מן הבור (גברא דנגיד

והשתא דתני רב זביד בדבי רבי הושעיא יין 

ורבי עקיבא אומר , משירד לבור ויקפה

והוא תוסס , משנתן בחביות (משישלה בחביות

, ומקצת שמרין קופאין למעלה, ורתיחתו עולה

, וקודם שיגופו אותן חביות שולין אותן רתיחות

 : צב-. צב
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 אפילו תימא שלא נתפתחו חביותיו )כןומשלי

כבר  (דאמרו ליה לא הוה ידעינן דמשלי, לבור

י ונימא להו איבע. )נישולו רתיחותיו ממנו לחוץ

 באתרא ?לכו אסוקי אדעתייכו דלמא משלי

  .  ההוא משלי)הסותמו במגופות (דההוא דשריק
  

 ל קוצץ"ר ( ולא יאכל,ליטול מעות[ תא שמע קוצץ

 )בשביל ( אדם על ידי])קבל תשלוםשי, במקום לאכול

 על ידי,  בנו ובתו הגדולים)בשביל (עצמו על ידי

 )בשביל (ועל ידי, דו ושפחתו הגדולים עב)בשביל(

. )וידעי וקא מחלי ( מפני שיש בהן דעתאשתו

, אבל אינו קוצץ לא על ידי בנו ובתו הקטנים

ולא על ידי , ושפחתו הקטניםולא על ידי עבדו 

 קא סלקא דעתך. אין בהן דעת מפני שבהמתו

, שמשנתנו האומרת מתנה אדם על אכילת בניו ובנותיו ועבדיו(

ושכר פעולתן  ( במעלה להן מזונות)מדובר בה

 אי אמרת בשלמא משל שמים הוא אוכל )שלו

, על ידי עבדיו הקטנים (משום הכי אינו קוצץ

) דאין לפועל קטן זכות אלא כשנותן לתוך פיו

דתוספת שכר ( הוא אוכל אלא אי אמרת משלו

כי היכי דאגרייהו  ( קטנים נמי נקוץ להו)הוא

 הכא במאי עסקינן  ?) אכילתן נמי דידיהדידיה

, ואף שכרן אינו שלו [בשאין מעלה להן מזונות

וקא סלקא דעתך אין הרב יכול לומר לעבד 

 ).יב(ופלוגתא היא בגיטין , עשה עמי ואיני זנך

ילו הוא עצמו שאפ, ובהמתו משום לאו דחסימה

, אי הכי. ] אינו רשאי לחסמהדש בה דישה שלו

ב במעלה להן מזונות "אא 'התוסהסבירו ( גדולים נמי

ומשל שמים הוא אוכל אתי שפיר דקוצץ בגדולים דכיון 

 אלא אי אמרת בשאין מעלה ,דזן אותם מחלי בלב שלם

להן מזונות אמאי קוצץ לגדולים דאין מתרצין בלב שלם 

 אלא מיראה הן עושין ואנוסים הן ,ן אותםכיון שאינו ז

גדולים   ?)ומשני גדולים אפילו כשאין זן מחלי בלב שלם

   .ידעי וקא מחלי
  

והא תנא רבי הושעיא קוצץ אדם על ידי עצמו 

משום  (ועל ידי אשתו אבל לא על ידי בהמתו

 ועל ידי בנו ובתו הגדולים אבל לא על )חסימה

 ידי עבדו וקוצץ על, ידי בנו ובתו הקטנים

קשיא  (ושפחתו הכנענים בין גדולים ובין קטנים

מאי ). עבדים קטנים אעבדים קטנים דמתניתין

 במעלה )מתניתין וברייתא(אידי ואידי , לאו

דשפיר אוקי כבר ג "עא 'כתבו התוס( להן מזונות

 השתא דאייתי ברייתא ,באין מעלה להן מזונות' מתני

בירא ליה לאוקמא דצריכים לאוקמה במעלה להן מזונות ס

  ובהא קא מיפלגי דמר סבר)דומיא דברייתא' מתני

וכיון שהאכילה  ( משלו הוא אוכל)תנא דמתניתין(

, יכול בעליו להתנות ולמחול על זכות זו, היא זכות של הפועל

 ומר סבר משל )כיון שזכויות עבדו הקטן שייכים לו

הלכך לית להו למרייהו זכייה  (שמים הוא אוכל

 דאפילו שלהן אינה עד שיתננה ,באכילתן

  ? )לפיהן
  

ולא קשיא , דכולי עלמא משלו הוא אוכל, לא

וברייתא ,  בשאין מעלה להן מזונותכאן

 במעלה במאי אוקימתא. במעלה להן מזונות

כתבו (  להן מזונות אי הכי קטנים נמי נקוץ להו

 גם קודם לכן יכלה להקשות קושיא זו' שהגמ 'התוס

את הברייתא במי שמעלה שהעמידו את המשנה ו

שהרי בין בהוה אמינא ובין למסקנה העמידו את , מזונות

 צערייהו דבנו ובתו ?)הברייתא במי שמעלה מזונות

לא זיכו לאב למחול על ( הקטנים לא זכי ליה רחמנא

לאו דוקא  'כתבו התוס .כיון שצער הוא להם, זכות אכילתם

 .יו דמדרבנן הוה מציאת קטן ושכרו לאב,נקט רחמנא

 לא זכו ליה ן גריס"וריב .אלא כלומר לא זכו ליה רבנן

 נקט רחמנא משום בתו דמן התורה מעשה אי נמירבנן 

    .) וצערה לא זכי ליה רחמנא,ידיה שלו
  

שאין אדם קוצץ עבור  (אי אוקימתא למתניתיןבמ

ולעולם  ( בשאין מעלה להן מזונות)עבדו קטן

ר לא ומשום דאינו מעלה קאמ, משלו הוא אוכל

 הניחא למאן דאמר אין ]א"דף צג ע[ )יקוץ

 ,כול לומר לעבד עשה עמי ואיני זנךהרב י

למאן דאמר יכול הרב לומר לעבד , אלא. שפיר

   ?מאי איכא למימר,  עמי ואיני זנךעשה
  

 אלא אידי ואידי בשאין מעלה להן מזונות

 ובהא פליגי דמר )דכולי עלמא משלו הוא אוכל(

דאמר , ורבי יוחנן. ין יכולומר סבר א, סבר יכול

  ?שביק מתניתין ועביד כברייתא, רביכול ה
  

 דכולי עלמא משל שמים הוא אוכל, אלא

 קציץ ולא מצי )ואפילו מעלה מזונות(

 ומאי קוצץ דאמר רבי הושעיא. )אקטנים(

, שיתן להם מזונות מעיקרא הרבה (מזונות

 דכוותיה גבי .)שלא יוכלו לאכול מן הענבים

 . צג-: צב  
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 תבן )ע אמרה הברייתא שאי אפשר לקצוץמדו (בהמתו

דהתניא לעיל רשאי בעל הבית [ נקוץ לה

ה דהוה מצי "ה ' כתבו התוס...להתיר פקיע עמיר

ב שיתן " שיכול לקוץ עם בעהלמיפרך מבנו ובתו הקטנים

שלא יכל  יש לומר אי נמי להם מזונות לפני המלאכה

או לאו בני מחילה נינהו לקטנים  כיון ד,להקשות מקטנים

אף שנותן  ,שלא יאכלו בשעת מלאכה (כל כמיניה לצערם כלל
   ?])להם מזונות לפני המלאכה

  

 )תנא דברייתא (בהא קמיפלגי דמר סבר, אלא

ולרבי יוחנן בין כשמעלה  (משלו הוא אוכל

ובר פלוגותיה , מזונות ובין שאין מעלה מזונות

 משל )תנא דידן ( ומר סבר)מוקי לה במעלה

ואפילו מעלה מזונות נמי לא [ שמים הוא אוכל

שהאדון יכול לומר  (יוחנן' ולר ' כתבו התוסמצי קייץ

 אידי ואידי באין מעלה להן )עשה עימי ואיני זנך, לעבד

פועל שאמר לבעל הבית  ע"פסק הש     .]מזונות

או שאמר , תן לאשתי ובני מה שהיה לי לאכול

לאכול לאשתי , הריני נוטל מעט מזה שנטלתי

 ,בעיא ביאר באר הגולה ( שומעין לואין, ובני

 שמשל ל כתנא דידן" וקי,ונפשטא דפלוגתא דתנאי היא

, פירוש ביאר באר הגולה ( אפילו נזיר.)שמים אוכל

 והב שהוא נזיר ולא יאכל ה"דלא תימא כיון דידע הבעה

כאילו התנה עמו שיתן ממה שיש לו לאכול לאשתו ליה 

ר תנו  שהיה עושה בענבים ואמ)ל"קמ, ולבניו

   ).טז,שלז(מ "חו אין שומעין לו, לאשתי ובני
  

 )שלא לאכול מן הפירות תמורת דמים ( קוצץ אדםמשנה

, על ידי בנו ובתו הגדולים,  עצמו)בשביל (על ידי

 על ידי אשתו, ליםעל ידי עבדו ושפחתו הגדו

אבל אינו קוצץ על ידי . מפני שיש בהן דעת

תו פחולא על ידי עבדו וש, בנו ובתו הקטנים

 מפני שאין בהן ולא על ידי בהמתו, הקטנים

 את הפועלים לעשות בנטע רבעי השוכר. דעת

 פודה אם לא הודיען,  הרי אלו לא יאכלושלו

 הרי נתפתחו חביותיו, נתפרסו עגוליו. ומאכילן

.  מעשר ומאכילןאם לא הודיען, אלו לא יאכלו

כבר  ( אוכלין מהלכות מדינהשומרי פירות

  .לא מן התורה אבל )נהגו כן
  

אמר  ')אוכלים מהלכות מדינה (שומרי פירות' )גמרא(
 )דאין שומרין אוכלין מן התורה ( לא שנורב

דהוה ליה מחובר (רדסין אלא שומרי גנות ופ

הלכך מן התורה לא , בשעה שאין גמר מלאכה

וכל שכן עושה , ואכיל מהלכות מדינה, אכיל

  מנכש דאכיל ממנהג המדינהכגון, במחובר

עד  ( אבל שומרי גיתות וערימות)' התוסכ"כ

אוכלין מן  )שלא נגמרה מלאכתן למעשר

קסבר משמר . )כדין עושה בתלוש (התורה

  לא שנוושמואל אמר. כעושה מעשה דמי

אלא שומרי  )דאכלי מיהת מהלכות מדינה(

אבל שומרי , )שומרי תלוש (גיתות וערימות

 אינן אוכלים לא )שומרי מחובר(גנות ופרדסים 

 קא סבר ,מן התורה ולא מהלכות מדינה

הלכך לא אכיל  (משמר לאו כעושה מעשה דמי

  . )מדאורייתא
  

רב אחא בר רב הונא המשמר את מתיב 

 מטמא )משחיטתה ועד כינוס אפרה (הפרה

 כל העוסקין בפרה )ד,פרה ד(דתנן  [בגדים

ואי אמרת . ]מתחילה ועד סוף מטמאין בגדים

מאי מטמא  אעושה מעשה דמימשמר לאו כ

 אמר רבה בר עולא גזירה שמא יזיז ?בגדים

ולאו , ורבנן הוא דגזרו על הטומאה (בה אבר

  . )מדאורייתא
  

רב כהנא המשמר ארבע וחמש מתיב 

 )של חמשה אנשים, שגדילין בהן קישואין(מקשאות 

אלא מכל , הרי זה לא ימלא כרסו מאחד מהן

אי אמרת משמר ו. אחד ואחד אוכל לפי חשבון

הא אמרת  ( אמאי אוכלעושה מעשה דמילאו כ

, שומרי מחובר אפילו מהלכות מדינה לא אכלי

ואכלי מיהו , אלא על כרחך כעושה מעשה דמי

מכלל דשומרי , מהלכות מדינה כי מתניתין

אמר רב ?  ) אפילו מדאורייתא נמי אכליתלוש

עקורין משרשיהן  (שימי בר אשי בעקורין שנו

יה מקשאות להכי קרי ל, עם קישואין שבהם

ומשום דשומרי תלוש הם , ולא קרי ליה קישואין

 ,עקורין.  )כי מתניתין, אכלי מהלכות מדינה

 שלא ניטל ?והלא נגמרה מלאכתן למעשר

 דקישואין ):פח(ואמר מר לעיל  [פיקס שלהם

  . ]משיפקסו
  

 אמר רב אשי כוותיה דשמואל מסתברא

 ובר בשעה שאינה גמר מלאכהדעושה במח(

 .צג           
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וכל שכן , ת מדינה לא אכילאפילו מהלכו

, שומרי מחובר דהוי שעה שאינה גמר מלאכה

ומתניתין בשומר , ולאו עושה מעשה הוא

 דתנן ואלו אוכלין מן התורה העושה )תלוש

 ...במחובר לקרקע בשעת גמר מלאכה ובתלוש

מכלל דאיכא דלא קא אכיל מן התורה אלא 

, מדלא תנא אלו אוכלין סתמא (מהלכות מדינה

ינהו או עושה במחובר בשעה שאינה ומאי נ

או עושה בתלוש בשעה שנגמרה , גמר מלאכה

אימא . )מלאכתו או דבר שאין גדולו מן הארץ

 ,מאי אינן אוכלין, סיפא ואלו שאינן אוכלין

לכות אילימא שאין אוכלין מן התורה אלא מה

  שאין אוכליןאלא לאו, מדינה היינו רישא

 דינהורה ולא מהלכות מ לא מן הת)כלל(

 שתא על כרחך מן התורה דתני ברישאמה(

דאשמעינן דאיכא אחרינא דאכיל ולא מן 

התורה במשמר תלוש עד שלא נגמרה 

דכיון דאינו עושה , מלאכתו למעשר קאמר

ואכיל מהלכות ,  לא אכיל מן התורהמעשה

,  ליכא לאוקמאדאילו במשמר במחובר, מדינה

דהא אפילו עושה מעשה ממש קתני סיפא דלא 

וכל שכן , יל כלל בשעה שאינה גמר מלאכהאכ

 עושה במחובר לקרקע  ומאי ניהו)משמר

וכל שכן שומרי גנות , בשעה שאין גמר מלאכה

פועל שהיה עושה . א ע"פסק הש     .ופרדסות

והתנה עם בעל , הוא ואשתו ובניו ועבדיו

אם הם , הבית שלא יאכל ממה שהם עושים

 אם הם  אבל,לא יאכלו) ומדעתןהגה (גדולים 

נפתחו חביותיו  .ב ).יז,שלז(מ "חו יאכלו, קטנים

לא יאכל , ונתפרסו עיגוליו ושכרו לעשות בהם

בשיודע , א"בד. שכבר נתחייבו במעשר, מהם

וסבור , אבל אם לא ידע, הפועל שנפתחו

חייב לעשר , שעדיין לא נתחייבו במעשר

, השומר במחובר .ג ).ה,שלז(מ "חו ולהאכילו

אבל . אינו אוכל, מלאכהאפילו בשעת גמר 

אף , השומר בתלוש עד שלא נגמרה מלאכתו

על פי שאינו אוכל מן התורה אוכל מהלכות 

היה משמר  .ד ).ו,שלז(מ "חו מדינה שנהגו כן

ארבעה או חמשה ערימות של חמשה בני 

אלא אוכל , לא ימלא כריסו מאחד מהן, אדם

פסק     ).ח,שלז(מ "חו מכולם לפי החשבון
 פועלין לעשות בנטע רבעי שלו  שכרם"הרמב

ואם לא הודיעם פודה , הרי אלו לא יאכלו

   ).ז,יב(שכירות  ומאכילן
  

,  ארבע שומרים הן שומר חנם והשואלמשנה

 שומר חנם נשבע על הכל. נושא שכר והשוכר

על כל המאורעות הכתובות בשאר שומרים [

 ]ופטור,  הוא נשבע שכך עלתה לו,לחיוב

גניבה ואבידה ( והשואל משלם את הכל

 ונושא שכר והשוכר נשבעים על )ואונסין

ומשלמין את , השבורה ועל השבויה ועל המתה

  .האבידה ואת הגניבה
  

אמר רב ?  מאן תנא ארבעה שומרים)גמרא(

אמר . נחמן אמר רבה בר אבוה רבי מאיר היא

מי איכא דלית ליה ארבעה ליה רבא לרב נחמן 

ן על כרחך ארבעה מיני שומרי(שומרין 

אמינא לך מאן תנא אמר ליה הכי ק? )אשכחן

דקתני מתניתין בתרוייהו (שוכר כנושא שכר 

 רבי )פטורין מאונס ומשלמין גניבה ואבידה

רבה בר אבוה , כדמפרש ואזיל( מאיר היא

תנא מתניתין שוכר כיצד משלם רבי מאיר 

 רבי יהודה אומר כשומר ,אומר כשומר שכר

, נן ליהוהא רבי מאיר איפכא שמעי .)חנם

 רבי מאיר אומר ,דתניא שוכר כיצד משלם

 ?רבי יהודה אומר כשומר שכר, כשומר חנם

 ,ארבעה, אי הכי.  רבה בר אבוה איפכא קתני

האי אי הכי אין בו אי  'כתבו התוס( שלשה נינהו

 וכן , דמעיקרא נמי הוה מצי לאקשויי הכי,אמרת בשלמא

 אמר רב נחמן בר יצחק ?)יש הרבה בגמרא

  .שומרין ודיניהם שלשהארבעה 
  

 )בהמות (ההוא רעיא דהוה קא רעי חיותא

 חדא מינייהו )החליקה (שריג, אגודא דנהר פפא

 אמר ,אתא לקמיה דרבה ופטריה. ונפלת למיא

 הא נטר ]ב"דף צג ע[ ,מאי הוה ליה למיעבד

אמר . )א אונסואין אבידה אל (כדנטרי אינשי

על למתא בעידנא , תהליה אביי אלא מע

.  ן אמר ליה אי?ילי אינשי הכי נמי דפטורדעי

 הכי נמי גנא פורתא בעידנא דגנו אינשי

  .   אמר ליה אין?דפטור

 : צג-. צג   
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הם אונסין ששומר שכר פטור איתיביה אלו 

ָבא ַוִתָקֵחם ְוֶאת ַהְנעִרים כגון עליהן  ַָוִתֹפל ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ

ִּהכו ְלִפי ָחֶרב   אמר ליה התם בחזני מתא?ּ

סמך אנשי העיר שומרי העיר בלילה שכל (

הנהו ודאי בעו , עליהם לשמור גופם וממונם

  .  )נטירותא יתירתא
  

 עד יביה עד מתי שומר שכר חייב לשמוראית

ָּהִייִתי ַביֹום ֲאָכַלִני חֶֹרב ְוֶקַרח ַבָלְיָלהכדי  ּ  אמר ?ּ

ליה אטו יעקב  אמר .ליה התם נמי בחזני מתא

 דאמר ליה ללבן נטרי לך ?אבינו חזן מתא הוה

  .  ירותא יתירתא כחזני מתאנט
  

יתיביה רועה שהיה רועה והניח עדרו ובא א

בשעת משלחת  'כתבו התוס( בא זאב וטרף, לעיר

 ובא ארי )יהודה היא דאמר זאב אחד אונס' זאבים ור

ודרך , ארי דרכו לדרוס הבהמה במקום שמוצאה(ודרס 

ושם , זאב לטורפה חיה ולהוליכה במקום שהוא בטוח

, ומדים אילו היה שם היה מציל אין א)הורגה

 )היה ( יכול)באופן שהיה שם (ותו אםאלא אומדין א

לא יכול , באופן שגם אם היה שם (אם לאו,  חייבלהציל

אי לאו דעל בעידנא דעיילי מ.  פטור)היה להציל

דעל בעידנא דלא ,  לא?)אפילו הכי חייב(אינשי 

כי אין יכול  (אמאי פטור, אי הכי. עיילי אינשי

 אונס חייב תחילתו בפשיעה וסופו ב)יללהצ

, גבי כל מזיקין קטנים וקלים דהוא יכול להציל[

נהי דמזיק חזק , וסופו נמי, שהרי הניחם ובא לו

לא היה יכול להציל שאם היה שם , בא עליהן

 מיהו תחילתו בפשיעה הוה והוה ליה אונס

 כתבו ).מב(מ "דהכי פסקינן הלכתא בב, דחייב

 נמי דמוקי לה בעידנא דעיילי אינשי ת לאביי"וא 'התוס

מ אם היה יכול להציל חייב אלמא " והא מ,מי ניחא

מדוע חייב , שאם לא נחשב פשיעה(הוא  תחילתו בפשיעה
 דלא חשיב ליה פשיעה ל"וי )באופן שאם היה שם היה מציל

 דתחילתו דכעין ויש ללמוד מכאןאלא גניבה ואבידה 

.) לו(ומהא דאמר רב  .גניבה ואבידה וסופו באונס דפטור

שומר שכר שמסר לשומר חנם פטור לפי שמסר לבן ' אפי

דעת אין ראיה דאפילו סבר רב תחילתו בכעין גניבה 

ואבידה וסופו באונס חייב אפילו הכי פטור דאין לנו לומר 

שודאי שומר חנם לא ישמור מגניבה ואבידה רק מפשיעה 

 בן  אלא סתם,והוה ליה תחילתו בכעין גניבה ואבידה

 ,דעת רגיל לשמור הרבה אפילו מדברים שאינו חייב

ושמא אפילו מסרו לשומר חנם ופטריה מפשיעה פטור 

דשמע קל אריה  ?]דלא חשיב תחילתו בפשיעה בהכי

אומדין ,  אי הכי.)שאנוס הוא, מאימתו (ועל

 היה לו לקדם ? מאי הוה ליה למעבד,אותו

מאי איריא שומר ,  אי הכי.ברועים ובמקלות

דהא מר הוא ,  אפילו שומר חנם נמי,רשכ

לו לקדם ברועים דאמר שומר חנם שהיה 

יש לו ( שומר חנם ?ובמקלות ולא קידם חייב

 שומר שכר  )ולא לשכור אנשים ( בחנם)לקדם

 ).של בהמות ( עד כדי דמיהן, ועד כמה,בשכר

דקא  ( מצינו בשומר שכר שחייב באונסיןוהיכן

דהדר שקיל  ?)רמית עליה לשכור אנשים משלו

אביי אמר ליה רב פפא ל. דמיהן מבעל הבית

 נפקא מינה ?מאי אהני ליה מינה, אי הכי

שמכיר בהן , כושר הבהמות (לכושרא דחיותא

 אי נמי לטרחא יתירתא, )ולמודות בביתו, כבר

  . )שלא יצטרך לחזור אחר הבהמות לקנות(
  

רב חסדא ורבה בר רב הונא לא סבירא להו 

ל דמכי נטר כדנטרי דאמר לעי (הא דרבה

 דאמרי להכי )אונס לפטור אינשי הוה אידך

 יהבי לך אגרא לנטורי לי נטירותא יתירתא

והוה ,  אונס נמי לא הויונהי דלאו פשיעה הוא(

  . )ליה כאבידה
  

 בר אדא סבולאה הוי קא מעבר חיותא אגמלא

דחפה חדא לחברתה ושדיתה ,  דנרש)גשר(

אמר . יביהחי, אתא לקמיה דרב פפא. במיא

 אמר ליה אבעי לך ?ליה מאי הוה לי למעבד

נראה דלא חשיב לה  'כתבו התוס[ לעבורי חדא חדא

פשיעה מהאי טעמא אלא כעין גניבה ואבידה ומחייב 

מטעמא דאדעתא דהכי יהבי לך אגרא דתינטר נטירותא 

 ,יתירתא כרב חסדא ורבה בר רב הונא מדמייתי לה הכא

 שרצו 'וחו קמאיכבר צו'ואתי שפיר דקאמר בסמוך 

לפטור מדרבה דאם לא כן אמאי צווחו דמילתא דפשיטא 

 וסבר רב פפא ,הוא שהן חייבים דאפילו שומר חנם חייב

דאמר משום דאיבעי לך לעבורי .) נח(ק "בבדהכא כרבא 

חדא חדא לאו פשיעה היא ולא כרב כהנא דאמר התם 

  אמר ליה ידעת ביה .]דהוי פשיעה גבי נפלה לגינה

 דמצי ) בבן עמך ואומתך,כלומר (יךבבר אחת

 אמר ליה כבר צווחו קמאי ?למעבר חדא חדא

  . ולא איכא דאשגח בהו, דקמך
  

שם  (אזל שבו. איבו אפקיד כיתנא בי רוניא

לסוף .  שמטיה מיניה)לסטים מזויין היה, הגנב

 :          צג
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 חייביה, אתא לקמיה דרב נחמן. הוכר הגנב

ד הואיל והוכר הגנב ולא יפסי, לשלם לרוניא(

. ) עליו לטרוח אחר הגנב עד שיוציא מידוכלום

 דשלח רב ,לימא פליגא דרב הונא בר אבין

ר כך הוכר הונא בר אבין נגנבה באונס ואח

רצה ,  רצה נשבעאם שומר חנם הוא, הגנב

פרעון והיינו פליגי דהא רוניא  (עושה עמו דין

 אם )וחייביה רב נחמן לשלומי, שומר חנם הוה

 ? עמו דין ואינו נשבעושה עשומר שכר הוא

אנשי [ אמר רבא התם גברי דפרמוסקא

אפילו גריס רבא אתי  ' כתבו התוסהשלטון היו שם

מילתא דרב הונא בר :) קח (ק"בדרבא מוקי בג "עשפיר א

אבין שקדם ונשבע אבל היכא דלא נשבע אפילו שומר 

חנם עושה עמו דין ואינו נשבע הכא לדברי השואל משיב 

דאי רמא קלא הוו ,  הוו קיימי)הוליה לא סבירא לי

והשתא אפילו לא  'כתבו התוס( אתו ומצלין ליה

הוכר הגנב הוה חייב כיון דפשע ולא נקט גמרא הוכר 

הגנב אלא משום התלמידים שהיו סבורים דמשום דהוכר 

שומר חנם . א ע"פסק הש     .]הגנב חייביה

, ובא ארי ודרסה, שהניח הבהמה ונכנס לעיר

ם נכנס בשעה שדרך בני אדם א, זאב וטרפה

אפילו אם היה יכול להציל אם , פטור, ליכנס

' ודין הברייתא שחייב אפי ביאר באר הגולה[ היה שם

ף "ריהפ " וכ,ומר שכר הוא בש,על בעידנא דעיילי אינשי

 פטור כשעל בעידנא דעיילי ומר חינם אבל ש.ם"רמבוה

 ואם נכנס בשעה שאין דרך בני אדם ]אינשי

אים אילו היה יכול להציל אם היה רו, ליכנס

 .ב ).יב,רצא(מ "חו .פטור,  ואם לאו,חייב, שם
רועה שהיה לו להציל הטריפה או השבוייה 

ולא קרא רועים , ברועים אחרים ובמקלות

. הרי זה חייב, אחרים ולא הביא מקלות להציל

ח קורא רועים "אלא שש, ש"ח ואחד ש"אחד ש

 אבל ,פטור, ואם לא מצא, יא מקלות בחנםומב

שומר שכר חייב לשכור הרועים והמקלות עד 

וחוזר ולוקח שכרן , כדי להציל, כדי דמי הבהמה

והיה לו לשכור , ואם לא עשה כן, מבעל הבית

 .ג ).ח,שג(מ "חו וחייב, הרי זה פושע, ולא שכר
, רועה שומר שכר שהעביר הבהמה על הגשר

ודחפה אחת מהן לחבירתה ונפלה לשבולת 

,  הרי זה חייב) מקום שמים נגרים בכחפירוש(נהר 

שאין השומר , שהיה לו להעבירם אחת אחת

והואיל , נוטל שכר אלא לשמור שמירה מעולה

פ "עא, ה והעביר כאחדופשע בשמירתן בתחל

מ "חו הרי הוא חייב, שנאנס בסוף בעת הנפילה

   ).יא,שג(
  

.  אונסשני זאבים,  זאב אחד אינו אונסמשנה

שחיה  (שעת משלחת זאביםרבי יהודה אומר ב

 קופצת היא על רעה משולחת בגזירת המלך

שני כלבים  .  אף זאב אחד אונס)אדם אחד

אינו אונס ידוע הבבלי אומר משום רבי מאיר 

. משתי רוחות אונס, מרוח אחת אינו אונס

הארי .  הרי זה אונס)חד לסטם קאמר(הלסטם 

 והנחש  ) נמיהי"י רש"לעז( הדוב והנמר והברדלס

,  בזמן שבאו מאליהןאימתי. לו אונסרי אה

 אינו ל הוליכן למקום גדודי חיה ולסטיםאב

עינה  (הסגפ,  הרי זה אונסה כדרכהמת. אונס

 )ו העמידה בקיץ בחמה ובחורף בצינהא, ברעב

תימה דפשיטא  'הקשו התוס( נו אונס איומתה

ל דאפילו יש לתלות ולומר " דקמל"וידפשיעה גמורה הוא 

יל דבר אחר אפילו הכי חייב דלא היה לו שמתה גם בשב

 הרי זה  עלתה לראשי צוקין ונפלה.)לסגפה

) :לו(מ "באוקימנא ב[העלה לראשי צוקין . נסאו

] תקפתו ועלתה לצוקין הרים חדין וגבוהין

  . אינו אונסונפלה ומתה
  

 אמר רב נחמן ? והתניא זאב אחד אונס)גמרא(

ורבי , בר יצחק ההיא בשעת משלחת זאבים

  . הודה היאי
  

 לוקי גברא להדי ,הלסטים הרי זה אונס אמאי

  .  אמר רב בלסטים מזויין?גברא
  

 מי , לסטים מזויין ורועה מזויין מהואיבעיא להו

 או דלמא האי, אמרינן אוקי גברא להדי גברא

על מנת כן בא או  ( מסר נפשיה)הלסטים(

 לא )הרועה ( והאי)ליהרג או להרוג ויקח ממון

 ?)אין לו למסור נפשו על כך (מסר נפשיה

מסתברא דהאי מסר נפשיה והאי לא מסר 

  . נפשיה
  

לגנב  (ביי לרבא אשכחיה רועהאמר ליה א

 ואמר )וגיזמו וחירפו, קודם שנטל הימנו כלום

דף [ בדוכתא פלניא יתיבינן, גנבא סריאליה 
ואם תבוא  ( כך וכך גברי איכא בהדן]א"צד ע

 . צד-:  צג . צד-: צג   
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כך וכך ,  בהדן כך וכך כלבי איכא) תמותלגזול

  פסיקא לן)קלעים המקלעים באבן (זוקתא

, )פסוקות וקבועות עלינו להיות עמנו בכל יום(

 אמר ליה הרי הוליכן? מאי, ואזל ושקל מיניה

שהזכיר לו המקום  (למקום גדודי חיה ולסטים

     .)והשיאו לבא על ידי שגידפו, שהבהמות שם

 ,רועה שבאו זאבים וטרפו ממנו. א ע"פסק הש

אינו אונס אפילו בשעת , אם היה זאב אחד

. )י"ק ודלא כר"כת ביאר באר הגולה (משלחת זאבים

, שני כלבים. הרי זה אונס, ואם היו שני זאבים

ביאר באר  (אינם אונס אפילו באו משתי רוחות

ז "ה,  היו יותר על שנים.)מאיר' ק דלא כר"כת הגולה

. םשומר שכר פטור מאונסי .ב ).ד,שג(מ "חו אונס

אפילו אם , בא עליו לסטים מזויין, איזהו אונס

לפי שהליסטים מוסר נפשו , גם הרועה מזויין

הארי והדוב והנמר  .ג ).ג,שג(מ "חו ...יותר

מין ' ז ובערוך פי"ש בלע"י פוטויי"רש' פי (והברדלס

כ יתהפך "שנים הוא זכר ונקרא צבוע ואח' בעל חי שבז

 מקודם מבואר לנקבה נקרא נפרזא ואז היא יותר רעה

הרי אלו אונסים ,  והנחש)א"ז ע"ק דף ט"ק דב"בפ

 אבל אם הוליכן למקום ,בזמן שבאו מאליהם

וחייב , אין אלו אונסים, גדודי חיה ולסטים

סיגפה . פטור, מתה כדרכה .ד ).ו,שג(מ "חו לשלם

אפילו , כגון שהעמידה בחמה או בצנה, ומתה

ו תקפת .ה ).יב,שג(מ "חו חייב, לא מתה מיד

הרי זה , ועלתה לראשי צוקין ותקפתו ונפלה

או , העלה לראשי הצוקין .ו ).יג,שג(מ "חו אונס

, שעלתה מאיליה והוא יכול למונעה ולא מנעה

, חייב, שתקפתו ונפלה ומתה או נשברהפ "עא

 חייב, שכל שתחלתה בפשיעה וסופו באונס

רועה שמצא גנב והתחיל  .ז ).יד,שג(מ "חו

, ו שאינו חושש ממנוראותלהתגרות בו ולה

 הרי אנו במקום פלוני כך וכך רועים ואמר ליה

ובא אותו , אנחנו כך וכך כלי מלחמה יש לנו

 הרי הרועה חייב, הלסטים ונצחו ולקח מהם

  ).ז,שג(מ "חו
  

,  מתנה שומר חנם להיות פטור משבועהמשנה

נושא שכר , והשואל להיות פטור מלשלם

כל . לםשוהשוכר להיות פטורין משבועה ומל

וכל ,  בטל תנאוהמתנה על מה שכתוב בתורה

שהקדים מעשה (ו תנאי שיש מעשה בתחילת

 , כגון.שעליו לעשות לתנאי שהוא שואל ממנו

 'הרי מעשה זה שלך אם תעשה דבר פלוני'

אם יעברו 'דלא דמי לתנאי בני גד ובני ראובן 

אם תעשה ',  היינו תנאי קודם למעשה'ונתתם

 היינו תנאי 'ארעה צאנךלי הדבר הזה אשובה 

 )ששואל ממנו קודם למעשה שעליו לעשות

שלא פ "עוא, והוי מעשה מקוים (תנאו בטל

  וכל שאפשר לו)קיים בעל התנאי את התנאי

  .  תנאו קייםלקיימו בסופו והתנה עמו מתחילתו
  

 מתנה על מה שכתוב בתורה , אמאי)גמרא(

וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו , הוא

דאמר בדבר , רבי יהודה היא א מני ה?בטל

 דתניא.  תנאו קיים)שאר וכסות(שבממון 

מנת האומר לאשה הרי את מקודשת לי על 

 הרי זו שאין ליך עלי שאר כסות ועונה

רבי . דברי רבי מאיר, ותנאו בטל, מקודשת

  .  יהודה אומר בדבר שבממון תנאו קיים
  

סיפא  אימא ,ומי מצית מוקמת לה כרבי יהודה

,  תנאו בטלמתנה על מה שכתוב בתורהכל ה

קשיא לעולם רבי  הא לא ?אתאן לרבי מאיר

.  בדבר שאינו של ממוןוסיפא, יהודה היא

אימא סיפא כל תנאי שיש בו מעשה בתחילתו  

מאן שמעת ליה דאית ליה הא . תנאו בטל

 דתניא אבא חלפתא איש , רבי מאירסברא

ר משום רבי מאיר תנאי קודם כפר חנניא אמ

מעשה קודם לתנאי  ,  הרי זה תנאיעשהלמ

 י"רש' הכא משמע דלא כפי 'כתבו התוס[ אינו תנאי

דאפילו רבנן דרבי מאיר מודו דבעינן .) עה(בגיטין ' דפי

  כולה רבי מאיר היא,  אלא?]תנאי קודם למעשה

רישא ( ושאני הכא דמעיקרא לא שעבד נפשיה

 רבי תני מתנה שומר חנם להיפטר משבועהדק

האי לאו מתנה על מה שכתוב בתורה ו, מאיר

הוא אלא שאמר לו אי אפשי להיות שומר שלך 

ושומר לא נחית לשמירה עד דמשיך , אלא בכך

 כבר פירש על מנת והאי כי משיך, לבהמה

ולא שיעבד נפשיה לירד , שאין לו עליו שבועה

,  ירדולמה שירד, בתורת שומרין אלא למקצת

רי את מכי אמר לה ה, אבל המקדש את האשה

 .         צד
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וכי אמר לה על ,  איתקדשה להמקודשת לי

 מתנה על מה שכתוב מנת שאין ליך עלי

 וכי תפיס קדושין, דאין אישות לחצאין, בתורה

והוה מתנה על מה שכתוב , לגמרי תפיס

  . )בתורה
  

, במאי. תנא ומתנה שומר שכר להיות כשואל

  בשקנו מידואמר שמואל ?)בתמיה (בדברים

,  בשלא קנו מידוו תימאאפיל ורבי יוחנן אמר

נפיק ליה קלא דאיניש בההיא הנאה דקא 

  .גמיר ומשעבד נפשיהמהימנא הוא 
  

אמר רב ' ...וכל שאפשר לו לקיימו בסופו'

 טבלא אמר רב זו דברי רבי יהודה בן תימא

 הא אי אפשר לקיומי, דקתני דאפשר לקיומי(

 שאי פ"אע אבל חכמים אומרים )תנאו בטל

ופו והתנה עליו מתחילתו  אפשר לו לקיימו בס

 הרי זה גיטך על מנת דתניא. תנאו קיים

על , על מנת שתרדי לתהום, שתעלי לרקיע

על מנת , מנת שתבלעי קנה של מאה אמה

ת הים הגדול ברגליך נתקיים שתעברי א

.  אינו גטלא נתקיים התנאי, התנאי הרי זה גט

 כלל אמר ,רבי יהודה בן תימא אומר כזה גט

ן תימא כל שאי אפשר לו לקיימו רבי יהודה ב

 אינו אלא  מתחילתובסופו והתנה עליו

,  שאין בלבו לשום תנאי,בדברים (כמפליגה

אלא להקניטה בעלמא מרחקה ודוחה אותה 

אמר רב נחמן אמר רב הלכה . וכשר, )בדברים

אמר רב נחמן בר יצחק . כרבי יהודה בן תימא

דסתמא לן כרבי יהודה בן  (מתניתין נמי דיקא

 הא רב ,ל רב נחמן" מאי קמת"וא ,' כתבו התוסתימא

 ועוד מה שייך ,יהודה בן תימא' אמר לעיל זו דברי ר

 דלא שמיע ליה ואיכא למימר .דיקא מה שהוא בהדיא

אבל  ,דרב ושייך נמי דיקא כיון שאינו בפירוש במשנה
 תנאו ,כל שאי אפשר לו לקיים' דהוה ליה למיתני קשה

ונראה  .)כתבו רק את הצד השליליש ( כי אינך דרישא'בטל
 ומפרש מנליה לרב ,דרב נחמן הוה ידע להא דרב לומר

ל כש' שמה שנאמר  דהא איכא למימר,דמתניתין כוותיה

 'תנאו קיים, והתנה עמו מתחילתו, שאפשר לקיימו בסופו

כל המתנה על מה 'אתי ככולי עלמא וקאי ארישא דקתני 

הביאה המשנה  ( ויהיב טעמא'שכתוב בתורה תנאו בטל
 משום דכל תנאי שאפשר לקיימו )טעם לכך שתנאו בטל

בסופו דוקא הוי תנאי קיים אבל מתנה על מה שכתוב 

כן מה שנאמר  ו.בתורה שאי אפשר לו לקיימו תנאו בטל

וכל שיש ' נמי קאי ארישא דקתני 'התנה עליו מתחילתוו'

 דוקא התנה עליו 'בו מעשה מתחילתו תנאו בטל

אמר רב  ו.קיים שהתנאי קודם למעשהמתחילתו תנאו 

, יהודה בן תימא' נחמן בר יצחק שהמשנה מדוייקת כרר

 סיומא דרישא הוא לא הוה ליה  הסיפא דאי'כל'מדקתני 

ואם אפשר לקיימו בסופו והתנה עליו 'למיתני כל אלא 

 אלא ודאי סיפא מילתא באפי 'מתחילתו תנאו קיים

אם כן ודאי נפשיה הוא ושום חידוש אתא לאשמועינן 

 דקתני כל )אתא למידק אפשר אין לא אפשר לא

 פו והתנה עליו מתחילתולקיימו בסושאפשר לו 

,  תנאו בטלהא אי אפשר לו לקיימו, תנאו קיים

ש "קבל עליו ש. א ע"פסק הש     .שמע מינה

או שהתנה ליפטר , להתחייב אף באונסים

מ "חו ...הכל לפי תנאו, מגנבה ואבידה ומשבועה

כל תנאי צריך להיות בו ארבע  .ב ).ד,שה(

ושיהיה הן שלו , ואלו הן שיהיה כפול, דברים

, ושיהיה התנאי קודם למעשה, קודם ללאו

ואם חסר . ושיהיה התנאי דבר שאפשר לקיימו

וכאילו אין , הרי התנאי בטל, התנאי אחד מהם

כאלו , אלא תהיה מקודשת מיד, שם תנאי כלל

במה דברים  .ג .)ב,לח(ע "אה ...לא התנה כלל

בסתם , ח חייב אלא בפשיעה"אמורים שאין ש

, אבל אם התנה שיתחייב אף באונסים. שומר

 .ד ).כז,רצא(מ "חו חייב אף בדברים בלא קנין
מ " עכגון, נה על דבר שאי אפשר לקיימוהת

או שתבלעי , או שתרדי לתהום, שתעלי לרקיע

 והגט גט, אינו תנאי, קנה של ארבע אמות

   ).יב,קמג(ע "אה

  

  פרק השואל את הפרהפרק השואל את הפרה
ועל ענין שאלה בבעלים ' ' מצוה סכתב החינוך( משנה

שהתורה לא חייבה , נוכל לומר לפי הפשט, שפטור

דמכיון שהוא , אחר שבעל הכלי או הבהמה עמו, השואל

השואל את הפרה ושאל  )'ישמור הוא על שלו, שם

לא גרסינן  (או שכר בעליה עמה, בעליה עמה

 מתניתין גבי פרה אלא גבי  בכולהשכירות

כל , דאשמעינן היכא דפרה שאולה, בעלים

בין בשאילת , היכא דהוו בעלים עמו במלאכתו

 קרינא ביה אם בעליו גופו ובין שנשכר אצלו

אבל בפרה שכורה לא אשמעינן מתניתין , עמו

 )אבל מברייתא שמעינן לה, דפטור בבעלים

 .צד           
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 ואחר כך שאל את ,ו שכרןשאל הבעלים א

ִּאם ְבעָליו עמֹו לֹא שנאמר ,  פטור ומתההפרה ִ ָ ּ

ֵלם   אבל שאל את הפרה ואחר]ב"דף צד ע[. ְּיׁשַ

,  חייבומתה, כך שאל את הבעלים או שכרן

ֵלםשנאמר  ֵלם ְיׁשַ ְּבעָליו ֵאין עמֹו ׁשַ ּ ּ ִ ָ , אשמעינן (ּ

 לא הוי שאילה שהיה עמו בשעת אונסיהפ "עא

אלא אם כן היה עמו , בבעלים לאיפטורי

  .)וטעמא מפרש בגמרא, עת שאלהבש
  

ל ואחר כך שא' ) דרישאסיפא ( מדקתני סיפא)גמרא(

 עמה  מכלל דרישא דקתני עמה'את הפרה

 פרה ,עמה ממש מי משכחת לה. ממש

שאמר לו הרי מ (במשיכה ובעלים באמירה

ופרה ,  הוי גופו שאול לופרתי ואני נשאלין לך

 ועל כן הוה ליה שאל אכתי מיחסרא משיכה

 שה הק ,' כתבו התוסים ואחר כך שאל פרהבעל

שתלא טבחא ואומנא וספר מתא .) צז( דאמר לקמן ם"ריב

 משמע .כולהו בעידן עבידתייהו כשאלה בבעלים דמו

וקשה , דשלא בעידן עבידתייהו לא הוי שאלה בבעלים

קודם שהתחיל ' אפי, איך אמר כאן שאמירה לחוד

קא בעידן  דלאו דול"וי .הוי שאילה בבעלים, במלאכה

 אלא בשעת הליכתן או אפילו מזמנים עצמן ,עבידתייהו

ואז נשכרים , לילך ולעשות חשוב בעידן עבידתייהו

 אבל ודאי משעת אמירה של קודם פסק מלאכה ,באמירה

לסוף איגלאי .) פא(לא חשוב שאילה בבעלים כדאמרינן 

מילתא דההיא שעתא שכרא הוי שתי ולא הוי פשיעה 

 כגון דקיימא פרה אימאאיבעית  ?)בבעלים

אלא היא  (דלא מחסרא משיכה, בחצרו דשואל

בשעה שהמשאיל הסכים ,  להיות שאולה לו'קנין חצר'נקנית ב

 דאמר ליה איבעית אימא .)להשאיל אותה ולהשאל לו

  . גופך לא תשאל עד שעת משיכת פרתךאת
  

 'כתבו התוס( שומרים הםארבעה , תנן התם

' ולא שאלה הגמ, .)צג (הזאת הובאה לעיל בדף המשנה

 והטעם לכך משום שבמשנתנו הובא הפסוק, מ"שם מה

 להקשות כן עד ' הגמהתלכן חיכ' ...אם בעליו עמו'

נושא שכר ,  שומר חנם והשואל) לכאןהשהגיע

 'כתבו התוס( שומר חנם נשבע על הכל. והשוכר

ונקט , שבפשיעה כל השומרים חייבים , פשיעההחשיבלא 

השואל ו' שמובא מהו.  בין השומריםהדברים שהם חילוק

 אבל מתה ,מה שהוזכר בפרשהל "ר 'משלם את הכל

 אלא נלמד מסברא,  שאינו כתוב בפרשהמחמת מלאכה

 לכן לא ,'יש לו רשות לעשות בה מלאכה פטורשכיון '

נושא שכר ,  והשואל משלם את הכל)שנאו

והשוכר נשבעין על השבורה ועל השבויה ועל 

א פשעו בה ושלא שלחו של, שכן הוא (המתה

  . ומשלמים את האבידה ואת הגניבה)בה יד
  

שלש פרשיות הן (דתנו רבנן ? מנא הני מילי

כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים '1סמוכות 

וגונב 'דכתיב ,  ובה פטר על הגניבה'לשמור

דכתיב ,  שטוען שנגנבה הימנו'מבית האיש

 ואוקימנא 'ונקרב בעל הבית אל האלהים'

ואחריה , שנשבע שלא שלח בה ידולשבועה 
 'כי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה'2

ופטר על האונסין , ובה חייב על הגניבה

 ,ומת או נשבר או נשבה'דכתיב , בשבועה

, ' ואם גנוב יגנב ישלם,תהיה' שבועת ה

 וחייב בה את האונסין 'וכי ישאל'3ושלישית 

פרשה  )ופטר בבעלים, כשאין בעליו עמו

שניה בשומר ,  נאמרה בשומר חנםנהראשו

  . לישית בשואלש, שכר
  

ַאל ִאיׁש  מפורש בשלמא שלישית בשואל ְוִכי ִיׁשְ

ֵלם  ַבר אֹו ֵמת ְבעָליו ֵאין עמֹו ׁשַ ֵּמעם ֵרעהו ְוִנׁשְ ּ ִ ָ ֵ ִּ ּ ּ

ֵלם אלא ראשונה בשומר חנם שניה בשומר , ְּיׁשַ

שניה בשומר ,  מסתברא?איפוך אנא, שכר

, אדרבה. יבה ואבידהשכר שכן חייב בגנ

ראשונה בשומר שכר שכן משלם תשלומי כפל 

גנבה הימנו ונמצא טוען שנ[ בטוען טענת גנב

 בפרשה . חייב בה כפלשהוא עצמו גנבה

 וסמיך 'אם לא ימצא הגנב'דכתיב , ראשונה

ואוקימנא , 'על כל דבר פשע ישלם שנים'ליה 

אלא הוא ,  אם לא ימצא כמו שאומר):סג(ק "בב

וכגון שנשבע תחילה ,  ישלם שניםבועצמו גנ

קודם שנשבע אבל באו עדים , לשקר שנגנב

אם 'דהכי כתיב ,  אינו משלם כפלתחלה לשקר

ונקרב בעל ',  וכבר נשבע'לא ימצא הגנב

בר על כל ד' . לשבועה'הבית אל האלהים

ישלם '  דיינין בעדים' אשר ירשיעון...פשע

  שדייה להך פרשתאוכיון דחומרא היא, 'שנים

, דאילו פרשה שניה ליכא כפל, אשומר שכר

ומכי טעין , דהא מיחייב ליה בגניבה ואבידה

חמורה  (  אפילו הכי?) מחייב עצמו בקרןנגנבה

שהשניה מחייבתו  ( קרנא)שניה מראשונה

ואפילו לא נשבע  ( בלא שבועה)משאמר נגנבה

 : צד-. צד
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זה חמורה מן  ( עדיפא מכפילא בשבועה)לשקר

רן אם לא באו הראשונה שפוטרתו מלשלם ק

 שמחייבתו כפל לאחר פ"עא, עדים שהוא גנבה

ובלא שבועה אין ,  ובאו עדיםשנשבע לשקר

מדלא פטר שואל , דהא עדיפא (תדע. )שם כפל

 דהא )על הגניבה וניחייביה כפל לאחר שבועה

שבחנם הוא עושה  (שואל כל הנאה שלו

 ואינו )ובו היה לו להחמיר יותר, מלאכתו

, בלא שבועה ( אלא קרן)על טענת גנב (משלם

  .)ולא פטרו בשבועה כדי להביאו לידי כפל
  

  ? והא בעיא מזוני,והשואל כל הנאה שלו

כלומר יש שואל שכל הנאה  (דקיימא באגם

לא בעי  ' כתבו התוסכגון שהיה אגם סמוך לו, שלו

 ,למימר היכא דזן אותה שאין כל הנאה שלו שיהא פטור

שואל שכל הנאה ' אפיק " אלא ה,דלעולם חייב באונסין

 והא .)שלו כגון דקיימא באגם אינו משלם אלא קרן

 לא ואיבעית אימא. בנטר מתא?  בעיא נטירה

אלא אימא רוב הנאה , תימא כל הנאה שלו

 ואיבעית אימא. )שאינו נותן שכר (שלו

, דלא בעי מזוני, כל הנאה שלו (בשאילת כלים

  .)ונשמרין בביתו חנם
  

עין על השבורה ועל נושא שכר והשוכר נשב'

ומשלמין את האבידה , השבויה ועל המתה

ֹנב  דכתיב בשלמא גניבה. 'ואת הגניבה ְוִאם ּגָ

ֵלם ִלְבעָליו ֵנב ֵמעמֹו ְיׁשַ ִָיּגָ ִּ ? אבידה מנא לןאלא , ּ

ֵנבדתניא  ֹנב ִיּגָ ,  אין לי אלא גניבה,ִאם ּגָ

לומדים  (אבידה מנין  תלמוד לומר אם גנוב יגנב

  הניחא למאן דאמר. מכל מקום)ןמכפילות הלשו

לא אמרינן דברה תורה  )]:לא(פלוגתא היא [

אלא למאן דאמר אמרינן , כלשון בני אדם

 מאי איכא למימר, דברה תורה כלשון בני אדם
 'דיברה תורה כלשון בני אדם'ד "מ דלג"עא 'כתבו התוס(

דיברה 'ואומרים ,  את הכפילות לדרשהדרשינן בכל מקום

, רק באופן שהדרשה לא מסתברת 'י אדםתורה כלשון בנ

 לרבות אבידה כיון דכתיב נ לא מסתבר" ה:)לא(' כדפי

דברה תורה כלשון ' ולכן שפיר שייך לומר, בלשון גניבה

קל וחומר ומה גניבה  אמרי במערבא ?)'בני אדם

אבידה שקרובה , שקרובה לאונס משלם

מאן דאמר לא  ( ואידך, לא כל שכןלפשיעה

 מילתא דאתיא )ון בני אדםדברה תורה כלש

  .בקל וחומר טרח וכתב לה קרא

בורה  בשלמא ש'והשואל משלם את הכל'

ַבר ומתה דכתיב  ַאל ִאיׁש ֵמעם ֵרעהו ְוִנׁשְ ְּוִכי ִיׁשְ ּ ֵ ִ
 וכי ,)לחייב (אלא שבויה בשואל מנא לן. אֹו ֵמת

  מה לשבורה ומתה,תימא נילף משבורה ומתה

מנת כן ועל  (דעתא הואשכן אונסא דסליק 

מדלא אתני על מנת שלא אתחייב , שייליה

 תאמר בשבויה שכן אונסא )בשבורה ומתה

,  אלא?)ולאתנויי (דלא סליק אדעתא הוא

ונאמרה שבורה , נאמרה שבורה ומתה בשואל

 )שומר שכר (מה להלן, ומתה בשומר שכר

 )השוה בו שבויה לשבורה ומתה (שבויה עמו

למיפרך מה איכא .   שבויה עמו)בשואל (אף כאן

אם השוה בו שבויה לשבורה  (לשומר שכר

וההיא , השוה אותה להן ( שכן לפטור)ומתה

 כל שכן כיון דשבורה ומתה פטורה, ניחא ליה

להשוותו  ( תאמר)דבשבויה שפיר פטר ליה

 ,והא איכא למיפרך ( בשואל שכן לחיוב)להן

 דאונסא דסליק אדעתא מה לשבורה ומתה

    .)הוא
  

או  ('או'תניא רבי נתן אומר ד, אלא כרבי נתן

  , האי או מיבעיא ליה לחלק. לרבות שבויה)מת

דסלקא דעתך אמינא עד דמיתברא ומתה לא 

הא דלא מיבעי לך או  ( הניחא.ל"מק, מחייב

ואומר , דלא בעי לחלק(  לרבי יונתן)לחלק

 מצי נשבר ומת הוי משמע או האי או האיד

 אלא לרבי ) לרבות שבויה)'או' (למדרשיה

  ? יאשיה מאי איכא למימר
 

ר ְיַקֵלל ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאמֹו דתניא ִּאיׁש ֲאׁשֶ  אין ּ

דסתמא משמע  'כתבו התוס[ לי אלא אביו ואמו

 והא דכתיב יחדו בשעטנז )מחברת' ו'ְד (שניהם כאחד

י תשב ו דוקא שחיברב על שעטנז ללמד שחיינצרך

 שאילולא תיבת, נצרך ללמד ויחדו דלא תחרוש ,תכיפות

א אפילו אין קשורים במחרישה אלא שמנהיגם " ה'דיוחי'

 ורבי יונתן        .בבת אחת או אפילו בזה אחר זה

 שיפרוט לך הכתוב ע עד"שמשמע כל אחד בפנידאמר 

זה מד(  משעטנז וחרישה דשור וחמור כןלומד לא 'יחדו'
 שהרי )ע"מ בסתמא כל אחד בפני" ששנצרך לכתוב בהם יחדיו

 ,פירשנודכצרכה ללימודים שנאמרו בהם נ' דיויח'תיבת 

' י שכתב שראיית ר"ולא כרש ( מסברא למד להבנתואלא

אמו בלא אביו  ,  אביו בלא אמו])ן מכילאיםתיונ

,  אביו קלל. תלמוד לומר אביו ואמו קלל,מנין

 :צד          



     בבא מציעאמסכת    

 

     396       

בסופו , בתחילתו סמך קללה לאביו (אמו קלל

רבי יונתן .  דברי רבי יאשיה)סמך קללה לאמו

ומשמע אחד בפני , ע שניהם כאחדאומר משמ

 עד שיפרוט לך הכתוב ]א"דף צה ע[עצמו 

כמו שפרט לך הכתוב בחורש שור  [יחדו

 שמעינן דמדאיצטריך למיכתב יחדיו, וחמור

דאי לא כתביה הוה משמע שלא יחרוש לא 

 דריש לה ואביו ואמו קלל, בשור ולא בחמור

 להביא את המקלל לאחר ):פה(בסנהדרין 

לחלק הכא , ילו תימא רבי יאשיה  אפ?]מיתה

דנשבר בלא  ( סברא הוא,מאי טעמא. לא צריך

מה לי ,  מה לי קטלה כולה)מת נמי מחייב

  .)מיותר ללמד על אבידה' או'ולכן  (קטלה פלגא
  

 וכי תימא נילף , לןגניבה ואבידה בשואל מנא

 דלא אפשר  מה לשבורה ומתה,משבורה ומתה

בידה תאמר בגניבה וא, למיטרח ואתויי

ואיכא למימר יחזור  (דאפשר למיטרח ואתויי

 ת"וא ,' כתבו התוסאולי תמצא, בעליה אחריה

 דשבויה לא אפשר כולי האי למיטרח ל"ויונילף משבויה 

ַבר אֹו ֵמת כי הא דתניא ,  אלא)ואתויי אין לי ְּוִנׁשְ

 אמרת ,גניבה ואבידה מנין, אלא שבורה ומתה

בורה  ומה שומר שכר שפטור מש,קל וחומר

שואל שחייב ,  ואבידה חייב בגניבהומתה

 אינו דין שחייב בגניבה בשבורה ומתה

 עליו תשובה  וזה הוא קל וחומר שאין,ואבידה

  ). פירכא(
  

מאי יש לו לתנא להשיב  (מאי אין עליו תשובה

 )דאיצטריך לתנא לאשמועינן דאינה תשובה

 שכן י תימא איכא למיפרך מה לשומר שכרוכ

 ען טענת לסטים מזוייןפל בטומשלם תשלומי כ

וטוען ,  הוי אונסדלענין מיפטר בתשלומין(

אם נשבע ובאו , טענת גנב הוי לענין כפל

תאמר בשואל שאינו בא , עדים שהיא אצלו

דכי טעין ואמר לסטים מזויין בא , לידי כפל

  אפילו הכי) מחייב את עצמו בקרןונטל, עלי

 )... לדמחייבת ליה ( קרנא)... דאין זו תשובה(

ואפילו , מכי טעין לסטים מזויין נטלה (שואלל

להיות חמורה משומר  ( עדיפא)לא נשבע לשקר

אם כפר ונשבע על כך , שכר הבא לידי כפל

. ) פטור מן הקרןואם אמת אמר, לשקר

  קסבר לסטים מזויין גזלן הואאיבעית אימא

ונמצא , ואפילו נשבע שומר שכר על כך לשקר(

שאין כפל אלא ,  כפל לא מחייבשהיה אצלו

שאומר , או בפוטר עצמו בטענת גנב, בגונב

ואין זאת אלא , ונשבע ובאו עדים, נגנבה ממני

  . )בשומר חנם שפטור בגניבה
  

לחייב , גניבה ואבידה בשואל (אשכחן לחיוב

שאם בעליו  ( לפטור מנא לן)בשאין בעליו עמו

  ,וכי תימא נילף משבורה ומתה? )עמו פטור

גמר ,  אלא.שכן אונס, מתהמה לשבורה ו

מה שומר שכר בבעלים פטור  (משומר שכר

  .)אף שואל בבעלים פטור, בגניבה ואבידה
  

שהוא פטור מגניבה ואבידה כשבעליו  (ושומר שכר גופיה

דהיינו  ( גמרי חיובא דשומר שכר? מנלן)עמו

משבורה ומתה  ( מחיובא דשואל)גניבה ואבידה

  אף כאן,טור בבעלים פ)שואל ( מה להלן)דשואל

אי במה ? במאי גמר. ים פטור בבעל)שומר שכר(

 שכן )שבורה ומתה ( איכא למיפרך כדפרכינןמצינו

  .)ויש להקל בו יותר מגניבה ואבידה (אונס
  

ַאל'אלא אמר קרא  ענין ו מוסיף על "וי 'ְוִכי ִיׁשְ

 )שומר שכר הכתוב קודם (וילמד עליון, ראשון

שכר שפטור מגניבה לומדים שומר כ "א. שואל (מתחתון

 .)מהיקש לשואל שפטור מאונסין בבעלים, ואבידה בבעלים

 

 משומר )שפטור מגניבה ואבידה, בבעלים (שואל, ואכתי

 דאיכא למיפרך מה לשומר שכר,  גמרשכר לא

דין הוא שיהא בבעלים פטור אף על הגניבה (

  שכן פטור)אף על פי שאינו אונס, ואבידה

שלא  (בורה ומתה בש)היקל בו הכתוב לפוטרו(

שיפטר בבעלים על  ( תאמר בשואל)בבעלים

 )החמיר בו לחייבו ( שחייב)גניבה ואבידה

   .)שלא בבעלים (בשבורה ומתה
  

שלא  (גניבה ואבידה בשואל לחיובא, אלא

וכיון  (, מנלן דגמר משומר שכר)בבעלים

 )דהיינו שואל ( דיו לבא מן הדין)דמהתם ילפינן

יובא מקל וחומר דילפינן בח (להיות כנדון

 מה )משומר שכר להיות כעין שומר שכר

בה ואבידה דשומר שכר בבעלים פטור גני

 . צה-: צד
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 )דהא ילפת ליה בהיקשא דילמד עליון מתחתון(

 אף גניבה ואבידה דשואל נמי בבעלים פטור

אם , כלל יש בידנו במדות שהתורה נדרשת בהם ביאור הלימוד(
, ממקום אחרלמדנו חומרא מסוימת במקום אחד בקל וחומר 

אין לנו להחמיר בחומרא הזאת במקום הנלמד יותר מהמקום 
בדבר , שהנלמד חמור מהמלמד בדברים אחריםפ "עוא. המלמד

וכן  .די לו לנלמד להיות חמור כמו המלמד ולא יותר, הזה
למדנו שהשואל חייב בגניבה ואבידה מקל וחומר משומר , אצלנו
דה אף כשבעליו עמו לכן אין לחייב בשואל בגניבה ואבי, שכר

  .)יותר משומר שכר
  

תימה  'כתבו התוס[ הניחא למאן דאית ליה דיו

ע אמרינן "ו דלכ"מוכח דהיכא דלא מיפרך ק.) כה(ק "בדב

ד מעיקרא " משום דהתם סל"וי והכא לא מיפרך ,דיו

 נ"וה ... הניחא הכא קאמר,היכא דלא מיפרך' דפליגי אפי
ד דמצי לוקח "א למדקאמר הניח:) קי , :טו(אשכחן לעיל 

 מאי הד דלא מצי מסלק לי" אלא למ,ח"מסלק ליה לבע

 והיינו רמי בר חמא דסבר מעיקרא ,איכא למימר

 , ולא קאי הכי,למימר דלא מצי מסלק ליה:) צא(בכתובות 

 אלא למאן דלית ליה ]...ד"ואפילו הכי קאמר אלא למ

  ?)].כה(ק "בטרפון ב' ר [דיו מאי איכא למימר
  

ו מוסיף על ענין " ויכי ישאלורא אמר ק, אלא

ו לחייב "והשתא לא צריך תו ק 'כתבו התוס( ראשון

 וילמד עליון )שואל בגניבה ואבידה משומר שכר

גניבה ואבידה דשומר  (מתחתון ותחתון מעליון

 מה שבורה ומתה דשואל, שכר מחיובא דשואל

אף חיובא דשומר שכר בבעלים , בבעלים פטור

ר חייב  מה שומר שכ, ותחתון מעליון.פטור

,  אף שואל כןבגניבה ואבידה שלא בבעלים

,  אף שואל כןומה שומר שכר בבעלים פטור

       .)ואין משיבין על ההיקש
  

אחד מן השומרים [ פשיעה בבעלים, איתמר

פסק  ,' כתבו התוסשפשע כשהיו בעלים במלאכתו

 דפטור מטעם דכל היכא דפליגי רב אחא ורבינא ח"ר

מבואר שכל מקום שנחלקו : בפסחים עד (יקלהלכה כדברי המ
' חוץ מג, רב אחא מחמיר ורבינא מיקל, רב אחא ורבינא

דהוי ג "ע א) ובכל אופן הלכה כהמיקל, שהוא להיפךמחלוקות

חומרא לגבי מפקיד מכל מקום חשיב קולא לפטור המוחזק 

 לדבריו ה ראיויש להביא.    ספק ממונא לקולאנןכדאמרי

יגי רב ורבי יוחנן וסבר רבי יוחנן פל:) קיח(דבחולין 

 ומיהו .יוחנן' כרל " וקיי,דמקרא נדרש לפניו ולפני פניו

 ועוד דאפשר .למאי דמוקי התם דפליגי בסברא אין ראיה

ד מקרא נדרש לפניו או אין נדרש לא אמרינן כן בכל "למ

.) צז(וכן לקמן :) פא(ומה שהקשה לעיל          .מקום

 לא ' אמאי איכסיף,ם חייבד פשיעה בבעלי"אלא למ'

 אלא שלא יקשה לדידיה מאמוראים ,משום שכן הלכה

בה רב אחא ורבינא חד אמר פליגי . )ראשונים

 קסבר מאן דאמר חייב. וחד אמר פטור, יבחי

אשומר  ( נדרש לפניו)אם בעליו עמו (מקרא

, אשומר חנם ( ולא לפני פניו)שכר בהיקשא

 לא דפרשיות של שומר חנם ושל שומר שכר

כי יתן בשומר ודלא כתיב , ו יתירה"איתקש בוי

  אשומר חנם הלכך אם בעליו עמו)שכר

 לא )דכתיב ביה פשיעה על כל דבר פשע(

ופשיעה נמי בשומר שכר ובשואל לא , כתיב

שלא (בשומר שכר ובשואל לחיוב , הלכך. בכתי

 אתיא בקל וחומר משומר )בבעלים בפשיעה

ר שכר אבל בבעלים לפטור אף בשומ, חנם

כלומר אפילו בשומר שכר ושואל  (ובשואל לא

ן פשיעה בבעלים דכי גמרינ, לא הוי פטור

,  בקל וחומר משומר חנםבשומר שכר ובשואל

דחייב לגמרי הוא בין בבעלים בין שלא 

ִּאם ְבעָליו עמֹו מאי טעמא כי כתיב . )בבעלים ִ ָ ּ

ֵלם  אהנך חיובי , אשואל ואשומר שכרּלֹא ְיׁשַ

אבל ( הדיא הוא דמיכתבדכתיב בהו ב

דלא כתיבא בהו בהדיא לא שנא , אפשיעה

  . )בבעלים לא שנא לא בבעלים
  

בסמיכות  (מאן דאמר פטור קסבר מקרא נדרש

 )שאין היקש מפורש בהןפ "עוא, הפרשיות

ִּאם ְבעָליו עמֹו וכי כתיב , לפניו ולפני פניו ִ ָ ּ

  . אשומר חנם נמי כתיב
  

השואל , התנן השואל הפרה ושאל בעליה עמ

שאל בעליה או , הפרה ושכר בעליה עמה

ואילו , שכרן ואחר כך שאל הפרה ומתה  פטור

משום , בבעלים פטור (שומר חנם לא קתני

ופשיעה לא , דחיוביה ליתיה אלא בפשיעה

   ?)פטר בה בבעלים
  

תנא ,  אלא,שומר שכר מי קתני, ולטעמיך

, שואל ( דכתיבא בהדיא]ב"דף צה ע[מילתא 

,  קתני) פטור בבעלים בהדיאדכתיב ביה

דאית בהו , שאר שומרים (דאתיא מדרשא

  . לא קתני)פטור מדרשא
  

שכרה , תא שמע שאלה ושאל בעליה עמה

, שאלה ושכר בעליה עמה, ושכר בעליה עמה

 : צה-. צה
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 שהבעלים פ"אע, שכרה ושאל בעליה עמה

שלא במקום  (עושין מלאכה במקום אחר

 ובלבד שתהא מלאכתו של שואל או של, הפרה

 רבי יהודה הא מני, סברוה. ומתה פטור) שוכר

ותנא  (דאמר שוכר כשומר שכר דמי, היא

, והוא הדין לשומר שכר, שוכר בבעלים פטור

 והא האי תנא קתני ) לא קתניאבל שומר חנם

ואילו שומר חנם לא , מילתא דאתיא מדרשא

   ?קתני
  

דאמר שוכר כשומר ,  רבי מאיר היאהא מני

שאין חיובו פ "עשא (חנםותנא שומר , חנם דמי

 והוא הדין לשומר ) פטור בבעליםאלא פשיעה

. )בין בפשיעה ובין בשאר חיובים (שכר

אי ניחא לך לאוקמא סתם  (איבעית אימא

 אוקמא מאיר' יהודה טפי מר' ברייתא כר

רבה בר  כדמחליף )יהודה' וכר, אשומר חנם

 רבי מאיר אומר ,אבוה ותני שוכר כיצד משלם

 רבי יהודה אומר כשומר חנם, כשומר שכר
'  כר ברייתא זותימה דאמאי דחק לאוקמי 'כתבו התוס[

שהרי אין הלכה כברייתא זו שמבואר בא שוכר , יהודה

ל דשוכר כשומר שכר "קיואילו להלכה , כשומר חינם

גבי מרימר דאגר כודניתא לבי .) צז(ולקמן .) לד(כדמשמע 

      .]חוזאי ובכמה דוכתי
  

ואפילו  (לעולם הוא חייב1אמר רב המנונא 

חמור ,  עד שתהא פרה וחורש בה)בעליו עמו

עד שיהא בהמה ובעלים  ,ל"ר (ומחמר אחריה

 יהא הבעל כגון אם פרה היא במלאכה אחת

או אם , חורש בפרתו לצורך שואל בשדהו

ועד שיהו 2 ) יהא בעליו מחמר אחריוחמור הוא

  .בעלים משעת שאילה עד שעת שבורה ומתה
  

  אכולה מילתא משמעבר בעליו עמואלמא קס

ָעָליו בפסוק נאמר ( ר אֹו ֵמת ּבְ ְְוִכי ִישַאל ִאיש ֵמִעם ֵרֵעהו ְוִנשּבַ ְׁ ׁ ּׁ
ם ם ְישּלֵ ֵַאין ִעמֹו שּלֵ ַׁ ׁ  ל שמה שנאמר בפסוק"רב המנונא ס, ּ

כי 'בין על , על כל הנאמר בפרשה נאמר' בעליו אין עמו'
   .)'ונשבר או מת'ובין על ', ישאל

  

שכרה ,  רבא שאלה ושאל בעליה עמהמתיב

, שכרה ושאל בעליה עמה, ושכר בעליה עמה

 שהבעלים פ"אע, שאלה ושכר בעליה עמה

מאי .  פטורעושין מלאכה במקום אחר ומתה

אלא .  באותה מלאכה, לא?לאו במלאכה אחרת

חופר  (ל קמה דקא מרפי ואזי,מאי מקום אחר

, במרא תמיד לרפותה, והולך בקרקע לפניה

  .  )יא קשהשה
  

דתנא , ממש ( על גבה)מובאת לקמן (והא מדסיפא

לאשמועינן דאפילו הכי , לה משום רבותא

 נמי דנקט לה, מקום אחר ( הוי רישא)חייב

ואפילו הכי (  במלאכה אחרת)משום רבותא

 מיירי  שהרישאירבואי אפשר להס 'כתבו התוס פטור

על בדמיירי ממש כמו הסיפא כ היינו " שא,'במרפי ואזיל'

 בלא , דמאי צריך לדקדק מכח סיפאותימה       .גבה

 במרפי ואזיל היינו  רישא דאי,סיפא תיקשי ליה רישא

  . שבאה לומר רבותא'אפילו'  תיבתומאי, ג ממש"ע

 דאיכא למימר , דמרישא גופא לא מצי למיפרךת"וכ

 ,ל גבהדהיא גופא אתא לאשמועינן דמרפי ואזיל הוי כע

 'על גבהאפילו ' דאמאי נקט אבל מסיפא פריך שפיר

כ כי " דא,דלא מרפי ואזיל הא מרישא שמעינן להג "עא

נמי תוקי רישא במלאכה אחרת תיקשי אמאי איצטריך 

סיפא אפילו הא מרישא שמעינן דמלאכה אחרת הוא 

 דאי רישא במלאכה אחרת ניחא ליה ל"וי           .ג"כע

ישא דמרג "אע, ג לרבותא"דנקט בסיפא אפילו בעליה ע

 אבל אי , הוי רחוק ממלאכה אחרתל גבה כיון דע,שמעינן

רישא באותה מלאכה וכגון דמרפי ואזיל כיון דאשמעינן 

' ג תו לא הוה צריך למינקט בסיפא אפי"רישא דהיינו כע

 דקתני סיפא שאלה ואחר )בעלים חורשים על גבה

, הואיל ולא הוי בשעת שאלה (כך שאל בעליה

 אפילו הכי מתהשהיה בשעת שבורה ופ "עא

דבעינן בעלים נשאלים בשעת שאילה , חייב

 שכרה ואחר כך )כדיליף לה לקמיה, דבהמה

 שהבעלים חורשין על פ"אע, שכר בעליה עמה

  . חייבגבה ומתה
  

וכדאמר  (אמרי רישא וסיפא באותה מלאכה

 שמנהיגה וסיפא, רישא דקאזיל ומרפי קמה

 ורישא )דהוה ממש על גבה, במלמד הבקר

א משמע קא משמע לן וסיפא רבותא קרבותא 

 דלאו על ג"אע ד רישא רבותא קא משמע לן,לן

כיון דהוו בעלים , אכהגבה אלא באותה מל

וסיפא רבותא קא משמע .  פטורבשעת שאילה

כיון דלא הוו בעלים ,  דעל גבהג"אעלן ד

  .   חייבבשעת שאילה
  

 במלאכה  אי אמרת בשלמא רישא,האי מאי

, היינו רבותאאכה אחרת וסיפא באותה מל

 :         צה



     בבא מציעאמסכת    

 

     399       

אלא אי אמרת רישא וסיפא באותה מלאכה  

  אידי ואידי באותה מלאכה הוי,מאי רבותא

 תניא,  ועוד)מה לי מרפי קמה ומה לי מנהיגה(

דאמר , בסיפא דמילתא, תיובתא לרב המנונא(

בעינן שיהא עמו משעת שאילה עד שעת 

ִּאם ְבעָליו עמֹו לֹא  ממשמע שנאמר )שבורה ִ ָ ּ

ֵל איני יודע שאם בעליו אין עמו שלם , םְּיׁשַ

 ,מה תלמוד לומר בעליו אין עמו, לא א.ישלם

 אין צריך לומר לך היה עמו בשעת שאילה

היה עמו , ה ומתהלהיות עמו בשעת שבור

 צריך להיות עמו בשעת בשעת שבורה ומתה

והכי אשמועינן קרא בעליו אין עמו  (שאילה

שהיה עמו בשעת פ "עא, בשעת שאילה

ולקמן מתרץ מהיכא משמע ליה ,  חייברהשבו

  . )הכי
  

אלא מר דריש בהאי , היא היא (ותניא אידך

ולא , ומר דריש בהאי משמעותא, משמעותא

ָ ְבעָליו ֵאין  ממשמע שנאמר)גבי הדדי תניא ּ

ֵלם ֵלם ְיׁשַ ּעמֹו ׁשַ ּ ּ איני יודע שאם בעליו עמו לא , ִ

 אלא מה תלמוד לומר אם בעליו עמו  ,ישלם

ך כיון שיצאה מרשות משאיל שעה לומר ל

תיובתא דרב . אחת בבעלים ומתה פטור

במאי דאמר אותה , בתרוייהו מילתיה (המנונא

,  אותביניה מברייתא קמייתאמלאכה בעינן

, שהבעלים עושין במקום אחרפ "עדקתני א

 ,מאי דאמר עד שתהא עמו בשעת שבורהוב

  .  תיובתא)הויא תיובתא מהך ברייתא
  

מהיכא ילפי הני תנאי , פרושיהשתא מהדר ל(

ובשעת שבורה ומתה , דבשעת שאילה בעינן

 דאמר (אביי סבר לה כרבי יאשיה )לא בעינן

 כמאן דלא כתיב יחדוג "עוא, בעינן חלוק

ולא משמע ליה לפרושי אחד אחד , דכתיב דמי

בכל מקום שהזכיר שני דברים , בפני עצמו

  ומתרץ לקראי)או איסור, ופסק עלייהו דין

דמפרש דבשעת שאילה  ( כרבי יאשיה)לעילד(

  . )בשעת שבורה ומתה לא בעינן, בעינן
  

דמשמע נמי אחד  (רבא סבר לה כרבי יונתן

אפילו הכי מצינו למילף , ומיהו, אחד לעצמו

 ומתרץ )שפיר דחדא מינייהו הוא דבעינן

  . לקראי כרבי יונתן
  

אביי סבר לה כרבי יאשיה ומתרץ לקראי כרבי 

 טעמא 'יו אין עמו שלם ישלםבעל' ,יאשיה

ְְׁוִכי ִישַאל 1 ענינים' בפסוק מבואר ב[ ייהודליתיה בתרו

ִּאיש ֵמִעם ֵרֵעהו ר אֹו ֵמת2 )שעת שאילה( ׁ שעת שבורה ( ְְׁוִנשּבַ
ם)ומתה ם ְישּלֵ ָעָליו ֵאין ִעמֹו שּלֵ ַ ּבְ ַׁ ׁ  על איזה עניין והנידון, ּ

בחדא  הא איתיה ]'בעליו אין עמו'ניסוב סוף הפסוק 

הכי פירושו טעמא דליתא  ( פטורוליתיה בחדא

שלא היה עמו לא בשעת שאילה , בתרוייהו

' דעל כרחך לר, ולא בשעת שבורה ומתה

דרישא איירי בשאלה , יאשיה אתרוייהו קאי

' ולר, ועלה קאי ובעליו אין עמו, ושבורה ומתה

 לא בזו ולא אין עמויאשיה הכי קאמר בעליו 

אשר יקלל את אביו יה כי היכי דמשמע ל, בזו

הכא נמי משמע ליה ,  עד שיקלל שניהםואמו

אינו ,  אתרוייהו קאידהאי אין, בעליו אין עמו

הא ישנו באחד ,  הוא שלם ישלםבזו ואינו בזו

ִָאם ְבעָליו  )כ"פסוק אח (וכתיב).  לא ישלםמהן ּ

ֵלם ּעמֹו לֹא ְיׁשַ ּ ישנו  (טעמא דאיתיה בתרוייהו ,ִ

 הא אי איתיה )לא משלם הוא דבזו וישנו בזו

על , הא כיצד ( מחייבבחדא וליתיה בחדא

יש בהן אחת שפוטרתו ויש בהן אחת , כרחך

לומר לך היה עמו בשעת . )שאינו פוטרתו

 אינו צריך להיות עמו בשעת שבורה שאילה

 צריך רה ומתההיה עמו בשעת שבו, ומתה

יך איפוך ולקמן פר (להיות עמו בשעת שאילה

  . )אנא

דאמר  ( רבא סבר לה כרבי יונתן]א"עדף צו [

ומתרץ דרשא דקראי כרבי , אחד אחד משמע

 ומתרץ )למידרש כי הני מתניתא דלעיל, יונתן

ִּאם ְבעָליו עמֹו לֹא דתניא , לקראי כרבי יונתן ִ ָ ּ

ֵלם ומשמע נמי , משמע דאיתיה בתרוייהו. ְּיׁשַ

וכתיב . רדכי איתיה בחדא וליתיה בחדא פטו

ְָבעָליו ֵאין  ֵלם ּ ֵלם ְיׁשַ ּעמֹו ׁשַ ּ ּ משמע דליתיה ִ

ומשמע נמי דכי איתיה בחדא , בתרוייהו

לומר לך היה עמו בשעת . חייבוליתיה בחדא 

 אין צריך להיות עמו בשעת שבורה שאלה

 צריך ומתההיה עמו בשעת שבורה , ומתה

   .להיות עמו בשעת שאלה

 . צו-:  צה
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, לומר שבשעת שבירה פוטרתו (איפוך אנא

דיפא שאלה ע, סתברא מ)ולא בשעת שאילה

, אדרבה. משום דקא מייתי לה לרשותיה

על  ( שכן חייב באונסיןשבורה ומתה עדיפא

לה   אי לא שא.)אותה שעה מתחייב הוא

 ואי לאו שבורה ומתה  ,שבורה ומתה מאי עביד

, שאלה עדיפא,  אפילו הכי,שאלה מאי עביד

  . שכן חייב במזונותיה
  

עת מקרא גופיה משמע דאש (רב אשי אמר

עהו  לא ר משמע'מעם רעהו'ד, שאלה קפיד

,  שלם ישלםועלה מסיק קרא, עצמו נשאל לו

 אמר קרא )אשעת שאלה קפידא קאי, אלמא

ַאל ִאיׁש ֵמעם ֵרעהו ְּוִכי ִיׁשְ ֵ  שלם  ולא רעהו עמוִ

 אי הכי בעליו אין . עמו פטורהא רעהו, ישלם

  אי לאו הנך?ואם בעליו עמו למה לי, עמו

לא הוה מצינו , מילתא טפיש דהדור ופרי(

 הוה )...ד,  ולא רעהו עצמומעם רעהו למילף

, למישתעי הכי (אמינא האי אורחיה דקרא הוא

,  חייבלא שנא בבעלים ולא שנא בלא בעליםו

והשתא דגלי סיפא דבבעלים פטור ואחד 

ילפינן  ולא על חבירתה, מינייהו קאי פטור

     .)דאשעת שאלה קפיד, מיניה גילוי מילתא

והיה המשאיל עם , השואל. א ע"פסק הש

, השואל במלאכתו בשעה שמשך הדבר השאול

 ביאר באר הגולה (אפילו נגנב או נאבד בפשיעה

אם בעליו 'שנאמר ,  פטור)ח"שם בשם ר' כ התוס"כ

 לא שנא היה עמו בשאלה 'עמו לא ישלם

לא שנא , שהשאיל את עצמו לעשות מלאכתו

לא שנא , והיה עמו בשכירות שהשכיר עצמו ל

לא , היה עמו באותה מלאכה של הדבר השאול

לא שנא  .ב ).א,שמו(מ "חו. ..שנא במלאכה אחרת

אם באו שאלת הבעלים עם שאלת הפרה 

לא שנא היה הוא שאול או שכור לו , כאחד

אפילו לא , פטור, ואחר כך השאיל לו פרתו

 אבל אם לא ,היה עמו בשעת שבירה ומיתה

 כך שאל את היה עמו בשעת שאלה ואחר

, אין זה שאלה בבעלים, הבעלים או השכירם

מ "חו שהיה עמו בשעת שבירה ומיתהפ "עא

  ).ב,שמו(

 הוא עצמו (שאלה לרבעהבעי רמי בר חמא 

 שלא נטעה לפרש ,י כן"הסביר רש הסביר הרב שולביץ

שבזה אין , 'שאל בהמה להרביע בהמה'כונת השאלה ש

 בכת ו לאמחייב באונסיה א[  מהו)ספק שהוא חייב

ם "כתב כן לאפוקי ממה שפירש בו הרמב היד דוד

כדשיילי  ] דקאי לענין שאילה בבעלים)ט,בשאלה (

או דלמא , א שיילי אינשי ולהכי לאינשי בעינן

והאי נמי הא אית ,  משום הנאהטעמא מאי

 שאלה ליראות בה           ? ליה הנאה

ולא ימשכו בעלי , שיהא נראה עשיר חשוב(

 ) ממנו להקיפו באמנה ובאשראיבתים ידיהן

או דלמא ממונא ,  והאיכאבעינן ממונא ,מהו

שנהנה י "פירש רש( בעינן דאית ליה הנאה מיניה

 )שמשתמש בו ' התוסז פירשו"כעי בבהמה עצמה
שאלה לעשות בה פחות          ?וליכא

 'התוספירשו (  ואיכא ממונא בעינן,מפרוטה מהו

 ואית ליה נמי הנאה דממונא בעינן שישאיל לו והאיכא

דלמא כל פחות מפרוטה לא כלום  או )מיניה

 תמצא לומר פחות אם(               ?היא

שאל שתי פרות  ) הכא מאימפרוטה לאו כלום

 מי אמרינן זיל בתר , מהולעשות בהן פרוטה

, או דלמא זיל בתר פרות,  ואיכאשואל ומשאיל

שאל      ? וכל חדא וחדא ליכא ממונא

 ונשאל לו )פרה שהיא של שניהן (משותפין

תימה מאי קמיבעיא ליה דכיון  ' התוסהקשו[ אחד מהן

דאם נשאלו לו כל הבעלים פטור מהכל השתא יפטר 

גנב שור של שני  גבי :)עא(ק " בבנןמחציו כדאמרי

אמרינן ' למסקנת הגמד, והודה לאחד מהן, וטבחו, שותפין

א  דהתם סברל"ויחמשה חצאי בקר ' אפיוחמשה בקר 

הוא שישלם לפי מה שגנב אבל שאילה בבעלים אין 

 דושיחאלא הוי ,  מטעם שבעליו עמוסברא לפטור

 ומה ,ש"ע ברש" ע. ואין לך בו אלא חדושו,שה תורהדשחי

 כולו בעליו בעינן והא , מהו]ת השחרלשיישב באיי

או דלמא מההוא פלגא דידיה מיהא , ליכא

לחרוש בה  (שותפין ששאלו        ? מיפטר

 לאחד )הבעלים ( ונשאל)קרקע של שותפות

 כולו , מהו)למלאכתו שאינה של שותפות (מהן

שיהא הבעל נשאל לכל שואל  (שואל בעינן

א בההיא פלגא דשיילי או דלמ,  וליכא)פרתו

פרה של  (שאל מהאשה         ?מיהת מיפטר

 תימה דמה כח יש לאשה ' התוסהקשו נכסי מלוג

 ולבעל יש לו ,ירות לבעלפרי הלהשאיל בנכסי מלוג שה

 , והיא אינה יכולה להשאיל כלל,כח להשאיל בלא רשותה
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 דאין הבעל ויש לומר         .ואמאי נקט שאל מהאשה

יכול להשאיל או למכור פירות נכסי מלוג בלא רשותה 

כי תקינו ליה רבנן פירות  :)פ(כדאמר רבא בכתובות 

, יתשיהיה מזון בשפע בב 'משום רווחא דביתא' לבעל

ק " האי נמי .אבל לא למוכרם, וייטיב לאשה על ידי זה

  ונשאל)שאל מן האיש נכסי מלוג שהן של אשה מהו

 אשה ששאלה        .)למלאכתו ( בעלה)לו(

  לבעל)הבעלים ( ונשאל)לחרוש קרקע מלוג(

שהבעל  ( קנין פירות,מהו )למלאכת עצמו(

והוה ליה  ( כקנין גוף דמי)ל פירות מלוגאוכ

 )כאילו קרקע ופרה שלו,  שואל ונשאלבעלים

אמר ליה רבינא לרב אשי            ? או לא

 עם )בשבילי (האומר לשלוחו צא והשאל לי

או ,  בעליו ממש בעינא  וליכא,מהו, פרתי

  ? ואיכא, דלמא שלוחו של אדם כמותו
  

ב אחא בריה דרב אויא לרב אשי אמר ליה ר

ח  שלי,  פלוגתא דרבי יוחנן וריש לקישבעל

   .פלוגתא דרבי יונתן ורבי יאשיה
  

כתבו [ בעל פלוגתא דרבי יוחנן וריש לקיש

, לא רצתה להעמיד שזוהי מחלוקת תנאים' הגמ 'התוס

מעכשיו ר אֵח ְל המוכר עבדולעניין .)צ(ק " בבשנחלקו

 ראשון הוי ,ימים' באותם ל, יום' שישמשנו עד לבתנאי ו

פליגי דמר דריש ד ד" מדאיכא .בדין יום או יומים או שני

ד התם כקנין "למ'  אפיאי נמיתחתיו ומר דריש כספו 

הגוף דמי היינו משום שמשייר המוכר לעצמו פירות בעין 

 דאיתמר המוכר שדהו ] אבל בעלמא לא,יפה

שיאכל לוקח פירותיה שתיים  (לחבירו לפירות

רבי  )ואחר זמן תחזור לבעלים, שלוש שנים

יש אומר ריש לק, יוחנן אומר מביא וקורא

 רבי יוחנן אומר מביא. מביא ואינו קורא

, וכל הפרשה, ארמי אובד אבי ( וקורא)בכורים(

הנה הבאתי את ראשית פרי 'וקורא אני בו 

 קנין פירות כקנין )'האדמה אשר נתתה לי

, וריש לקיש אומר מביא ואינו קורא. הגוף דמי

  . קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי
  

נתן ורבי יאשיה דתניא פלוגתא דרבי יו, שליח

, היה הולך למדינת הים (האומר לאפוטרופוס

 )לזון אשתו ובניו, ומינה אפוטרופא על נכסיו

 נודרת מכאן עד כל נדרים שתהא אשתי

יכול , והפיר לה, ר לה הפשאבא ממקום פלוני

ה  תלמוד לומר יהו מופרין ה ְיִקיֶמנו ְוִאיׁשָ ִּאיׁשָ ּּ ּ

ְּיֵפֶרנו בי יונתן אומר מצינו ר.  דברי רבי יאשיהּ

 'כתבו התוס( בכל מקום ששלוחו של אדם כמותו

 היכי מדמה שאילה בבעלים לנדרים דהא שום ת"וא

שבכל  ,דרשא איכא לרבי יאשיה דלא הוי שליח כמותו

 דטעמא דרבי יאשיה ל"וי נחלקולא העניינים האחרים 

 ואישה יקימנו אישה ,התם משום דכתיב תרי זימני אישה

 אי נמי .נ כתיב בעליו תרי זימני" וה,עוטי שלוחויפרנו למ

 ולא ,משום דלשון בעליו ואישות משמע ליה הוא דוקא

       .)שלוחו
  

אמר ליה רב עיליש לרבא האומר לעבדו צא 

 תיבעי למאן דאמר ,מהו, והשאל עם פרתי

תיבעי למאן דאמר , שלוחו של אדם כמותו

עי למאן תיב. שלוחו של אדם אינו כמותו

 הני מילי שליח , שלוחו של אדם כמותודאמר

  לא,אבל עבד דלאו בר מצוה,  מצוה הואדבר

 גם אתם,  מאתם):עא(ושליחות נפקא לן [

שיהיו , דבעינן דומיא דמשלח, לרבות שלוחכם

  וגם משאיל וזה אין דין שואל, דיניו נוהגים בו

 או דלמא ]שאין לו כלום בלא רבו,  בויםנוהג

שלוחו של אדם כמותו  אפילו למאן דאמר אין 

 יד עבד כיד רבו אבל עבד,  מילי שליחהני

יד עבד כיד רבו , אמר ליה מסתברא?  דמיא

כל  ע"סמ (שאל פרה. א  ע"פסק הש     .דמיא

לענין אי הוי לשואל דין שואל  י"הנך איבעיות פירש רש

אבל אי שאלינהו בבעלים לא , להתחייב באונסין או לא

אבל . א דפטור באונסיןדפשיט, קמיבעיא להו בהו

והמחבר סתם . ם פירש לענין שאלה בבעלים"הרמב

 לרבעה או )דבריו כדי לפרש בו איזה פירוש שנרצה

או , ליראות או לעשות בה פחות משוה פרוטה

, ששאל שתי פרות לעשות בהן שוה פרוטה

. ב ).י,שמו(מ "חו ואין מוציאין מידו, הרי זה ספק
וכן , ד מהםשאל משני שותפים ונשאל לו אח

הרי זה , השותפים ששאלו ונשאל לאחד מהם

לפיכך , ספק אם היא שאלה בבעלים אם לאו

ואם תפסו הבעלים אין , אם מתה אינו משלם

 ע"מס (יש מחייבים, ואם פשע בה. מוציאין מידם

וכל שאין לנו ראיה , ל דפושע כמזיק בידים הוא"דס, טעמו

והטור  . לםברורה דהוה פשיעה בבעלים לפוטרו חייב לש

סבירא ליה דאין לחלק בין פשיעה בבעלים לגניבה 

שאל . ג ).יא,שמו(מ "חו  ויש פוטרים)ואבידה בבעלים

ונשאל לו בעלה או , מהאשה פרה נכסי מלוג

אשה ששאלה פרה לצורך נכסי מלוג שלה 
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לא הוי שאלה , ונשאל בעל הפרה לבעלה

משום דקנין פירות לאו כקנין הגוף , בבעלים

כריש לקיש שקניין פירות ע " פסק הש).ט,שמו(מ "חו דמי

האומר  .ד :)לו(שכן נפסק ביבמות , לאו כקניין הגוף

אינה שאלה , לשלוחו צא והשאל עם פרתי

הבעלים , 'אם בעליו עמו'שנאמר , בבעלים

ויש חולקין ואומרים הגה . (עצמם ולא שליח

ואם אמר לעבדו ) דשלוחו של אדם כמותו

הרי זה שאלה , פרתיהכנעני צא והשאל עם 

 נשאל לו הגה(. שיד העבד כיד רבו, בבעלים

 לא מקרי שאלה בבעלים, העבד בלא דעת רבו

לא איפסיק הלכתא  ף"כתב הרי ).ו,שמו(מ "חו .)ם"רמב

אלא מזה , דרבי יונתן ורבי יאשיה  בפלוגתאבהדיא

מכלל , מסתברא יד עבד כיד רבו' שנאמר בהמשך הגמ

 וכתב .ויא שאלה בבעליםדאחר דלאו ידו כידו לא ה
לא הבנתי דבריו דהא דאמר רבא מסתברא יד  ש"הרא

 ,עבד כיד רבו לאו למעוטי שאר שליח נקט האי לישנא

יאשיה דלית ליה '  דאפילו לר,אלא לפי דבריו השיב לו

'  וכל שכן לר,שלוחו של אדם כמותו יד עבד כיד רבו

ם  סיכ. דלא גרע משליח אחר,יונתן דהויא שאלה בבעלים
 א"הרמ .הכי נקטינן ,ף"כהרי ם פסק" שהרמבכיוןי "הב
 .ה שגם בזה אמרינן דשלוחו של אדם כמותו" כרמפסק

ף מהטעם "אפשר שטעמו לדחות ראיית הרי י"וכתב הב

שלוחו של אדם , ש וכיון דבעלמא קיימא לן"שדחאה הרא

אין יכולים לעשות . ה  .כמותו הכי נמי לא שנא

ביאר  ).ל,רלד(ד "יו לא להקמה ולא להפרה, שליח

  .יאשיה' עמודי הוראה פסקו כר'  גי"הב
  

דף צו [בעי רמי בר חמא בעל בנכסי אשתו 
קא סלקא דעתך להתחייב  ( שואל הוי]ב"ע

שהוא עושה , באונסי בהמות נכסי מלוג שלה

 אמר רבא לפום ? או שוכר הוי)בהן מלאכתו

אי שואל הוי  , מה נפשך. חורפא שבשתא

שהיא עמו תדיר  (שאלה בבעלים היא

) משנשאה, והיא נשאלת לו תחלה, במלאכתו

 'כתבו התוס[  שכירות בבעלים היאאי שוכר הוי

דתנן נכסי .) סו(דיבמות ' הוי מצי למיפרך רבא ממתני

 ,מלוג אם פחתו פחתו לה אלמא אינם באחריות הבעל

 ההיא מתניתין איכא לאוקמא אי נמי .אלא דעדיפא פריך

שומר חנם .) נו(שומרין כדאמר בקרקע שנתמעט מדין 

ה שואל דוכי " וה, שומר שכר אינו משלם,אינו נשבע

   .]ישאל קאי אמאי דקא איירו קראי לעיל
  

 דאגר כי קמיבעיא ליה לרמי בר חמא, אלא

ה דמצי "וה 'כתבו התוס( מינה פרה והדר נסבה

 ) אלא מילתא דשכיחא נקט,למימר דשאל מינה פרה
 שואל ,ו שוכר הויא) ךמנישואין ואיל(שואל הוי 

 ואתיא שאלה בבעלים מפקעא שכירות הוי

,  או דלמא שוכר הוי)ופטור (שלא בבעלים

  . ושכירות כדקיימא קיימא
  

ומאי שנא דאי שואל הוי דאתי שאלה בבעלים 

אי שוכר נמי , רות שלא בבעליםמפקעא שכי

 תיתי שכירות בבעלים תיפוק שכירות שלא הוי

א מסתבר ליה למימר דדוקא ול 'כתבו התוס( בבעלים

שאלה שהוסיף להתחייב באונסין מפקיע שכירות 

   ?)שמתחילה
  

כי קא מיבעיא לרמי בר חמא כגון , אלא

 והדר נסבה,  איהי פרה מעלמא)שכרה (דאגרא

להשתמש בה כל יומי , וזכה הוא אף בפרה(

 והוה , הוא)מאשתו (מאי שואל ממנה. השכירות

השאילה לאחר ליה איהו כשוכר פרה מחבירו ו

) :לה(מ "דאיפליגו רבנן ורבי יוסי בב, ומתה

, ואמרי רבנן נשבע שוכר שמתה כדרכה ופטור

ורבי יוסי אומר תחזור , ושואל משלם לשוכר

יבא דרבנן דאמרי שואל ואל. )פרה לבעלים

והאשה , ד הבעל כביכול משלם לאשתו"בנד (משלם לשוכר

  הואדאפילו[  לא תיבעי לך)נפטרת מתשלום למשכיר

 ] פטורה בעי שלומיכיון דלדיַד,  שואל)הבעל(

 כי תיבעי לך. י שאילה בבעלים היאדודא

 דאמר תחזיר פרה לבעלים אליבא דרבי יוסי

ושואל חייב , ממנה (שואל הוי,  מאיהראשונים

ופטור  ( או שוכר הוי)ומשלם לבעלים, באונסים

 שהרי תקנו לה ומאי שכירותיה, מאונסין

 ? )אם נשבית,  פירותחכמים פרקונה תחת
 

 אמר רבא בעל לא שואל הוי ולא שוכר הוי
י דשומר חנם הוי וחייב "ומיהו נראה לר 'כתבו התוס[

 חולקים וסוברים ן"א והר"ן הרשב"הרמב אמנם (בפשיעה
 ולפי זה .)כיון שלא קיבל עליו שמירה, שאינו שומר כלל

דלאו שואל הוי ולא ג "עהלוקח בהמה לשלשים יום א

 אלא ]בלשון מקח לקח מכל מקום שומר חנם הוישוכר ד

  מדרבי יוסי ברבי חנינא)ופטור (לוקח הוי
 דהיכא דאיכא , ולימא דיורש הוית"וא ,'כתבו התוס[

ב " בבנןפסידא דאחרינא הוי יורש ולא לוקח כדאמרי

,  ומתה דאם שאלה האשה,והכא איכא פסידא:) קלט(

אמר רבא  כד, יתחייב בגניבה ואבידהשאם הבעל כיורש

יתומים שהניח להם אביהם פרה שאולה :) לד(בכתובות 

 : צו-.   צו
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ומתה בתוך ימי שאילתה או נאנסה אין חייבין באונסין 

 דלא שוייה ל"וי      משמע דבגניבה ואבידה חייבין 

רבנן יורש אלא משום פסידא דאלמנתו כדי שתהא 

וירשה בתו את , ראובן שמת (ניזונת מנכסיו כדאמרינן התם
אם שמעון הוי כלוקח אינו זן את אלמנת , אה לשמעוןונישנכסיו 
 עשו ךכילפ, שאין מוציאין למזון האשה והבנות מלקוחות, ראובן

 אבל משום )ומוציאין מנכסיו לאלמנת ראובן, לשמעון כיורש

פסידא דמשאיל אין לנו לעשות כיורש לחייבו בגניבה 

 והוי , שאם ירצה לא ישאילנו דמי דוחקו להשאילו,ואבידה

 דאמר רבי יוסי ברבי חנינא .)כאילו אפסיד אנפשיה

שמכרה בנכסי מלוג באושא התקינו האשה 

דבר , ובעל יורש אשתו(בחיי בעלה ומתה 

אלמא אין  ( הבעל מוציא מיד הלקוחות)תורה

     .)דהוא הוי לוקח ראשון, לה רשות למכור

, בעל בנכסי מלוג של אשתו. א ע"פסק הש

שהיא עמו , טורפ, אפילו פשע בהם ונאבדו

אשה ששאלה ואחר  . ב).טז,שמו(מ "חו במלאכתו

הרי הבעל כלוקח ואין לו דין שומר , כך נשאת

הבעל , לפיכך אם הדבר השאול בהמה ומתה

שהוא משתמש בה כל ימי פ "עפטור א

 הגה[. מפני שהוא כלוקח, אפילו פשע, שאלתה

דהא , אבל לא מיפטר מטעם שמירה בבעלים

ע מדיוק "ד(אול בידה אין החפץ שלה רק ש

 והאשה חייבת לשלם כשיהיה לה ממון ]...)הטור

  ).יז,שמו(מ "חו ...)י"ד ס"תכ' ל סי"וע(
  

 בעי רמי בר חמא בעל בנכסי אשתו מי מעל

, משנשאת, כגון שנפלו לה נכסים מאביה(

ואין ידועין שהן של , ועמהן מעות של הקדש

ואמור רבנן בעל זוכה בהן בכל , הקדש

ובתקנה זו , השתמש ולאכול פירותל, הנכסים

וקא סלקא , נעשה שליח בנכסי הקדש לקנותם

ואפילו בעודן , דעתך שזו היא יציאתם לחולין

 ' התוסביארו מי מעל בהוצאה זו, צרורין ומונחין

מי אמרינן בעל מעל שהוא עושה עיקר המעשה שנשאה 

 או דלמא היא עשתה עיקר ,ועל ידי זה זוכה במעות

 או דלמא בית דין עשו עיקר ,שאת לוהמעשה שהיא נ

  .)המעשה שתיקנו שיזכה במעות
  

דאין היא  ( לימעול בעל,אמר רבא מאן לימעול

ממיתת , אלא מאיליהם נקנים לו, מוסרתן לו

לא איסורא , דהיתרא ניחא ליה דליקני )אביה

הלא לא עשה שום  ' התוסביארו[ ניחא ליה דליקני

 לא היה צריך       .י דאיסורא לא ניחא ליה דליקנ,מעשה

ניחא ליה דליקני הכל מה שבידה אפילו ' לטעם זה דאפי

של אחרים ושל הקדש לא היה קונה כי לא תקנו לו 

כ היאך היה לו למעול בנישואין לבדו בלא " וא,חכמים

ד הוצרך להאי טעמא " אלא לפי שגבי ב,לקיחת מעות

 נקטיה למימר דאפילו לקח אי נמי .נקטיה נמי הכא

ת לא ימעול כיון דאיסורא לא ניחא ליה דליקני ולא המעו

נתכוין לזכות בשל אחרים ואינו מתכוין בנטילתו להוציאו 

 ואינו מועל אלא כשבא ,מרשות בעלים דסבור שהן שלו

להוציא מרשות בעלים כגון גונב או גוזל ההקדש מרשות 

דאמר נטל אבן או קורה של :) י(חגיגה בחבירו כדמוכח 

נתנה לחבירו הוא מעל וחבירו לא מעל הקדש לא מעל 

ופריך מיגזל גזלה מה לי הוא ומה לי חבירו ומשני בגזבר 

המסורות לו אבני בנין עסקינן אלמא כיון שהוא ברשותו 

שאינו מתכוין להוציאו מרשות בעלים אלא סבר הוא 

  תימעול איהי.]שהוא שלו אינו מועל בנטילתו

על אלא [  ניחא לה דליקנידהיתרא נמי לא

איהי נמי לא  'ביארו התוס כרחה תקנו לו חכמים

עשתה כלום דלא ניחא לה דליקנו בנישואין אלא היתר 

לא גרסו תיבת '  שהתוסל ביאר"המהרש (שתיקנו לו חכמים
 שבאמת היא ודאי לא ניחא לה ביאר א" והמהרש'בגמ' היתירא'

אלא על כרחך קונה ההיתר כפי שתיקנו לו , קנה גם ההיתריש
לקחתם ונתנם לו אינה מועלת כיון שאינה '  ואפי)חכמים

מתכוונת להוציא מרשות בעלים אלא את שלו סבורה 

של ישראל שבאותו  ( נימעלו בית דין.]ליתן לו

ועל ידיהן , שכל תקנות משפט תלויה בהן, דור

והוי כמי , נוהגות חוקות המתוקנים לצבור מאז

ונמצאו הם המקנין , שתקנו לו הם קנין זה

 רבנן  כי עבדו) הקדש והוציאום לחוליןלנכסי

  ואמרו בעל לוקח הוי)בהיתרא (תקנתא

  . לאיסורא לא עביד רבנן תקנתא, להיתרא
  

בעודן  (אלא אמר רבא בעל מעל לכשיוציא

ולא יצאו ,  לא קנאם בעלצרורין ומונחין

 כאן מעילה אלא לכשיוציאם ואין, לחולין

 מידי דהוה אמוציא מעות ) בעל מעללחולין

 האשה ם"פסק הרמב     .הקדש לחולין

או , שהכניסה מעות של הקדש לבעלה

שהקדיש מורישה ומת ונפלו לה הקדשות 

לכשיוציא הבעל המעות בחפציו , בירושה

  ).יא,ז(מעילה  ימעול

 

 איבעיא להו כחש בשר מחמת מלאכה מאי

 אמר ליה ההוא ?)האם חייב השואל לשלם על פחת זה(

דרב אויא שמיה מכלל  בריה מרבנן ורב חלקיה

 :          צו
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 נימא לאו ,דכי מתה מחמת מלאכה מחייב

  .  שאילתה)בכילה (לאוקמא בכילתא
  

אלא אמר רבא לא מיבעיא כחש בשר מחמת 

פילו מתה מחמת אלא א, מלאכה דפטור

 דאמר ליה לאו לאוקמא , נמי פטורמלאכה

  . בכילתא שאילתה
  

,  מחבריה)גרזן (ההוא גברא דשאיל נרגא

אמר ליה זיל , יה דרבאאתא לקמ. איתבר

  . ואיפטר, אייתי סהדי דלאו שנית ביה
 

תא  ?)משלם ( מאי)כ צריך לשלם"וא (ואי ליכא סהדי

שמע דההוא גברא דשאיל נרגא מחבריה 

אמר ליה , דרב אתא לקמיה )בפשיעה (ואיתבר

י "רש' פי 'כתבו התוס[ זיל שלים ליה נרגא מעליא

ים יהיו של  והשבר, נרגא מעליא אחרת יתן לו)לקמן(

גנב וגזלן '  דאפי,לרבינו שמואלואין נראה         .שואל

ק "ב בנן כדאמרי,משמע שיכולין לפרוע סובין כמו מזיק

עשרים וארבע '  פי,כולן כאבות הן לשלם ממיטב.) ה(

 אלמא מדמה תשלומי גנב וגזלן ,אבות וגנב וגזלן בכללן

 דלא מסתבר ששואל ,כ יפרע סובין" וא,לתשלומי נזק

  למשאילכ יכול השואל לפרוע" וא,שונה מגנב וגזלן

משלם נרגא ' ר שמואל"ומפרש ה        .נרגאהבשברי 

 היינו שהפחת שהוזל משעת השבירה עד שעת 'מעליא

 ומוסיף על ,הפחת מוטל על השואל, העמדה בדין

 .השבירה כשעת העמדה בדין עד שישוה נרגא מעליא

ק "בר שמואל ב דאמ, לגנב וגזלן שואלרבדמדמי ליה 

ל גנב "ר( לא לגנב ולא לגזלן אלא לניזקין דאין שמין.) יא(
ונפחתו דמיה משעת , וגזלן שנשברה או מתה הגניבה אצלם

גבי ניזקין אין הניזק מפסיד את , מיתה עד שעת העמדה בדין
 ורב אית ) זהמפסיד פחתהנגנב והנגזל וגבי גנב וגזלן , הפחת

יה שהנידון הוא האם והרא. ליה דאף לשואל אין שמין

 כשעת השבירה או כשעת העמדה שמין את השברים

שאמר   מייתי מילתא דרב)שם(ק "ום שבבשהוא מ, בדין

 שמדבר בנדון אמילתיה דשמואל, לשלם נרגא מעליא

שעת השבירה או כשעת כהאם שמין את החפץ שהוזק 

בפחת מדברת שם לפנינ כן כל ההלכה גם  ו,העמדה בדין

כיון שנשאר ברשותו משעת הוא יזק נשל  האם נבילה

היינו ששמין את , או דהפחת הוי דמזיק, מיתת הבהמה

ממשיכים  .הבהמה כמו שהיא שוה בשעת העמדה בדין
ואמרו ליה רב כהנא לבאר את הסוגיא לשיטתם ' התוס

שברים ברשות ה ד הדין הואריוה,  דינא הכי לרבורב אסי

ני לגמרי גזילה משאיל הוזלו דשואל לא הוי כגזלן דגזלן ק

 את השבריםשואל כן מחזיר לו בשינוי מיתה ושבירה ול

א לו ושמין לו כמה היו שברים שוין בשעת שבירה וממל

' וכן פי         .פחת דמשאיל כמו דניזק והוי, דמי הכלי

, רב כהנא ורב אסי על רבשחולקים   אלא שהוסיף,ם"ריב

שואל  דלרב שנשבר כלי ברשות ,באופן שאין פחתאפילו 

פותחין לו שישלם לו דמי נרגא מעליא ואין מלמדין אותו 

מ אם רצה לשלם השברים בחשבון "לשלם השברים ומ

 אבל לרב כהנא ולרב אסי מלמדין אותו לשלם ,ישלם

 והא דאמר    .השברים כיון שהם ברשות משאיל

' בירושלמי מנין שאין שמין לא לגנב ולא לגזלן ואמר ר

הבעלים , כלומר( ישלם ולא מתיםאבא בר ממל חיים שנים 
 בגזילה מנין , עד כאן בגניבה.)מקבלים דבר חי ולא נבילה

 שישלם לאו היינו    .ר בון והשיב את הגזלה אשר גזל"א

ק חיים " אלא ה,לו חיים ממש בהמה אחרת ולא סובין

 ,שנים ישלם שאם עודם חיים והוזלו יחזירם כמו שהם

  שישלם'חיים' נ"אאבל הוזלו מתים צריך ליתן פחת 

 דאיתא  הכל בלא פחת כמוהקרן כמו שהיתה בתחילה 

 מי וכן משמע בירושל,אחייה לקרן כעין שגנב.) סה(ק "ב

דקדושין דהתם קאמר מנין שאין הבעלים מטפלים 

ר אבא בר ממל חיים שנים ישלם ולא מתים "בנבילה א

 הא דפליג ולפי זה .      מדוברמשמע דבפחת נבילה 

דקאמר שמין לגנב ולגזלן יש להוכיח .) יא (ק"בא ב"ר

'  דרת"וא       .דשינוי אינו קונה ולהכי הוי פחת לבעלים

קאמר תדע שסתם גניבה הוי יאוש .) סח(אלעזר גופיה 

 מה טביחה דאהנו מעשיו אף מכירה דאהנו ...בעלים

מעשיו והיכי אהנו מעשיו דטביחה אי שינוי אינו קונה 

 ל"ויקנאה בשינוי מעשה אלמא משמע דאהני מעשיו ש
 אלא דאהנו לענין ,דאהנו מעשיו לאו דאהנו לענין קנין

 הא דאית ליה נ"אלקלקל ולהפסיד ממון בטביחת הבהמה 

דשינוי לא קני היינו במתה מאליה או נרגא דאיתבר 

   .)מאליו אבל בידים כגון טביחה קני בשינוי מעשה
  

 ]א"דף צז ע[אמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב 
והתנן , שישלם לו כלי עשוי ומתוקן [נא הכידי

 מלמד שהבעלים תשלומי נזק , גבי נזיקין):יק "ב(

ששמין לו הנבילה של , מטפלין בנבילה

ועליה , שמתה על ידי זה שהזיקה לו, בהמתו

הכא נמי ישומו לו שברי , מוסיף ומשלם דמיהן

וזה ילך ויטרח , ועליהן ישלם דמיו, הראשון

והלכתא כרב  ,ושתיק רב? ]ויקנה לו כלי אחר

דמהדר ליה תבריה וממליא , כהנא ורב אסי

  . ליה דמי מנא
  

. איתבר, ולא מחבריהההוא גברא דשאיל דו

אמר ליה אייתי סהדי , אתא לקמיה דרב פפא

דהוה ליה מתה  (ואיפטר, דלא שנית ביה

טען השואל . א ע"פסק הש     .)מחמת מלאכה

עדים אם הוא במקום ש, שמתה מחמת מלאכה

אינו נפטר עד שיביא עדים שהוא , מצויים

 . צז-:   צו
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ואם הוא במקום שאין . כדבריו ושלא שינה בו

 ע"ש הש"מ ).א,שמד(מ "חו ...ישבע, עדים מצויים

אינו נפטר עד שיביא , אם הוא במקום שעדים מצויים'

ואם הוא במקום שאין . עדים שהוא כדבריו ושלא שינה בו

' ש בגמ" שמסף כתב הנימוקי יו'ישבע, עדים מצויים

ל לפירוש "הסכימו האחרונים ז' אייתי סהדי דלא שנית'

ל דהכא מיירי במקום עדים ולפיכך הצריכו "ד ז"הראב

.) פג(לעדים ולא האמינו בשבועה כאיסי בן יהודה דאמר 

 אבל אם ,ל כוותיה" יביא ראיה ויפטר וקי,הא יש רואה

היה בחצרו או במקום אחר שאין שם רואין היה נאמן 

, שמין לו השברים, כשישלם השואל .ב . בועהבש

שאם שאל כלי ונשבר שמין לו השברים כמו 

, שהיו שוים בשעת השבירה ונותנים לבעלים

דאיפסקא הלכתא  ביאר באר הגולה( ומשלים עליהם

י שם "רש' כרב כהנא ורב אסי דמהדר ליה תבריה וכן פי

ואם הוזלו . )ק דשמין לשואל"דהכי מסיק נמי בריש ב

שמין , ן שעת שבירה לשעת העמדה בדיןבי

ביאר  (אותם כמו שהיו שוין בשעת שבירה

  ).ב,שמד(מ "חו ...)שם' תוס' כפי א"בהגהות הגר
  

כדי שיהרוג  (ההוא גברא דשאיל שונרא מחבריה

יתיב .  חבור עליה עכברי וקטלוהו)לו את העכברים

ו הקש( רב אשי וקמיבעיא ליה כי האי גוונא מאי

אי קמבעי ליה הלא מתה ממש מחמת תימה מ 'התוס

 דאיבעי ליה אם שינה במה שהוליכה למקום ל"וימלאכה 

 אבל אין לו לשמור שלא ,שהרבה עכברים מצויין

? או לא,  כי מתה מחמת מלאכה דמי)יהרגוהו

הכי אמר אבימי , אמר ליה רב מרדכי לרב אשי

ניא משמיה דרבא גברא דנשי קטלוהו מהגרו

  .  לא דינא ולא דיינא)ןלא היה לו ליפול ביד(
  

  אכיל עכברי טובא וחבילאיכא דאמרי

יתיב רב אשי וקא מעיין בה .  ומית)נתחמם(

אמר ליה רב מרדכי לרב ? כהאי גוונא מאי

אבימי מהגרוניא גברא דנשי הכי אמר , אשי

 לא דינא )ומת, בעל בעילות הרבה(קטלוהו 

המשאיל לחבירו ... א"רמפסק ה     .ולא דיינא

, ואכלוה העכברים,  לרדוף עכבריםשונרא

דבא לה האונס מחמת , מיקרי מחמת מלאכה

  ).ג,שמ(מ "חו המלאכה
 

אמר רבא האי מאן דבעי למישאל מידי 

דהוי , נימא ליה אשקיין מיא, מחבריה וליפטר

 שמעשה זה הוא  המאיריכתב (שאילה בבעלים

מא ליה שאיל ני, ואי פקח הוא. )מעשה רמאות

  . ייךוהדר אשק, ברישא
  

נוטע כרמים ( שתלא, אמר רבא מקרי דרדקי

  ספר מתא)מקיז דם( ואומנא,  טבחא)למחצה

 כולהון בעידן )המספר את אנשי העיר בתספורת(

אם משהיה  (עבידתייהו כשאילה בבעלים דמו

, זה במלאכתו שאל הימנה בהמה באותה שעה

  . ) פטורומתה
  

רבינו  (אמרו ליה רבנן לרבא שאיל לן מר

שיושב , ללמוד לנו תורה, נו למלאכתנונשאל ל

ואם נשאל ממנו , ומלמד לנו תורה כל היום

אמר להו לאפקועי ,  אקפיד) נפטרבהמה ומתה

 אתון שאילתון לי,  אדרבה,ממונאי קא בעיתו

 דאילו אנא מצי אישתמוטי לכו )למלאכתי(

שכשאני חפץ להתחיל  (ממסכתא למסכתא

 אין אתם שלא תשכח ממני, במסכת אחרת

 אתון לא מציתו )יכולין למחות בידי

איהו שאיל להו ביומא , ולא היא. לאישתמוטי

, כשדורשין לפני הרגל בהלכות הרגל (דכלה

 אינהו )דלא מצי לאישתמוטי למילתא אחריתי

  .שאילו ליה בשאר יומי
  

 בי )פרידה (מרימר בר חנינא אוגר כודנייתא

פשעו בה , נפק לדלויי טעונה בהדייהו, חוזאי

אמרו ליה . חייבינהו, אתו לקמיה דרבא. תומי

שהיה מסייעו  (רבנן לרבא פשיעה בבעלים היא

לסוף איגלאי מילתא .  איכסיף)בשעת שאילה

 )לראות שלא ירבו במשאה (דלמיסר טעונה

יחא למאן דאמר פשיעה בבעלים הנ. הוא דנפק

אלא למאן דאמר ,  הכי איכסיף משוםפטור

אלא , עו בה לא מיפשע פש?חייב אמאי איכסיף

הוי  ומתה כדרכה בי גנב, איגנובי איגנוב

דאי נמי שבקה מלאך , ואפילו הכי חייבין[

 ):לומ "ב(כדאמרינן ,  בי גנב הוה קיימאהמות

 ' כתבו התוס חייב בתשלומיןמשנגנבה, הלכך

הרי התחייבו , ואם תאמר מה צריך לומר דמתה בי גנב

ויש  ק שמתה בבית הגנב"ומה הנפ, כבר משעת הגניבה
 .] משום דבזה טעו אותם שסברו שמתה בפשיעהלומר

אמרו ליה רבנן , ואתו לקמיה דרבא וחייבינהו

גניבה זו שאתה  [לרבא גניבה בבעלים היא

 .          צז
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בשעת , בבעלים היא שכירותה, מחייבו

 )]:צה(ותניא לעיל , שכירות כשנכנסה לרשותו

לסוף איגלאי מילתא דלמיסר טעונה . איכסיף

ל "אפילו א.... א ע"ק השפס     .הוא דנפק

והשקהו והשאיל לו פרתו בעוד , השקני מים

אבל אם . הוי שאלה בבעלים, שהוא משקהו

לא הוי שאלה , משך תחלה ואחר כך השקהו

, מלמד תינוקות . ב).א,שמו(מ "חו בבעלים

והסופר , והמקיז להם דם, והנוטע לבני המדינה

יום שהוא יושב בו , כל אלו וכיוצא בהם, שלהם

אם השאיל או השכיר לאחד , עשות במלאכתול

מאלו שהוא עוסק במלאכתם הרי זה שמירה 

אבל . ואפילו פשע בה השומר פטור, בבעלים

שאינם , חייב, הוא ששאל או שכר מהם

ויש אומרים שבזמן הראוי . שאולים לו

לפי , אף על פי שאינם עסוקים בה, למלאכה

שאינו רשאי להשמט מהמלאכה ההיא בכל עת 

 אפילו גבייהו שאלה בבעליםהוי ל, יכים לושצר

מכל מקום מוכרח הוא , אם צריך לתת לו שכר

מידי דהוה אשותפים , לעשות לו מלאכתו

דבכל שעה הוי , ששכרו שכיר חדש או שנה

ש " מ).יב,שמו(מ "חו שאלה בבעלים לכל אחד מהם

אף על פי שאינם , שבזמן הראוי למלאכהא "וי 'ע"הש

 בעידן עבידתייהו פירש ש"הראכתב ' ...עסוקים בה

עוסק בה לפי פ "עד בזמן הראוי למלאכה קאמר וא"הראב

ל כיון שהוא "ר, שאין רשאי להשמט מן המלאכה ההיא

 ,שכור לכל בני העיר למלאכה זו בכל עת שהם צריכים לו

בכל עת ובכל שעה הוי שאלה בבעלים לכל בני העיר 

 אין נם אמכיון שאם יצטרך לו מחוייב לעשות מלאכתו

הרב השונה  .ג  .ם" מדברי הרמבןנראה כ

אם הם צריכים ללמוד עמו בכל , לתלמידיו

ואף אם התחילו מסכתא , מסכתא שירצה הוא

אז הוו הם , אחת יכול לשנותה לאחרת

ואם שאל , שהם עמו במלאכה, כשאולים לו

ואם הוא צריך ללמוד . מהם הוי שאלה בבעלים

. אל להםאז הוא נש, עמהם בכל מקום שירצו

כיון שצריך ללמוד , שלא בשעת הלמוד' ואפי

ואם הדבר תלוי . עמהם בכל עת שירצו

ואין הרב , שהמסכתא שהתחיל יגמרו, בשניהם

, יכול לשנות המסכתא שלא מדעת התלמידים

אז אינם , ולא התלמידים בלא דעת הרב

, ולפני המועדים. )ש"רא (שאולים זה לזה כלל

הוא נשאל , דשדרך לדרוש לעם הלכות המוע

השאיל לו בהמתו או  .ד ).יג,שמו(מ "חו ...להם

והלך עמה לסעדה , השכירה לו למשוי

ו שמעצמפ "עא, הוי שאלה בבעלים, ולהטעינה

ביאר באר  (ודלא כיש חולקין בזההגה [. נשאל לו

 ])וסברי דכל שעשה מעצמו אין זה עמו במלאכתו הגולה
, ואם לא הלך אלא לראות שלא יוסיף המשוי

  ).ד,שמו(מ "חו ...אין זה שאלה בבעלים
 

שאלה חצי יום , פרה השואל את המשנה

 לא ,לא זו אף זו קתני 'כתבו התוס( ושכרה חצי יום

מיבעיא שאלה חצי היום ושכרה חצי היום דספק גמור 

דאיכא למיטעי שהכל ביום אחד וחשיב דררא דממונא 

י ולהכי קתני בסיפא זה אומר איני יודע וזה אומר אינ

שאלה היום ושכרה למחר אית לן '  אלא אפי,יודע יחלוקו

 ולא מיבעיא בפרה אחת דספיקא רבה היא .למימר יחלוקו

 שאלה היום ושכרה )אלא אפילו בשתי פרות יחלוקו

המשאיל , שכר אחת ושאל אחת ומתה, למחר

אשאל אחת ושכר אחת  (אומר שאולה מתה

קאי אשאלה  ( ביום שהיתה שאולה מתה)קאי

 בשעה ]ב"דף צז ע[ ) ושכרה למחרהיום

קאי אשאלה חצי היום  (שהיתה שאולה מתה

  חייב,והלה אומר איני יודע) ושכרה חצי יום

בגמרא  ' כתבו התוס ברי עדיףדברי ושמא, לשלם(

   שיש עסק שבועה אופן  ב למשנה זונ"מוקי לה ר

 , דאמאי צריך לאוקומי הכיי"וקשה לר      .ביניהם

יה מחויב שבועה על ידי גלגול דאמר דבלאו הכי הוי ל

י גלגול "ליה משכיר אישתבע לי מיהת דכדרכה מתה וע

צריך לישבע דשכורה מתה ואינו יכול לישבע דהא קאמר 

נ מפרש " דה, ומתוך שאינו יכול לישבע משלם,איני יודע

מתניתין דקתני זה אומר שאולה וזה אומר שכורה ' בגמ

 וכן ,לגולישבע ששכורה מתה שנשבע על ידי ג

במציעתא השוכר אומר ששכורה מתה והלה אומר איני 

יודע פטור ואמאי פטור לימא ליה אישתבע לי דכדרכה 

 ,מתה ועל ידי גלגול איצטריך לישבע דשכורה מתה

שהמשכיר טוען ספק יכול הוא להשביע שוכר על פ "עדא

ידי גלגול מן התורה דגמרינן מסוטה בברייתא בקדושין 

מי בזה אומר איני יודע וזה אומר איני ובסיפא נ.) כח(

י "מתוך שאינו יכול לישבע עיודע אמאי יחלוקו נימא 

 דאין מגלגלין אלא י"ונראה לר           .משלם גלגול

 אבל , דומיא דסוטה שטוענת ודאי טוען ודאיכשנתבע

ברישא וסיפא שהנתבע טוען שמא אין מגלגלין דלא הוי 

 )נתבע( יעתא שהשוכר מצאך קשה       .דומיא דסוטה

 דמיירי כשמאמינו י"רמר ואו .)ולא מגלגלין( טוען ודאי

 : צז-.   צז
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המשאיל במה שאומר שכדרכה מתה ואינו מזקיקו לישבע 

 ואינו תימה דלא הוי דומיא דסיפא דזה אומר ,על כך

 דאורחא ,שאולה וזה אומר שכורה דמיירי כשאינו מאמינו

 דמילתא הוא דבסיפא דהמשאיל רואה שהשוכר משקר

 אבל במציעתא רגיל הוא להאמינו ,אין רגיל להאמינו

 כולה מיירי אי נמי .כיון שהוא אינו יודע אם משקר

כשהמשאיל יודע שמתה כדרכה ובסיפא עושה עצמו כלא 

י גלגול ששכורה מתה כדי "יודע לפי שרוצה להשביעו ע

 אבל ,שיודה האמת שהוא יודע ודאי ששאולה מתה

 ולגלגל עליו אחרי שהוא במציעתא אינו רוצה להשביעו

 ת"וא       .       מסופק ויכול להיות שהוא אומר אמת
 דאפילו כשנתבע טוען ודאי ,והיכי מגלגלין שבועה לעולם

 ולא היו יהא נאמן במיגו דאי בעי אומר אינו יודע

 דאין אדם עושה עצמו , דאין זה מיגול"וי מגלגלין עליו

 אמת שטוענו ברצון מסופק כי אז נראה שהתובע אומר

ליישב  (ומרלש יד ועו          .ברי והוא טוען איני יודע
 דאין מגלגלין כשטוען )י על המציעתא והסיפא"קושיית ר

דהיינו שיש  (דדומה קצת  אלא בדברתובע טענת שמא
 כגון טענת )רגלים לדבר שתביעתו אמת אף שטוען שמא

שרגילין ליהנות :) מח(אריסין ואפוטרופסין דשבועות 

 וכגון ,משל חבריהם משום דמורו היתרא כדאמרינן התם

סוטה שרגלים לדבר שקינא ונסתרה ויש לחוש שמא 

י " ולכך אין מגלגלין במתניתין אלא ע,זינתה גם באירוסין

 על טענת ודאי מנלן שמגלגלין ת"וא      .טענת ודאי

 כיון דגלגול מסוטה ,אפילו על דבר שאינו דומה אמת

 ללמוד גלגול בקידושין'  רצתה הגמלהבתחי ל"וינפקא לן 

מה סוטה ששבועתה , וחומר מסוטה ממון בקלב שבועה

ממון שניתנה , לא ניתנה להיתבע על פי עד אחד

 .ע על פי עד אחד ודאי שמגלגלין שבועההשבועה להיתב
אף '  פי'אשכחן ודאי ספק מנלן'', כ דוחה הגמ"אמנם אח

 שגם עיקר על גב דבסוטה מגלגלין על ספק זהו בשביל

השבועה באה על טענת ספק ולכך מגלגלין מספק דהוי 

 אבל ממון שעיקר השבועה אינה באה אלא ,כעין העיקר

'  תני דבי ר,על טענת ודאי מנלן שיגלגלו על ספק

 )חוץ לעזרה היינו ממון (ישמעאל נאמרה שבועה בחוץ

 )בפנים העזרה היינו שבועת סוטה (ונאמרה שבועה בפנים

אף , מורה בפנים עשה בה ספק כודאימה שבועה הא

והשתא לא . שבועה האמורה בחוץ עשה בה ספק כודאי

ו אלא מגזירה שוה דשבועה שבועה "מצרכינן תו לק

על '  והשתא ילפינן דמגלגלין אפי,ילפינן לכולה מילתא

טענת ספק כמו בסוטה אף על גב דבממון לא הוה כעין 

'  ודאי אפיעיקר השבועה וילפינן נמי דמגלגלין בטענת

בדבר שאינו דומה כיון דהויא כעין העיקר כמו בסוטה 

   .)דמגלגלין כעין העיקר
  

ביום , השוכר אומר שכורה מתה )המשך המשנה(

בשעה שהיתה שכורה , שהיתה שכורה מתה

 פטור , אומר איני יודע)המשכיר (והלה, מתה
דבכל שבועת שומרים המפקיד ג "עוא 'כתבו התוס(

 הכא שאין , אינו יודע אם נאנסהמשביעו מספק שהוא

יודע אם מתה השאולה אין להשביעו מספק דהוי כאילו 

 שעל אותה ,אומר המשאיל ספק לי אם השאלתיך אם לאו

משאיל '  ועוד דהכא אפי,טענה אין השואל חייב לישבע

ביאר ( י גלגול"דאינו נשבע אלא ע' אומר ברי אמרי
 בגמרא על מטעם מה שטענו לא הודה לו כדלקמן ם"המהר

עוד               .)מתניתין דזה אומר שאולה וזה אומר שכורה
ת לרב הונא ולרב יהודה דאמרי ברי "וא 'כתבו התוס

ושמא ברי עדיף אמאי אצטריך למיתני הכא דפטור 

ש " ככ"א,  להוציא דהשתא ברישא אשמועינן דברי עדיף

 דאיידי ל"וי      . שנאמר שבריא עדיףהכא דלהחזיק

ברישא דברי עדיף חייב השואל תנא נמי סיפא דכי דתנא 

 דברי דמשאיל עדיף אי נמיהוי אפכא דפטור השואל 

 וכן שמא דמשאיל )סברא זו תבואר לקמן (מברי דשואל

 ולהכי איצטריך סיפא לאשמועינן דאפילו ,עדיף מדשואל

  .)ברי דשואל דלא חשיב כולי האי עדיפא משמא דמשאיל
  

וזה אומר , אולהזה אומר ש )המשך המשנה(

ולקמן  (ישבע השוכר ששכורה מתה, שכורה

והיכא כתובה , פריך מה שטענו לא הודה לו

וזה אומר איני , ר איני יודעזה אומ. )שבועה זו

  .) חולקיןממון המוטל בספקקסבר  ( יחלוקויודע
  

והלה אומר , נה לי בידך שמעת מיניה מ)גמרא(

 חמןלימא תהוי תיובתא דרב נ.  חייבאיני יודע
 והא מתניתין מוקי לה בסמוך ת"וא ,'כתבו התוס(

 ואית ליה ממון המוטל ,כסומכוס דלא אזיל בתר חזקה

 ולהכי לדידיה כי איכא ברי ושמא הוי ברי ,בספק חולקין

ה " ורב נחמן כרבנן דאית להו המע,עדיף אפילו להוציא

 רב נחמן אתי שפיר כסומכוס דמודה סומכוס אי נמי

 דלסומכוס ל"וי .     ה"דממונא דהמעהיכא דליכא דררא 

דאית ליה ממון המוטל בספק חולקין הוי כאילו תרוייהו 

מוחזקין בו וכיון דלדידיה אהני ברי נגד שמא וחייב הכל 

הכי נמי הוי ליה למימר לרבנן דאהני נמי ברי נגד שמא 

מנה לי בידך ,  דאיתמר)לכל הפחות לומר שיחלוקו

דוקא שאומר  'התוסכתבו [ והלה אומר איני יודע

 אבל הלויתני ואיני יודע אם ,איני יודע אם הלויתני

מ פריך "דחייב ומ.) קיח(ק "החזרתי לך מתניתין היא בב

ג דמודה שמסר לו שתי "שפיר לרב נחמן ממתניתין דאע

פרות כיון שמחזיר אחת הוה כאילו אומר איני יודע אם 

ה השאלתני אם לאו וכן בפרה אחת כשאינו יודע אם מת

  ורב יהודה אמרי חייב רב הונא]בעודה שאולה

ק "ב דבתימה ,'התוסהקשו   ברי עדיףברי ושמא[

אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי סומכוס אבל .) מו(

ה מאי כלל גדול "חכמים אומרים זה כלל גדול בדין המע

 ואין לומר דרב ,אפילו ניזק אומר ברי ומזיק אומר שמא

 דאי , איירי אליבא דרבנןיהודה דהכא כסומכוס והתם
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 . לרבנן נמי מהני כדפרישית לעיל,לסומכוס אהני ברי

דררא  (ועוד דהכא במנה לי בידך דליכא דררא דממונא
 ) שגם ללא טענות הצדדים יש ספק לבית הדין פירושודממונא

 דדוקא הכא אית ליה לרב ל"וי .          לא פליג סומכוס

התובע חברו  (מא גרועיהודה דברי עדיף דהוי ברי טוב וש
,  כיון שהוא חושש שהלוה יכחיש את דבריו,הוי בריא טובמנה 

והשמא של הנתבע .  יודע ודאי אם הוא חייב או לאהלוהשהרי 
 אבל גבי )כיון שעליו לדעת אם חייב או לא, הוא שמא גרוע

 הוי ברי גרוע דלפי שיודע שהמזיק לא )שור שהזיקו (ניזק

 והשמא של מזיק נמי ,ן בריהיה שם ולא יכחישנו טוע

 ולכך מודה רב יהודה התם ,טוב הוא שלא היה לו לידע

זה 'גבי האומר .) קלה(ב " בבת"וא        .דלאו ברי עדיף

' סקנת הגמ ומ, ליטול חלק בירושה אינו נאמן'אחי

 'י יודע אם הוא האח שליאינ'  השני טועןהאחששמדובר 

הלה אומר איני מנה לי בידך ו' זאת אומרת ,'ה הגמואמר

ע דפטור לפי " הא התם מודו כ, והיכי דייק',יודע פטור

 שיודע שהאחין אינן ,שברי שלו גרוע ושמא שלהן טוב

 דהתם נמי ירא שמא היום ל"וימכירין בו אם הוא אחיהם 

אם היה :) קטז( וכן לקמן .או מחר ישאלו וידעו ששיקר

 יודע  ומסיק והלה מה טוען איני,מכיר מקצת אבניו נוטלן

 פטור ...ד מנה לי בידך"וקאמר לימא תהוי תיובתא דמ

 התם נמי הוי ברי טוב ,תי שפירד חייב א"משמע דלמ

שרגילות להכיר אבנים אפילו אין בהם סימן וכן משמע 

התם דמוקי לה כשיש עסק שבועה ביניהן ומתוך שאינו 

יכול לישבע משלם ואי אין רגילות להכירו לא משלם כמו 

 אמרינן בהו מתוך שאינו יכול לישבע ביורשים דלא

 ומשום הכי נמי בניזק ,משלם משום דלא הוי להו לידע

אומר ברי ומזיק אומר שמא לא אמרינן מתוך שאינו יכול 

לישבע משלם דלא הוה ליה לידע דהא מודה מקצת הוא 

 דפסיק:) יב(בכתובות ד אבל קשה         .שמודה בפרה

ר משארסתני דאמר היא נאמנת לומג "שמואל כר

נאנסתי וקאמר אביי הא דרב יהודה דאמר מנה לי בידך 

 ,ג"שב דשמואל היא דפסיק כר,והלה אומר איני יודע חייב

והלא רב יהודה ושמואל מודו היכא דברי גרוע ושמא טוב 

 והתם ברי דידה רע ושמא ,לא אמר ברי עדיף גבי ניזק

י  דאביל"וי      .שלו טוב שאינו יודע כלל מתי נאנסה

דאמר הא דרב יהודה דשמואל היא אית ליה דכלל גדול 

ניזק אומר בריא ומזיק אומר '  לא בא לרבות אפיבדין

, להוציא' דלעולם בכגון דא בריא דניזק עדיף אפי, שמא

שיש ' אפי, אלא להשמיענו שהמוציא מחברו עליו הראיה

 כדקאמר כגון המוכר שור ונמצא נגחן, ייעורוב המס

 ג"דדחי בכתובות ההיא דרג "ע את"וא       ..)מו(ק "בב

והא דפסק , שאפשר ששמואל סובר ברי ושמא לאו בריא עדיף(
ג כיון שיש מיגו שיכלה לטעון מוכת עץ אני או חזקה "כר

 להקשותויש  .)שהיתה בתולה בשעת אירוסין המסייעת לאשה

  ושמא בריאשעדיין יש להוכיח ששיטת רב יהודה שבריא

 שהרי רב ושמואל סוברים, לזו שיטת שמוא, עדיף

מתוך שאינו יכול לישבע ' אמרינן דלא) .מז(בשבועות 

כ סברי במנה לי בידך והלה אומר איני יודע " א'משלם

 דלא מצי ,חייב דאי לאו הכי תקשי לה מתניתין דהכא

 ל שלא אמרינן"שהרי ס(לשנויי בשיש עסק שבועה ביניהם 
לאו 'י שפיר  דסברל"וי) מתוך שאינו יכול להישבע משלם

ומתוך , דאוקמא בשיש עסק שבועה'  ומתני'בריא עדיף

 שהרי בשבועות, הוא כתנאי,  יכול להשיבע משלםשאין

ורב  ל שנוי במחלוקת תנאים" מבואר שהכלל הנ.)מז(

תהיה בין ' שבועת ה'דורש (בן טרפון  ש"רושמואל סברי כ
 ).ששניהם נענשים בה, מלמד שהשבועה חלה על שניהם' שניהם

שלא  (לא ידענא' ידענא ונ'  לרב ושמואל דפטרי בנת"וא
 מודה במקצת )אמרינו מתוך שאינו יכול להישבע משלם

אמאי חייב יהא נאמן במה שכופר במיגו דאי בעי אומר 

 דאין אדם טוען ברצון איני יודע ל"ויאיני יודע 

ורבי יוחנן אמרי  רב נחמן )'כדפרישית במתני

ולא תפקיע , ריהאוקי ממונא בחזקת מ (פטור

פטור י "רש' פי) :יב(ובכתובות  ' כתבו התוסמספיקא

 אבל אחר שניתקנה ,היינו קודם שניתקנה שבועת היסת

כ כל נתבע " דאל,שבועת היסת חייב לישבע שאינו יודע

   ?)יאמר איני יודע ויהיה פטור מכלום
  

 כדאמר רב נחמן כגון שיש עסק שבועה ביניהן

והוא אינו יכול , ושנתחייב לו שבועה בטענת(

 הכא נמי  כגון )דהא אינו יודע קאמר, לישבע

מ "מ 'כתבו התוס[ ועה ביניהןשיש עסק שב

 פטור השוכר ,במציעתא ששוכר טוען ברי ומשאיל שמא

פ "ע שאין המשאיל יכול להשביעו מספק א,משבועה

 דמשמע הכא דאית ליה ת"וא          .שמודה לו במקצת

 ,אין יכול לישבע משלםלרב נחמן מחויב שבועה ו

גבי היו שניהן חשודין על השבועה חזרה ) .מז( ובשבועות

 ופליג ,יוסי אומר יחלוקו'  ר,מ"שבועה למקומה דברי ר

ד חזרה שבועה "אבא דסבר התם כמ' רב נחמן אר

אבא דהיינו למחויב לה ומתוך שאין ' ומפרש ר למקומה

יכול לישבע משלם וקאמר התם עבד רב נחמן עובדא 

מ " דמוקי מתניתין דהכא כרל"וי        .יוסי' יחלוקו כרד

 אבל ,אבא' ומפרש למקומה היינו למחויב לה כדפריש ר

משמע .) לד(ב "בשב אבל קשה       .יוסי' איהו סבר כר

אבא דאייתו אמוראי בתראי מיניה ראיה ' דהלכה כר

 ועוד דבשבועות .ל כרב נחמן בדיני" וקי,לפסוק הלכה

ומים מיתומים לא יפרעו אלא בשבועה גבי ית.) מז(

דאמרי רב ושמואל לא שנו אלא שמת מלוה בחיי לוה 

אבל מת לוה בחיי מלוה כבר נתחייב מלוה לבני לוה 

 דסברי דלא ,שבועה ואין אדם מוריש שבועה לבניו

אמרינן מתוך שאינו יכול לישבע או תובע או נתבע 

ן אלעזר דאמר יורשי'  ופליגי אדר,משלם אלא פטור

אבא ' א כר" וסבר ר,נשבעין שבועת יורשין ונוטלין

דמתוך שאינו יכול לישבע מי שהוא תובע או נתבע 

כיון דלא איתמר :) מח( וקאמר התם ,משלם הנתבע

 דעבד כרב ושמואל עבד ,הלכתא לא כמר ולא כמר

'  משמע דרב ושמואל עיקר הוי כמו דר,א עבד"דעבד כר
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א מסתפק אלא ברב אבא והתם אינו מזכיר דרב נחמן ול

בשבועות [  דבנסכאת"ונראה לר .           א"ושמואל ודר
ובא עד , מביאה מעשה באחד שחטף מחבירו נסכא' הגמ. מז

, ושלי חטפתי, וטען החוטף אמת חטפתי, אחד שראהו חוטף
שהרי מודה (ועל זה קאמר רבי אבא מתוך שאינו יכול להישבע 

'  הלכתא כר).מזשבועות  (לא ידענא'  ובנ]משלם) שחטף

' אבא דמתוך שאינו יכול לישבע משלם והתם מודה אפי

 הלכה כרב ).שבועות מז ( וכששניהן חשודים,רב נחמן

 וטעמא משום .אבא נמי מודה התם דיחלוקו'  ור,נחמן

דהתם שניהם היו מחויבין שבועה ואין יכולין לישבע ולכך 

 אבא כיון דאינו' שניהם מפסידין כל אחד חצי מטעם דר

 .יכול לישבע הנתבע משלם והתובע לא יטול ולכך יחלוקו

י דאמרי " רבותינו שבא). מזתשבועו (והא דקאמר התם

אבא לאו ' חזרה שבועה למחויב לה ומייתי מנסכא דר

'  אלא דמוכח מדברי ר,אבא סבר כרבי מאיר' משום דר

 יש ,אבא דסבר בנסכא מתוך שאינו יכול לישבע משלם

 מילתיה דרבי מאיר למקומה 'פילנו לומר דאיהו נמי 

 בחשוד המחויב שבועה ודוקא                  .לה למחויב

דאורייתא אבל בשבועה דרבנן כגון פוגם שטרו ופוגמת 

כתובתה ומתה ונפלו קמי יתמי לא אמרינן מתוך שאינו 

 דאמר רב פפא הפוגם שטרו ומת ,יכול לישבע מפסידין

א דבשבועה דרבנן לא  היינו טעמ,יורשיו נשבעין ונוטלין

אמרינן מתוך שאינו יכול לישבע משלם כדמשמע לעיל 

ג "מן היתומים דאע  מיתומיםלבד ,גבי ההוא רעיא.) ה(

דשבועה דרבנן היא מתוך שאינן יכולין לישבע מפסידין 

 הוא דבעלילה מועטת יש ושמא הטעם      .ואין נוטלין

ם  והת,לנו להקל על היתומים שלא להוציא ממון מהם

 ' אפיל בכל שבועה"ס (דוקא אמרינן דעבד כרב ושמואל
 עבד ולא )אמרינן מתוך שאינו יכול להישבע משלם דרבנן

 וההיא ,בעלמא כדאמר התם הבו דלא להוסיף עלה

דשכנגדו אינו מחוייב אלא שבועה ג "עדשניהם חשודים א

ה מפסיד היינו משום שהשבועה בא מחמת "דרבנן אפ

 דאורייתא לכן חשיבא גם הנתבע שהיה חייב שבועה

, ת"פירוש ר( י"ואינו נראה לר          .בתובע כדאורייתא
 אמרינן מתוך שאינו יכול להישבע  שהוא חשודתובעל ד"סש

נ " אדר).בשבועות מח(כ היכי פריך "דא) מפסיד ואינו נוטל

 ,דאמר אי איתא לדרב ושמואל איתא אי ליתא ליתא

נ " והא עבד ר,ליה אלמא מספקא ,ופריך אי איתא איתא

 . דיחלוקו)...יוסי' ופסק כר, שבאו לפניו שני חשודים (עובדא

 שגם בתובע שאינו יכול להישבע אינו ת"אם כדברי רו

 יכול לסבור כמו נ"ר שהרי ,קשה'  אין קושיית הגמ,נוטל

מתוך שאינו יכול כ סובר ד"שהרי רב נחמן ג רב ושמואל

קו בשניהם לישבע התובע מפסיד לכך הוי דינא יחלו

 ת"קשה על רועוד  .נ סברי רב ושמואל" וה,חשודים

מ "בשבועות מביאה מחלוקת בביאור דברי ר' שהרי הגמ

רבותינו ', חזרה שבועה למקומה, היו שניהם חשודים'

, דהיינו לנתבע, שבארץ ישראל פירשו חזרה למחוייב לה

אין בית הדין  (חזרה שבועה לסיניורבותינו שבבל פירשו 
ה יפרע מהכופר ממון "והקב, לא לפירעון ולא לשבועהנזקקין 

, היינו רב ושמואלינו שבבל תרבו' ומבארת הגמ )לחבירו

ולדברי , אמרי שאין יתומי המלוה נפרעין מיתומי הלוהד

 שרב ושמואל סוברים שחזרה שבועה ת אין שום ראיה"ר

נ יכולין "אבא ור' ר'  אפייתומים מיתומים בשהרי לסיני

 מתוך שאין התובע יכול להישבע ,שמואלרב וכלסבור 

חזרה היטב דרב ושמואל יסברו כ "א ו,מפסיד ואינו נוטל

שבועה למחוייב לה או יחלוקו דקא סברי מי שאינו יכול 

 משמע דפשיטא ליה לגמרא אלמא      .לישבע מפסיד

אין  ,דאמר מתוך שאינו יכול להישבע משלםאבא ' דלר

 בכל ,תבעבע או הנאם התובע אינו יכול להיש חילוק

 , ולרב ושמואל לעולם פטור הנתבע,אופן מפסיד הנתבע

 אמר בשניהם חשודים שהרי רב נחמן (נ"אבא אדר' ופליג ר
 ולכך , ואדרב ושמואל)ולרבי אבא מפסיד הנתבע, יחלוקו

מוכיח שפיר דרבותינו דאמרי חזרה שבועה לסיני דהיינו 

 אדרב אבא'  וכולה סוגיא משמע דפליג ר,רב ושמואל

  וכן,אבא מיסתברא'  דקאמר רבא כוותיה דר,ושמואל

 מאי 'בין שניהם'רב ושמואל האי ' 'מהא דמקשה הגמ

'  דעיקר דקדייק גמ מפרשת"ור       .'דרשי ביה

' על הגמ רב ושמואל סמיך  היינודרבותינו שבבבל

 ,ל התם דרבותינו שבבבל רב ושמואל"דקי:) יז(סנהדרין ב

 ל"ינו שבבבל רב ושמואל כדקי רבות'כך כוונת הגמו

ל אין אדם מוריש " ושמעינן להו נמי דס,בסנהדרין

שבועה לבניו דכיון דמחוייב בעל דין שבועה ואינו יכול 

 ,ש להו בין תובע לנתבע"לישבע יעמוד ממון במקומו ול

   .] זה דחוקופירוש
  

 ]א"דף צח ע[,  כדרבא?י דמי עסק שבועההיכ
ומר אין לך ה אוהל, דאמר רבא מנה לי בידך

הוה ליה מודה מקצת  (בידי אלא חמשים

, ואינו יכול לישבע, ומחוייב שבועה על השאר

מתוך שאינו יכול  ,יני יודע א והשאר)...דאמר

ח דדברי רבא "ר' פי 'כתבו התוס[  משלםלישבע

 ומיהו קבלנו ,'בהאי לישנא לא מצינו עיקרה בגמ

וותיה דאמר רבא כ.) מז(מרבותינו דעיקרה בשבועות 

 .דרבי אבא מסתברא מתוך שאינו יכול לישבע משלם
 ,נ הוה לן למימר בחשוד על השבועה"ה 'כתבו התוסעוד 

 דבענין אחר לא הוי ,אלא תקנו שיהא כנגדו נשבע ונוטל

 שמי שהיה רוצה היה מלוה לו פרוטה ויתבע כל ,אפשר

אשר לו ויהא מודה מקצת כמה שחייב ויתחייב שבועה 

ול לישבע יקח כל אשר לו בלא שבועה ומתוך שאינו יכ

 אבל הכא ובנסכא שאינו יכול ,לכך תקנו שישבע שכנגדו

 אלא עתה בתביעה זו ,לישבע לא מחמת שהוא חשוד

 לא הצריכו לישבע ,אינו יכול לישבע מחמת המאורע

   .]שכנגדו
  

 רישא )עסק שבועה דמתניתין (משכחת לה

 רישא[  וסיפא בשלש)שתי פרות (בשתים

 לא או על השעה, לדינא על היוםדקאתי 

 . צח-:  צז
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אלא בשתים , מיתוקמא בפרה אחת מעיקרא

והלה מודה לו , וזה תובעו על שתים, ומתו

והיא המביאתו , באחת שהוא מחוייב לו דמיה

שטוען איני יודע , להתחייב שבועה על השניה

 ומתוך שאינו יכול לישבע, אם חייב אם לאו

קיימא דאי בד, ולהכי נקט ומתו תרוייהו, משלם

ואחדא איני , אחדא שקלה'חדא וקאמר ליה 

 'אם בשעת שכירות, יודע אם בשעת שאילה

אמר ואיכא מאן ד, הוה ליה ההיא דמודה הילך

שאל אחת ' דקתני וסיפא .הילך פטור משבועה

 ',מהן מתהואיני יודע איזה , ושכר אחת

משכחת לה עסק שבועה כשהיו מתחילה 

אולה  מודה ששבאחת, שלשה ומתו השנים

והיא מחייבתו שבועה על , וחייב בדמיה, היתה

דאמר ליה שתי פרות , רישא בשתים .)שניה

פלגיה דיומא בשאילה ופלגיה , מסרתי לך

חד יומא בשאילה , אי נמי. דיומא בשכירות

 בעידן ומתו תרוייהו, וחד יומא בשכירות

בעידן ,  איןואמר ליה שואל חדא, שאילה

אי בעידן ואידך לא ידענא , שאילה מתה

דמתוך , רות מתהשאילה מתה ואי בעידן שכי

דאמר , וסיפא בשלש.  משלםשאינו יכול לישבע

שתים בשאילה , ליה שלש פרות נתתי לך

. ומתו הני תרתי דשאילה, ואחת בשכירות

אידך , חדא דשאילה מתה, ואמר ליה שואל אין

לא ידענא אי דשאילה מתה ודקיימא דשכירות 

והא דקיימא דשאילה אי דשכירות מתה , היא

כתבו [ ומתוך שאינו יכול לישבע משלם, היא

 )ת"אליבא דר (הך סוגיא אתיא כרבי חייא בר יוסף 'התוס
הפסוק ( עירוב פרשיות כתיב כאן.) קז(ק "דאית ליה בב

שלומדים ממנו שחייב שבועה רק במודה במקצת ' כי הוא זה'
בר יוסף חייא ' אמנם ר, מקצת כתוב בפרשת שומר חינםבוכופר 

  על הלואהרק י"רששיטת לל שבאמת פסוק זה ניסוב "ס
 על גם ת"לר )כלשכופר ב'  שומר נשבע אפילדידיה בפקדון(

 שהרי לא שייך טענת פרות' אמנם כמו שבהלואה די בב, הלואה
, פרות אחת שיודה עליה' כך גם בפקדון די בב, אונס בהלואה

 )יכפור עליה פרה שלישית שןולא בעינ, ואחת שטוען שנאנסה

 לא אבל בפקדון ,אמלוה הוא דכתיב' כי הוא זה'וכי כתיב 

' חייא בר' בעי כפירה והודאה בהדי נאנסו כדבעי התם ר

כי 'ובאמת , ל שאין כאן עירוב פרשיות"שס( ר יוחנן"אבא א
 ופליג אברייתא )ניסוב על מקומו בפרשת שומרים' הוא זה

 אלא בשתי ,תפרו'  דבעי ג)המובאת בסמוך (דרמי בר חמא

 ג"ול       .ונאנסוה בהודא או רות סגי בהודאה וכפירהפ

מ במלוה אבל בפקדון מעיז " ה)שם(ק "רבינו תם בב

קאי ' כי הוא זה'י שלומד שעירוב פרשיות הכונה ש"לרש (ומעיז
דוע מ, מסבירה גם מה ההבדל' לשיטתו הגמ,  על מלוהרק

במלוה , ון כןבפקדאילו ו, ועהבמלוה כופר הכל אינו צריך שב
כ "משאי, וה כיון שהמלוה עשה לו טובהְלַמאינו מעיז לכפור ַב

, יקנו שבועה גם בכופר הכלתולכן , בפקדון מעיז לכפור הכל
ת שאין הבדל בין הלואה לפקדון ובשניהם כופר הכל "אמנם לר

אבל  )'כ לשיטתו לא גרסינן לקטע זה בגמ"א, אינו נשבע
בי חייא בר יוסף דאמר א לומד שר"ריב ( גרס ליהא"ריב

ניסוב על ' כי הוא זה'כוונתו שהפסוק , עירוב פרשיות כתיב כאן
, וממלוה לומדים לפקדון, ומלמד שכופר הכל אינו נשבע, מלוה

כך בפיקדון כופר , כמו שבמלוה כופר הכל אינו נשבע עד שיודה
אבל בטענת נאנסו שאינה שייכת , הכל אינו נשבע עד שיודה

' ומבארת הגמ, שאינו מודה בכלום' ומר אפינשבע הש, במלוה
 בלא' שטענת נאנסו אדם מעיז לטעון אפישהוא מטעם 

שאינו  (מ" ומפרש ה)קרויכיון שאין חבירו מכיר בש, הודאה
מפני , גם במלוה כלומר כפירה בטענה השייכת ( במלוה)נשבע

 אבל בפקדון )שאין אדם מעיז לכפור שחבירו מכיר בשקרו

א שייכא אלא בפקדון דהיינו טענת דהיינו בטענה דל

  שבועהאונס מעיז ומעיז דאין חבירו מכיר בשקרו וחייב

 והשתא .          ושם מפרש באורך,בלא הודאה' אפי

א הכא דקטעין שוכר כדרכה מתה אבל איני "ריב' לפי

יודע אם בשעת שאלה אם בשעת שכירות או שאולה או 

טענה  נהי דלשבועה שמתה כדרכה דהיינו ,שכורה

מ מה שטוען איני יודע אם " מ,דנאנסו לא בעי הודאה

 ולהכי מוקי ,שאולה או שכורה דהיינו כפירה בעי הודאה

 דהשתא איכא חדא דהודאה והוי ,'וסיפא בג' רישא בב

מחוייב שבועה לישבע ששכורה מתה דאי לאו דההיא 

י גלגול דנשבע דכדרכה "דהודאה הוי כופר הכל ופטור וע

תי  את"ולפר, 'עו כדפרישית במתנימתה אין להשבי

ורמי          . טפי דלדידיה אפילו נאנסו בעי הודאהפירש
 חדא , בר אבאחייא'  וכר,פרות'  מוקי לה בגבר חמא

 וחדא ,מ" וחדא דכפירה היינו אותה שטוען להד,דהודאה

 אם בשעת שאולה דנאנסה והיינו ההוא דקטעין איני יודע

 ת"וא        .תה כדרכה דטעין בה שמ,או בשעת שכורה
 ואחת שאומר שמתה הודאהאחת של  סגי  פרות'בב

שהרי , כדרכה ואינו יודע אם בשעת שאולה או שכורה

וגם , באותה שטוען שמתה כדרכה יש גם טענת נאנסה

מה שטוען שכורה מתה זוהי כפירה שהרי פטור (כפירה 
כי ' דגזירת הכתוב דאינה עולה לכאן ולכאן דל"וי )באונס

 משמע דאיכא כפירה והודאה מלבד אותה 'א זההו

 דלרמי ומכאן יש להוכיח      .שטוען בה שלא פשע בה

' בר חמא לא סגי בכפירה והודאה בלא נאנסו ולא כדפי

ורב חייא , ףל שרבי חייא בר יוס"ס (ת"בשם ר) שם (ק"בב
 דאי סגי לא היה )בר אבא מודים שאם יש כפירה והודאה סגי

פרה של כפירה אליביה דבשל הודאה צריך כאן להוסיף 

'  ורת" וא.   חייא בר יוסף' ואיני יודע הוי סגי כמו לר

 ל"ויחייא בר יוסף היכי פליג אברייתא דרמי בר חמא 
זה אומר עד הזיז וזה :) מב( דשבועות תיןדסבר כמתני

 .         צח
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 ועשר גפנים ...אומר עד החלון וסלע הלויתני עליו

 כפירה והודאה אלא טעונות מסרתי לך דבכולהו לא בעי

וסבר כברייתא דרמי ' יוחנן היכי פליג אמתני'  ורת"וא

 דאמוראי ל"ויר יוחנן הלכה כסתם משנה " והא,בר חמא

 אם אמרינן בכל מקום הלכה יוחנן' נינהו אליביה דר

 יאמר שבכל נ"א.) מג ( כדאמר בחוליןכסתם משנה

' המשניות לא חשש להזכיר אותן של אונסין כדמוקי מתני

זה ' דפריך בסמוך גבי ,ת" לפרומיהו קשה      .דהכא

 אמאי מה שטענו , ישבע,אומר שאולה וזה אומר שכורה

 ולרב הונא ולרב יהודה פריך דלא בעו פרת 'לא הודה לו

 ,י"רש'  והוי כופר הכל כדפי)לא בעו הודאה במקצת (הודאה

 'ל אישתבע דכדרכה מתה" דא,י גלגול"ע'כ מאי משני "וא

'  כיון דליכא הודאה לא מיחייב שבועה אפית"הא לפר

תיקשי לרב יהודה היאך י "רש' בטענת נאנסו ובלא פי

א אתא "ריב'  ולפי,יתרץ דכיון דליכא אלא חד פרה

  מדרבנן)דכדרכה מתה ( דההיא שבועהל"וי .בפשיטות

 )ומתוך שבועה זו מגלגל עליו להשביעו ששכורה מתה(

 ולעיל ,ם הודאהנאנסו בלא שודמדרבנן איכא שבועה ב

 משום , מלבד מה שטוען נאנסה הודאה'כה הגמדמצרי

 הוי כפירה כדפרישית  שמא שכורה מתהדאיני יודע

לרווחא דמלתא כתבו כן דהא בלא ם "ביאר המהר( א"לריב
טעם זה מוכרח להצריך ההיא דהודאה כדי שיהא מחויב שבועה 

ישבע דאורייתא דבשבועה דרבנן לא אמרינן מתוך שאינו יכול ל
 ההיא ת"וכן מפרש ר .)לעיל' משלם כמו שכתבו התוס

 'אילו אומר נאנסו לאו שבועה בעי'דקאמר :) ע(ב "דב

שבועת  דהיינו מדרבנן דאיכא שבועה מדרבנן קודם

היסת כמו פוגם כתובה ועד אחד מעיד שהיא פרועה 

איך ' על קושיית תוס (ת"ועוד אור      ..)פז (כתובות ב
 דרב יהודה מוקי נמי ) יהודה המציעתאיפרשו רב הונא ורב

מה שטענו ' והכי פריך ,נ ואיכא חדא דהודאה"כר' מתני

 כלומר למה ישבע ששכורה מתה היה לו 'לא הודה לו

לישבע ששאולה קיימת והיא אותה שמחזיר לו ולהשיב 

 כיון ,י גלגול"על טענתו שאומר שאולה מתה ומשני ע

ה אוקמה דצריך לישבע על אותה שמתה שכדרכה מת

' רבנן אידך שבועה נמי עלה בגלגול דטוב לעשות ב

 אבל ההיא ,פרות' שבועות על פרה אחת יותר מעל ב

ליכא לאוקמי כגון דאיכא פרה אחרת של .) ע(ב "דב

   .] דלוקמה דליכא הודאה ותיתי ליה שפיר,הודאה
  

 דאמר ארבעה שומרים, ולרמי בר חמא

 בועות האמורות בהן כגון שומר חנםבש(

,  לישבע שנאנסהושומר שכר, ישבע שנגנבהל

 צריכין כפירה ) לישבע שמתה ממלאכהושואל

מדקאמר , אלמא (במקצת והודאה במקצת

ולא אמרינן צריכין הודאה , בעינן כפירה

 בהו שבועת דשייכאג "עשמע מינה א, במקצת

 לא משביעין ליה שומרין בלא שום כפירה

, שבועת שומרים עד דכפר כפירה אחריתי

, או החזרתי לך, לםלא היו דברים מעו, וןכג

 לא מיחייב שבועה אהודאה בלא ולדידיה

 והא דרבא,  לאו כפירה היאואיני יודע, כפירה

, אלא אם כן אמר לו חמשים יש, לית ליה

,  לא היו דברים מעולםמקצתוחמשים השניים 

משכחת לעסק שבועה ,  איני יודעומקצת

 )פרות ( משכחת לה רישא בשלש)...דמתניתין

לרמי בר חמא לא משמע ליה  (וסיפא בארבע

 וזה,  אמתזהכלומר ,  בלא כפירה'כי הוא זה'

 וזה, אבל זה אני חייב, לא היו דברים מעולם

 לא יודע אי נגנב או שנאבד בשומר חנםאיני 

דאמר , רישא בשלש. )משמע ליה כי הוא זה

פלגיה דיומא , ליה שלש פרות נתתי לך

אי נמי חד ,  בשכירותבשאלה ופלגיה דיומא

ומתו שלש , יומא בשאלה וחד יומא בשכירות

 לא ואמר ליה שואל חדא.  בעידן שאילהכולהו

 בעידן שאילה ,וחדא אין, היו דברים מעולם

ואידך  לא ידענא אי בעידן שאילה מתה , מתה

דמתוך שאינו יכול , ואי בעידן שכירות מתה

דאמר ליה ארבע , סיפא בארבע.  משלםלישבע

שלש בשאלה חדא בשכירות , ות נתתי לךפר

דף צח [ואמר ליה . ומתו הנך שלש דשאלה
הרי  (לם לא היו דברים מעו שואל חדא]ב"ע

. )הרי הודאה (דשאלה מתה,  וחדא אין)כפירה

 לא ידענא אי דשכירות מתה ודקיימא ואידך

, דשכירותאו דשאלה מתה ודקיימא , דשאלה

  .  משלםדמתוך שאינו יכול לישבע
  

 ישבע  אומר שאולה וזה אומר שכורההז'

 מה שטענו  לא ,ואמאי. 'השוכר ששכורה מתה

דאוקימנא בכופר ומודה הני ג "עא (הודה לו

מתניתין לרב הונא ורב , מיהו, מילי לרב נחמן

הרי אין כאן , ואמאי ישבע,  כדקתנייהודה

  ?לא טענוומה שהודה לו ) הודאה במקצת

יה אישתבע דאמר ל, אמר עולא על ידי גלגול

אפילו היא  [לי איזו מיהת דכדרכה מתה

,  יש לי עליך שבועה שכן הוא כדבריךשכורה

אה דבעי כפירה והוד, דלית לן דרמי בר חמא

 עירוב דסבירא לן כמאן דאמר, בשומרים

 אמלוה וכי כתיב כי הוא זה, פרשיות כתיב כאן

, וגלגול שבועה מן התורה היא, הוא דכתיב

 : צח-. צח
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כדדרשינן בסוטה , ןמואמרה האשה אמן אמ

 ומיגו דמישתבע דכדרכה מתה מישתבע )].יח(

  . נמי דשכורה מתה
  

 הא מני  '...זה אומר איני יודע וזה אומר'

  .דאמר ממון המוטל בספק חולקין, סומכוס היא
  

חצי היום , שאל שתי פרות .א ע"פסק הש

המשאיל אומר , בשאלה וחצי היום בשכירות

חת מתה והלה אומר א, בזמן השאלה מתה

מתוך שאינו , בזמן השאלה והאחרת איני יודע

דהא הודה , הטעם ע"מס (יכול לישבע ישלם השתים

פרות שאולות שמתו בזמן ' דתבעו בב, לו במקצת טענתו

והנתבע מודה לו , השאלה ושחייב לו עליהן באונסיהן

באחת ועל השניה חייב לישבע שבועה דאורייתא כדין 

כ "משא, ה משלם"משו, שבעואינו יכול לי, מודה במקצת

ומתה האחת והשניה , בהשאיל לו אחת והשכיר לו אחת

 דשם אין טענתן אלא על ,ד"ד ס" שמסימןבעומדת חיה 

דהרי על העודנה חיה אומר לו הילך וקחנה לך , האחת

וכן אם מסר  .ב ).א,שמה(מ "חו )ואין כאן מודה מקצת

, שתים שאולות ואחת שכורה, לו שלשה פרות

,  אומר שתים השאולות הן שמתווהמשאיל

והשואל אומר אחת השאולה מתה ודאי אבל 

השניה שמתה איני יודע אם השאולה האחרת 

שהרי , מתוך שאינו יכול לישבע, או השכורה

. ג  ).ב,שמה(מ "חו ישלם השתים, אומר איני יודע
שאלה חצי יום ושכרה , השואל פרה מחבירו

או שאל , או שאלה היום ושכרה למחר, חצי יום

ע ערך לחם " כן בסמומתה אחת(אחת ושכר אחת 

ביום ,  שאולה מתההמשאיל אומר1, מהן) ז"וט

עה שהיתה שאולה בש, שהיתה שאולה מתה

או שאמר 2 ,ע איני יודוהשוכר אומר, מתה

ביום שהיתה שכורה ,  שכורה מתההשומר

והמשאיל , ה שהיתה שכורה מתהבשע, מתה

וזה , איני יודעו שזה אומר א3 ,אומר איני יודע

 ,המוציא מחבירו עליו הראיה,  יודע איניאומר

בזמן שהמשאיל , ואם לא היתה שם ראיה

או , ישבע השוכר ששכורה מתה, טוענו ודאי

,  איני יודעובזמן שהמשאיל אומר. שאינו יודע

ישבע השומר שבועת השומרים שמתה 

י גלגול ישבע השומר ששכורה "וע, כדרכה

הא דלא אמרינן בכהא  ע"מס(  או שאינו יודעמתה

תירץ , ל מחויב שבועה ואינו יכול לישבע משלם"דה

כיון שעיקר , ל"ד בשם הראשונים ז"ג דשאלה ה"בפמ "המ

 שהרי ,תביעת המשאיל שמשביעו עליו היא איני יודע

אף על גב שבגלגול , אינו טוען ברי שלא מתה כדרכה

ו ג מתוך שאינ"טוען ברי דהשאולה מתה לא אמרינן בכה

ש והטור אין "ובאמת לדברי הרא. יכול לישבע משלם

חדא שהן סוברין שאין מגלגלין כלל , צריך להאי תירוצא

, ועוד. ג"סקיבש "אטענת נתבע כשהיה איני יודע וכמ

ל דלא אמרינן מתוך שאינו "דאפילו במקום שמגלגלין ס

והמחבר  י גלגול"יכול לישבע משלם בשבועה הבאה ע

אלא שמסיק שם וכתב , ש"ו ע"כ בסעיף ט"כתבו שם ג

ל בזמן שנתחייב שבועה דאורייתא והוא "דיש חולקין וס

טוען על הגלגולים איני יודע קרינן ביה שפיר מחויב 

ה אם זה אומר "וה. )שבועה ואינו יכול לישבע משלם

או זה , וזה אומר שכורה מתה, שאולה מתה

מ "חו .עוזה אומר איני יוד, אומר איני יודע

ל "אבל רבנן ס סומכוס' מתני א"ביאר הגר ).ד,שמד(

זה כלל גדול בדין . ק מו"ש בב"ה כמ"לעולם הממע

 לו ניזק אומר ברי ומזיק אומר שמאדאפי, אצטריך

מנה לי בידך  .ד .המוציא מחבירו עליו הראיה

 איני והלה אומר, בידךאו שהפקדתי שהלויתיך 

ישבע , יודע אם הלויתני או אם הפקדת בידי

ואם בא לצאת ידי . ופטור, ו יודעהיסת שאינ

יתיך או  מנה לי בידך שהלו...ישלם, שמים

 יודע אני והלה אומר, שהפקדתי בידך

שהלויתני מנה או שהפקדת אצלי ואיני יודע 

ואין , חייב לשלם, אם החזרתי לך אם לאו

אבל . התובע צריך לישבע אפילו שבועת היסת

יחרים חרם סתם על כל מי שנוטל , אם ירצה

 פסקו הראשונים ).ט,עה(מ "חו ...מונו שלא כדיןמ

חייב כתב ש .)ק קיח"ב(יוחנן ' ור. יוחנן'  ורכרב נחמן

    .בבא לצאת ידי שמים
  

וקודם  (בעי רבי אבא בר ממל שאלה בבעלים

  שלא בבעלים)מיניה ( שכרה)... חזר ושהחזירה

, בשעת שכירתו לא היה עמו במלאכתו(

כתבו (  מהו)ונגנבה או אבדה בימי שכירות

משמע אבל שכרה בבעלים וחזר ושכרה שלא  'התוס

 דאמרינן ת"וא .בבעלים פשיטא דשכירות כדקיימא קיימא

דאתיא שכירות בבעלים ומפקע שכירות שלא :) צו(לעיל 

 ל"ויבבעלים אלמא אין שניה מתחברת עם הראשונה 
דגזירת הכתוב הוא דבכל היכא דאיכא בעלים או 

 מי אמרינן שאילה )ורבראשונה או בשניה פט

ומילתא  (ושכירות לחודה קיימא, לחודה קיימא

דכי משך לה מעיקרא ג "עוא, אחריתא היא

 :צח          
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מיחייב , ותו לא הדר משך לה, בבעלים היא

ולא , דבשעת שכירות ברשותו היתה, ליה

ולעולם , וקני חצירו באמירה, מיחסרא משיכה

או . )ושלא בבעלים היא, קנין אחריתי היא

כל חיובי  (רות בשאלה מישך שייכידלמא שכי

ולא הוסיף , שוכר דגניבה ואבידה ישנן בשואל

והיא , ומחמת משיכה ראשונה באו לו, כלום

 דהא מיחייב בגניבה )ופטור, בבעלים הואי

  ? ואבידה
  

, שכירה בשאלה מישך שייכי אם תמצא לומר

שכרה  (שכרה בבעלים שאלה שלא בבעלים

אלה ממנו  וקודם שהחזירה חזר ושבבעלים

 לא ומתה כדרכה וחיוב זה, שלא בבעלים

דהא חיוב , מחמת משיכה ראשונה בא עליה

מי אמרינן , מהו, שאלה לא שייך בשכירות

, שאלה לענין אונסין בשכירות ודאי לא שייכא

או , וחיוב דמחמת קנין שלא בבעלים בא לו

דחיוב גניבה , כיון דשייכא במקצת, דלמא

 משיכה ראשונהדה שעליו יש לתלות בואבי

 )ופטור אף באונסין, כמאן דשייכא בכולה דמי

או ,  ודאי לא שייכא שאלה בשכירות,מהו

 כמאן )בגניבה ואבידה (ון דשייכא במקצתדלמא כי

  ? דשייכא בכולה דמי
  

לא אמרינן כיון דשייכא  אם תמצא לומר
וכן גרס ( במקצת כמאן דשייכא בכולה דמי

כ מאי בעי בבעיא "דא ,על גירסא זו הקשו 'התוס .י"רש

שכרה בבעלים שאלה שלא בבעלים וחזר 'רביעית 

 הא כיון ' אי חזרה שכירות לדוכתה או לא, מהו,ושכרה

תיהדר דשאילה שבאמצע לא חשיבא בבעלים היכי 

 אחרי שכבר פסקו םשכירות לדוכתה ליחשב בבעלי

ואין  .   הבעלים בשאילה שבאמצע אין זו סברא כלל
 אלא לפי ,ל שאמרנו"אינה לפי את דבעיא רביעית לפרש

 כיון דשייכא במקצת כמאן נןל דאמרי"מה שנאמר את

  ומספקא ליה כיון דלא פסקו הבעלים,דשייכא בכולה דמי

 הדרא לדוכתה או דלמא לא הדרא )כיון דשייכא במקצת(

לדוכתה דשאלה מפסקא דהואיל דמחמת השאילה אין 

כי לא שכירות האחרון יכול ליחשב בבעלים דתרי שיי

לפרש ' כ היה לו לגמ" דא,אמרינן לא הדרא נמי לדוכתה

' כ למה הוצרך לומר בבעיא ג" ועוד דא,ל דאמר"את

 כי , הבעיאתי שפיראמר א'  כיון דאפי,ל לא אמר"את

ונראה כמו  .       ל דאמר"חזרה לאת' היכי דבעיא ד
ל דאמרינן " בבעיא שלישית ואתשהיה כתוב בספרים

 וכן משמע , כמו ששייכא בכולה דמיכיון דשייכא במקצת

 .'נןלא אמרי'שכן היה בספרו אלא שהוא הגיה י "רש' בפי
 כיוון דשייכא  דאי לא אמרינןופשיטא ליה לגמרא

 וחזרה , ושכרה, שאלה בבעלים,במקצתה שייכא בכולה

 לא הדרא שאילה לדוכתה דכיון דאינה ראויה ,ושאלה

כירות להתחבר עם השכירות שלפניה אפילו נעשה ש

עצמו בבעלים איפסיקא לה שכירות דלא הדרא לדוכתה 

ינן כיון ל דאמר" אבל את,שלא פסקו בעלים באמצעג "עא

 מיבעיא ליה אם חזרה ,דשייכא במקצה שייכא בכולה

שאלה לדוכתה דכיון דראויה להתחבר עם השכירות 

 השתא נמי ,שלפניה אילו נעשה שכירות עצמה בבעלים

י הפסק והדרא לדוכתה או שלא נעשה בבעלים לא הו

דלמא לא הדרא כיון שהשאילה אינה יכולה להתחבר עם 

השכירות שלפניה וליחשב מכחה שאילה בבעלים משום 

דשכירות עצמה לא נעשה בבעלים אלא משום דשייכא 

בשאילה שלפניה ותרי שייכי לא אמרינן והוי הפסק ולא 

ת  ואין הרביעי, וכן בעיא רביעית,תחזור השאלה לדוכתה

 ואם תפשוט ,ל"ל לכך לא קאמר בה את"הולכת באת

 שאלה בבעלים ושכרה )שלישית נפשוט גם רביעית

 )שלא בבעלים (וחזר ושאלה, שלא בבעלים

ואזיל  ( הדר אתיא לה שאלה לדוכתה,מהו

 )דהויא בבעלים, אבתר משיכה שאלה קמיית

   ?או דלמא אפסיקא לה שכירות ביני וביני
  

 מי ,מהו, וחזר ושכרה,  ושאלה,שכרה בבעלים

או דלמא , אמרינן אתיא לה שכירות לדוכתה

פסק      .תיקו?  אפסיקא לה שאלה ביני וביני
, שאלה בבעלים ושכרה שלא בבעלים. א ע"הש

אבל אם . שהשכירות תלוי בשאלה, פטור

או , שכרה בבעלים וחזר ושאלה שלא בבעלים

שאלה בבעלים וחזר ושכרה שלא בבעלים וחזר 

או ששכרה בבעלים , לא בבעליםושאלה ש

וחזר ושאלה שלא בבעלים וחזר ושכרה שלא 

. בבעלים הוא, כל אלו ספק שמירה, בבעלים

א דאם שכרה בבעלים וחזר ושאלה " ויהגה[

טור בשם שלא בבעלים מקרי שמירה בבעלים 

 שהבעיא ם"ע פסק כהרמב"הש ).יד,שמו(מ "חו )ש"ראה

.  לא נפשטוהבעיות האחרונות' וג, הראשונה נפשטה

שונה ' ם היתה גי"רמבה שלא"י והגר" הבוביאר

 אמנם ל"לא היה מופיע את' מגירסתנו ולפיה בבעיא הג
  בבעיא השניתש שגורס"ראטור בדעת הכהא פסק "הרמ

 'כיון דשייכא במקצת כמאן דשייכא בכולה דמיל "את'
שהרי  , על הטור שלמד כן בדעת אביוי תמה"הבאמנם 

לפסוק כדברי הגאונים שסוברים ש "אין דרכו של הרא

ל הוא פשיטות לבעיא קמייתא ומה שכתב כאן "דכל את

 דלדידיה כולהו ,הוא לדברי הגאונים וליה לא סבירא ליה

 :צח          
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קיצור פסקי  בהוו ספיקא ואפילו לקמייתא וכן כתב

יש אומרים שאם שכרה בבעלים  .ב  )ש"הרא

הוה שניה בבעלים , וחזר ושכרה שלא בבעלים

אבל אם ראשונה שלא בבעלים ; הכמו הראשונ

אין הראשונה גוררת את , ושניה בבעלים

 ביאר באר הגולה (השניה להיות שלא בבעלים

שגזירת הכתוב דכל היכא דאיכא בעלים או ' כתבו התוס

   ).טו,שמו(מ "חו )בראשונה או בשניה פטור
  

 המשאיל ( ושלחה לו, השואל את הפרהמשנה

  ביד עבדו)...או, של משאיל ( ביד בנו)לשואל

ביד , ד עבדובי,  או ביד בנו. ביד שלוחו)או(

אם מתה בדרך  [ פטורומתה, שלוחו של שואל

 רב חסדא ).קד(ק "פליגי בה רבה ורב חסדא בב

 בשכירו מתרץ לה להאי דשואל דמתניתין

אבל אין עדים שהוא , ולקיטו שדר בביתו

 הוי שליח וחייב השואל דאי איכא עדים, שלוחו

אפילו עשאו  רבה אומר, משמסרו לו, באונסין

להתחייב על ידו ,  לאו שליח הואשליח בעדים

, דהכי קאמר ליה איניש מהימנא הוא, באונסין

אמר לו השואל . ] שדראי בעית לשדורי בידיה

או , ביד שלוחי, ביד עבדי, שלחה לי ביד בני

או שאמר לו , ביד שלוחך, ביד עבדך, ביד בנך

, ביד עבדי, ביד בניהמשאיל הריני משלחה לך 

ביד , ביד עבדך,  או ביד בנך,ביד שלוחי

 ושלחה ומתה, ואמר לו השואל שלח, שלוחך

אם שלח השואל [ וכן בשעה שמחזירה. חייב

או ביד עבדו ושלוחו , ביד בנו ועבדו או שלוחו

 לא יצאה מרשותו של שואל עד ,של משאיל

,  חייבואם מתה בדרך, שתבא ליד המשאיל

או שאומר לו , יל שלחה ליאמר לו המשא

 ואמר ליה המשאיל ...השואל הריני משלחה

.) קד(ק " דבב'הקשו התוס  פטורושלחה ומתה, שלח

אמר שמואל אין משלחין מעות בדיוקני אפילו עדים 

כדי לח לחבירו שטר שיש בו סימנים ושה (חתומים עליה
חתומים על ' לא ישלח אפי, שישלח עמו מעות שיש לו בידו

כיצד יעשה  ( ופריך אלא לשמואל מאי תקנתיה)יםהשטר עד
אבא '  ומשני כי הא דר)המפקיד בשביל שיקבל את כספו

 בלא והשתא     .התקבלתיבשטר דמהני מה שכותב 

 דאין 'שלח לי'  בשטרהתקבלתי מהני אם יכול לכתוב

 דכי היכי ,ניםפל אנים סברא לחלק בין כותב לאומר פ

ומאי קשה ליה דקאמר  .דמהני באומר מהני נמי בכותב

ומאי תקנתיה האיכא תקנתא טובא שיכתבו לו העדים 

 ויש לומר .       ויחתמו שפלוני אמר לך שתשלח

דפשיטא שמוצא תקנות בפשיטות לשמואל כמו לרבי 

יוחנן ואינו אומר מאי תקנתיה אלא לפי שרוצה להביא 

מרבי אבא ולאסוקי דאפילו התקבלתי לא מהני אם מת 

 ואין ,נכסי קמי יתמי קודם שבא ליד שליחמשלח ונפלו 

  .)תקנתא אלא בהרשאה
  

, בתמיהה ( ביד עבדו חייב)גמרא( ]א"דף צט ע[

, קתני אמר לו השואל שלחה לי ביד עבדך

והרי , יב השואל באונסיה בדרך חיושלחה לו

  יד עבד כיד רבו)...ד, לא יצאת מרשות משאיל

אמר   ?)והרי הוא כאילו הוליכה לו הוא, דמיא(
ח דשמואל "ר' פי 'כתבו התוס(  בעבד עברישמואל

פליג עליה דרב ולית הלכתא כוותיה דרב דאמר הכישה 

 והלכתא כוותיה , וכן משמע דפליג,במקל ותבא חייב

 דלא קני )מדבעי גמרא לסיועי לרב ודחי ליה בדוחק

אמרינן .) טז(דבקדושין ג "עא 'כתבו התוס[ ליה גופיה

היינו לענין שאין גרעונו מחול אם דעבד עברי גופו קנוי 

 אפילו תימא רב אמר .)אלא בשטרפ "מחל בע

נעשה כאומר ליה הכישה במקל , בעבד כנעני

משיצאתה מחצרו של , הלכך, אחרי (והיא תבא

 עמדה בין בלא שומר בין על ידי שומר, בעלים

דשעביד נפשיה משתצא , ברשות השואל

 והרי הכישה במקל עד אשר יצאתה, מרשותו

  . )מביתו
  

משאיל  (פרה ושלחה לומיתיבי השואל ה

 ביד שלוחו )או, של משאיל( ביד בנו )לשואל

וכגון שאמר ליה שלח לי ביד , השואל (חייב

ואפילו אמר  ( פטור ביד עבדו)אבל אם שלחה, בנך

בשלמא לשמואל ). שלחה לי ביד עבדך

.  בעבד כנעניברייתא, מתניתין בעבד עברי

 לך רב לא תימא אמר ?אלא לרב קשיא

 אלא אימא,  נעשה כאמר ליה)כדתרצה רב(

 באמר ליה הכישה )רב מוקי לה למתניתין(

דשעביד נפשיה מכי נפקא  (במקל והיא תבא

 ומשום דשלח עבדו עמה לא מיפטר, מחצרו

שעבדו מוליכה לא הוי שאילה פ "עוא 'כתבו התוס

 והא דאמרינן יד עבד כיד רבו היינו שנשאל ,בבעלים

מו עם הפרה ושלח עבדו במקומו וכיון שבמקום הרב עצ

 אבל הכא ששואל את עבדו ,בעלים לא חשיב כבהמה

 .)הוה ליה כשואל שתי פרות דעבדו כבהמתו דמי
 , ואמר לו ביד מי,דאיתמר השאילני פרתך

אמר רב נחמן . ואמר לו הכישה במקל ותבא

 . צט-: צח
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אמר רבה בר אבוה אמר רב כיון שיצאת 

לכאורה  'כתבו התוס(  חייבומתהמרשות משאיל 

ר "נראה דמיירי שיצאתה מיד לסימטא או לצדי רה

ר לא "דחשיב כאילו משכה שואל אבל יצאתה מיד לרה

 והא דלא הוצרך רב ,ר"כיון דמשיכה אינו קונה ברה

 סתם אי נמי ,לפרש דפשיטא הוא דלא עדיף ממשיכה

ר עצמו לכך "ר ולא לרה"חצרות סמוכים פתחיהן לצד רה

אמרינן רב :) פד(ב " דבבת"וא .    רשלא הוצרך לפ

ושמואל דאמרי תרוייהו כליו של אדם קונה לו בכל מקום 

ר משמע דמדד והניח על גבי סימטא לא קני "חוץ מרה

 והכא אמר רב דקונה בסימטא ,אלא דוקא כליו קונה לו

 דהתם מיירי כשהיה מתחילה מונח בכליו קודם קנין ל"וי

 אבל הניח על גבי ,רהולא שהניח המוכר שם בשעת מכי

 דהכא מיירי ל"ועוד יקרקע של סימטא לשם קנין קונה 

 דלענין להתחייב באונסין קניא ,ר"יצאת מיד לרה' אפי

 כמו שואל ,דלא קניא לענין מקחג "ער א"משיכה ברה

קורדום לרב הונא דאמר לקמן דקני במשיכה להתחייב 

  .)דלא קניא לחזרהג "עבאונסין א
  

ואמר ליה . שאילני פרתךנימא מסייע ליה ה

,  ואמר ליה הכישה במקל והיא תבא,ביד מי

  אמר ! חייבמשאיל ומתהכיון שיצאת מרשות 

רב אשי הכא במאי עסקינן  כגון שהיתה חצרו 

דכי  של שואל לפנים מחצרו של משאיל

שחצרו של (משלחה לה ודאי להתם אזלא 

וחצר השואל , משאיל פתוחה לרשות הרבים

תוחה לחצרו של משאיל שאין ופ, לפנים ממנו

נכנסין ויוצאין לחצרו של שואל אלא דרך חצרו 

, דהתם סמכא דעתיה דשואל, של משאיל

לצד חצרו דמשיעמדו הבעלים לפניה להטותה 

 ודאי להתם של שואל ומחי לה בחוטרא

, וההוא הוא דמשעבד שואל נפשיה, ריהטא

 ם היתה צריכה לבא דרך רשות הרביםאבל א

ך אפילו אמר ליה הכי לא סמכא לעולם אימא ל

ולא , דעתיה שיפקירנה המשאיל בלא שומר

אי הכי מאי .  )שעבד נפשיה עד שתבא לידו

שיש  (דאיכא גזייתא,  לא צריכא?למימרא

בחצר המשאיל זויות ועוקצין שיכולה לסור שם 

פינות , מבואות קטנים י"י רש"לעז, ולהשמט במחבא

דלמא ,  מהו דתימא לא סמכא דעתיה.)רחוב

קא משמע , קיימא התם ולא אתיא אזלא להדיא

השואל . א ע"פסק הש     .לן דסמכא דעתיה

ושלחה לו המשאיל ביד בנו או , פרה מחבירו

שלחו לו ביד בנו ' אפי, ביד שלוחו או ביד עבדו

ומתה , ל שואלאו ביד עבדו או ביד שלוחו ש

. הרי זה פטור, קודם שתכנס לרשות השואל

אל שלחה לי ביד בני או ביד ואם אמר לו השו

עבדי או ביד שלוחי או ביד בנך או ביד עבדך 

: או שאמר לו המשאיל, העברי או ביד שלוחך

הריני משלחה לך ביד בנך או עבדך או ביד 

שלוחך או ביד בני או ביד עבדי העברי או ביד 

ושלחה ומתה , ואמר לו השואל שלח, שלוחי

שלחה לו  .ב ).ה,שמ(מ "חו הרי זה חייב, בדרך

אף על פי שאמר , המשאיל ביד עבדו הכנעני

שידו כיד רבו , פטור, ומתה, ליה השואל שלח

 .ג ).ו,שמ(מ "חו ועדיין לא יצאה מרשות המשאיל
אמר לו השואל הכישה במקל והיא תבא 

אין השואל חייב , ועשה המשאיל כן, מאליה

פסק דלא  ביאר באר הגולה (בה עד שתכנס לרשותו

שך אחר מה שאמרנו לפי הנראה בסוגיא  וזה נמ,כרב

מ מדמייתי "הכ'  ועוד כ.ששמואל חולק אף בזה ועיקר

סייעתא לרב מברייתא ודחי לה רב אשי משמע קצת 

י "כ הנ" וכ,ח"בשם ר' כ התוס" וכ,ה לן כוותיאדלא סביר

   ).ז,שמ(מ "חו )ן"בשם הר
 

בקע בו  ,  השואל קרדום מחבירואמר רב הונא

  . לא קנאו לא בקע בו ,קנאו
  

 דמשעת  מאי שנא פרה אילימא לאונסין,למאי

שאם בא המשאיל לחזור (אלא לחזרה ? שאילה

) ולתובעה ממנו בתוך ימי הזמן שהשאילה לו

 עד קנאו ( לא מצי הדר ביה משאילבקע בו

 מצי משאיל לא בקע בו) שיכלו ימי שאילתו

 דקסבר אין משיכה קונה ,לא קנאו (הדר ביה

  . )בשומרים
  

 המשאיל דאמר רבי אמי, יגא דרבי אמיופל

המשאיל לשלם להקדש  ( מעלקרדום של הקדש

 לפי )...ומה היא הנאתו, קרן שנהנה בהשאלתו

אומדים בו כמה הוא רוצה  (טובת הנאה שבו

להיות נחסר משלו להחזיק לו השואל טובת 

תר לבקע בו לכתחילה  וחבירו מו)הנאה כזו

, ל הקדשאפילו ידע לאחר שבא לידו שהוא ש[

איל ונתחייב דמי טובת שמכיון ששגג בו המש

 ,' התוסהקשו  יצאת הנייתה לחוליןהנאה להקדש

 בקע בקורדום של הקדש בא תימה דתניא בתוספתא

הרי  (חבירו ובקע בו ובא חבירו ובקע בו כולם מעלו

 .         צט
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, ומדוע כאן יצא לחולין, שהקרדום אינו יוצא במעילת הראשון
 וליכא למימר דאיירי )חילהוחבירו מותר לבקע בו לכת

בקורדום כלי שרת ששוחטין בו שאין יוצא לחולין כדתנן 

אין מועל אחר מועל במוקדשין אלא :) יט(במעילה 

 דהא קתני סיפא נטלו ונתנו ,בבהמה וכלי שרת בלבד

 ובעולה נתנו לחבירו ,לחבירו הוא מעל וחבירו לא מעל

  נמי דהתםי"ואין נראה לר .וחבירו לחבירו כולן מעלו בה

 איירי בשלא נתכוונו לגזול אלא כל אחד דעתו בתוספתא

להחזירו אחר בקוע ולא יצא לחולין אלא מה שנתכוון 

ל שואל שלא מדעת גזלן הוי וקים ליה " דהא קי,לגזול

 דתוספתא י"אלא נראה לר .         כוליה ברשותיה

איירי בגזברים המסורות להן קרדומות של הקדש דכל 

 ואינו יוצא לחולין שהרי לא ,י שנהנהאחד מעל לפ

 וסיפא ,לעיל' נתכוונו להוציא מרשות שהוא שם כדפי

דקתני נתנו לחבירו היינו לחבירו שאינו גזבר ואפילו בלא 

 והא דתנן ,בקוע מעל לפי שנתכוון להוציא מרשותו

בהנהנה אין מועל אחר מועל אלא בבהמה וכלי שרת 

ורכב התם איירי בלבד כיצד רכב על בהמה ובא חבירו 

בשאינם גזברים דאי בגזברים אפילו קדושת דמים נמי 

 קורדום לחבירו דקאמר הכא היה ובמשאיל   .כולם מעלו

י לכאורה שיצא כל הקורדום לחולין בשאלה זו "נראה לר

מ לא מעל אלא "ולכך חבירו מותר לבקע בו לכתחילה ומ

 שההפסד כולו להקדש ולפי פ"עלפי טובת הנאה שבו א

 נוטל אבן או קורה של הקדש נמי לא מעל אלא לפי זה

כ למה הוצרך "י דא" אך קצת קשה לר,טובת הנאה שבו

 שנתנה אופן כך הדיןלפרש לפי טובת הנאה כיון שבכל 

כ נראה לו "וע         .מעל לפי טובת הנאהלחבירו 
 יוצא לחולין אלא אותה הנאה שנותן ן הקרדום שאייותר

 ובנותנו ,מן השאלה ולא יותרלשואל ומותר לבקע עד ז

 ואין להקשות         .לחבירו דעלמא מעל לפי כולה

 ,איך מותר לבקע, דבאופן שלא יצא כל הקרדום לחולין

 מאי שנא ,כיון שמעורב באותו קורדום חולין והקדש

ערכין (ממשכיר ביתו והקדישו דאם דר בו השוכר מעל 

  כיוןל"ויבשביל שמעורב חלקו בשל הקדש .) כא

שהשאילו ומעל בשאלה יצאת כל הנאת בקוע לחולין ואין 

 כיון דבנתן ת"וא        .מעורב בה מן הקדש כלום

 מעל לפי כל מה שהוציא מרשות הקדש )מתנה (לחבירו

ולא רק , גם בכאן ימעול לפי כל מה ששוה הנאת בקוע

 דבנתן מועיל כדין לפי כולה כי כולה ל"וי טובת הנאה

ן לא הפסיד להקדש אלא מה הפסיד להקדש אבל כא

 ,שהרי הקרדום חוזר להקדש, י בקוע"שנפחת הקורדום ע

 ואי לא קנאו .]וטובת הנאה דשאלה הוי טפי

עד שיבקע בו , המשאיל ( אמאי מעל)במשיכה(

 ואמאי חבירו מותר לבקע בו )השואל

   ?ולא ליקנייה ולא לימעול,  ניהדריה,לכתחילה
  

, י אלעזר דרב)... אנמי דרב הונא (ופליגא

 כדרך שתקנו משיכה  אלעזרדאמר רבי

כתבו [  כך תקנו משיכה בשומריםבלקוחות

לא להתחייב באונסין קאמר דהא שומר חנם בלא  'התוס

הוי דהנח לפני :) פ(משיכה חייב בפשיעה כדאמרינן לעיל 

 ואי . והוא הדין שומר שכר בגניבה ואבידה,שומר חנם

 ,אלא במשיכה מדאורייתא נמי לא קני ,אשואל קאמר

וליכא למימר דקאי אשוכר שתקנו משיכה ולא קנו מעות 

ואם כן בין כה  (דהא שכירות אינה משתלמת אלא לבסוף
 הולא היה צריך לתקן שתקנה המשיכ, וכה משלם רק בסוף

 מאי פליגא  דאי אמרת דאשוכר קאי ועוד)במקום מעות

 על מימרא דרב חולקתא "מובא דמימרא דר' בגמ (דאמר הכא
מובא שמודה רב הונא שמתחייב באונסין ' והרי בגמ, ונאה

הרי גם הוא , א קאי על חיוב אונסין"ואם גם ר, משעת משיכה
 לענין חזרה א" על כרחך שר אלא)המודה שמתחייב במשיכ

קאמר דשוכר ושואל מיד שמשכו הבהמה מרשות 

הבעלים אין בעלים יכולין עוד לחזור והיינו דקאמר 

  בכלישהרי רב הונא רק לאחר שהשתמש (ופליגא דרב הונא
   .)]ולא די במשיכה, אינו יכול לחזור בו

  

כי כשם שתקנו משיכה בלקוחות  תניא נמי ה

 ]ב"דף צט ע[וכשם , כך תקנו משיכה בשומרים
 כך  ובשטר ובחזקהשקרקע נקנית בכסף

 )קא סלקא דעתך שכר בהמה וכלים (שכירות

  . שטר ובחזקהנקנה בכסף וב
  

בהמה וכלים בכסף  (להקנות[י עבידתיה שכירות מא

ומאי חזקה בלא משיכה  , עד שימשוך)שטר וחזקה

היכן מצאנו שמועילה חזקה בלי משיכת  (משכחת ליה

 אמר רב חסדא שכירות קרקע ?])המטלטלין

סף או שכתבו לו משנתן לו כ, השכיר לו ביתו(

או ,  לך ומסר לו השטרבעלים ביתי מושכן

     .)אחד מהם יכול לחזור אין שהחזיק בו השוכר

יכולין המשכיר והשוכר לחזור  .א ע"פסק הש

עד שימשוך או שיעשה אחד מדרכי , בהם

עד , וכן אינו מתחייב בגניבה ואבידה. הקנין

ויש אומרים . שיעשה אחד מדרכי הקנייה

שמשסילק הבעל שמירתו מעליה מדעת 

דעת  ).ב,שז(מ "חו נתחייב בשמירתה , השומר

 מ" המביארו .ם"עת הרמבהיא ד ע" בש שהובאההסתם
כדרך שתקנו חכמים '  בסוגייתנו שמה שנאמר, את דעתו

 הוא בין 'משיכה בלקוחות כך תקנו משיכה בשומרים

 היא א"הי דעת .לעניין חיובי שמירה בין לעניין חזרה

' שלעניין חיובי שמירה מתחייב אפי, ש"והרא' דעת התוס

הנח לפני הוי :) פ(' קודם שנעשה קניין המשיכה כדאי

ול לחזור בו עד כי, כ לעניין חזרה"משאי, םנישומר ח

שכירות קרקע נשכר בדרכים שהוא  .ב  .שמשך

   ).א,שטו(מ "חו ...נקנה בהם

 : צט-. צט
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 אמר שמואל האי מאן דגזיל חביצא דתמרי

ואית , ו מחביר)תמרים המדובקים יחד קרי חביצא(

 מזדבנן בחמשים אגב הדדי, בה חמשים תמרי

הלוקח יחד אינו נותן בהם אלא  (נכי חדא

כדי שיחזור וימכור , ארבעים ותשע פרוטות

 חדא חדא מזדבנן )וישכור פרוטה, אחת אחת

  משלם חמשים נכי חדאלהדיוט. בחמשים

ואין , משלם לו כמו שהן נמכרים ביחד(

כדקאמר טעמא לקמן , מדקדקין להחמיר עליו

 משלם חמשים  להקדש)...שמין בית סאה

, הקדש (מה שאין כן במזיק, וחומשייהו

דאמר מר . חומשא דלא משלם )אחומשין קאי

דלא  'כתבו התוס[ פרט למזיק ְּוִאיׁש ִכי ֹיאַכל קֶֹדׁש

משלם חומשא היינו מדרבנן אבל מדאורייתא לא משלם 

 אבות' דקתני אכל ד:) ט(ק "אפילו קרן כדמשמע בב

י ל נכסי הדיוט לאפוק"ר ( נכסים שאין בהם מעילהנזיקין
ע "הנזקין ר' ריש פרק ה וכן משמע בירושלמי )נכסי הקדש

ו להקדש במה אנו קיימין אי בנזקין רעהו אמר "אומר ק

חייא נזקין ' רחמנא ולא להקדש אי בנזקי גופו הא תני ר

איך ממעטין  ת"וא        ...להדיוט ואין נזקין להקדש

והא כי יאכל ' ואיש כי יאכל קודש'מזיק הקדש מהפסוק 

 דמעילה ילפינן חטא חטא מתרומה ל"וימה כתיב בתרו

 כיון דמתרומה ילפינן לא לחייב אהנאת הקדש כמו ת"וא

 דכי תמעול מעל ל"ויתרומה שמותרת בהנאה לזרים 

   .]:) יחמעילה(רבוי כדאמרינן 
  

מתקיף לה רב ביבי בר אביי להדיוט אמאי 

אנא חדא  נימא ליה ,משלם חמשים נכי חדא

 אמר רב הונא בריה ?להוחדא הוה מזבנינא 

גבי ניזקין י "פירש רש[דרב יהושע שמין בית סאה 

 תנן כיצד ...כי יבער איש שדה או כרם ):נה(ק "דשן בב

כמה , שמין בית סאה באותו שדה, משלמת מה שהזיקה

ואין מדקדקין להיות שמין , היתה יפה וכמה היא יפה

אלא , האכילה לבדה מה היתה שוה הערוגה זו שנאכלת

אם היה בא למכור הקרקע , ה נחסר בית סאה מדמיומ

  חסרו דמיו בשביל אכילת ערוגה זועם זריעתה מה

, דהבא לקנות קרקע לא יניחנו בכך, דהיינו קולא גביה

ק "ומקרא יליף לה בב, ובדבר מועט יתפשר בפחות דמים

אין דוכתבו  י"את פירוש רש הביאו 'התוס         .):נח(
דאבית סאה קאי הוה ליה למימר  חדא כיון י"נראה לר

בעי בגמרא :) נח(ק " ועוד דבב,בלשון זכר כמה היה יפה

 מפרש :)שם נה (היכי שיימינן ומאי בעי כיון דבמתניתין

 ,בהדיא שומא ולמה עלה על דעתו שיעשו עוד אחרת

דבית י "רש' סאין ופי'  סאה בס:)נח (ועוד דמפרש התם

מזיק אלא שמין סאה באפיה נפשיה לא שיימינן דמפסיד 

סאין ורואין כמה דמים מגיעין לבית סאה ' תחלה ס

וחוזרין ושמין כמה נפחת באכילת ערוגה ואם מתחילה 

סאין לא היה מפסיד כלום שאין ' היו שמין ערוגה בס

 הני שתי ,ערוגה ניכרת בהם אבל בבית סאה ניכרת

 .שומות מנלן דמקרא לא שמעינן אלא ששמין אגב שדה

קלח בששים קלחין כלומר בששים :) נח(ק "ד ב"ועוד דלמ

 ועוד ,שיעורין כמותו אמאי נקט במתניתין בית סאה

דפריך התם לכולהו אמוראי מדתני אכלה קב או קביים 

רואין אותה כאילו היא ערוגה קטנה ומשערין אותה מאי 

דקתני שמשערין  תיןלאו בפני עצמה תיקשי ליה אמתני

:) נה(שכתוב במשנה שמה  י"ונראה לר       .סאה בבית

ל מדובר "ר ( היינו בית סאה הנאכל'שמין בית סאה'
 שבה  השדה אותהכנגדואותה סאה שמין , שאכלה הבהמה סאה

 ש אם סאה סאה" כדקתני בסיפא במילתיה דר)היא הזיקה

 )וכמה לאחריה, שמין כמה היתה השדה שוה קודם האכילה(

 ובבית סאה תבואה מיירי ולא בבית סאה זרע שאין

יכולה בהמה לאכול כל כך ולכך נקט לשון נקבה כמה 

 :)נח ( ובעי נמי שפיר בגמרא,היתה דבשומת שדה איירי

 כמה תהא השדה גדולה תיןבמתני' היכי שיימינן דלא פי

שאם , שאין שמין באותה שדה ממש' פשיטא לגמ (ששמין בה
וד מפסיד אואם קטנה מ, השדה גדולה מאוד מפסיד הניזק

 דדלמא שמין בית סאה ' בגמ מספקא ליהועוד .)המזיק

ל ששמין "ר (באותה שדה היינו בקרקע עצמו של בית סאה
 ) לקרקע ששויים פחות מפירות תלושיםיםמחוברבפירות 

אם אכל רבע ' לדוג (סאין'  סאה בסששמין' ת הגמומפרש
 )ומזה משלם רביעית, סאה שמין כמה הוא סאה משישים סאים

סאין '  לפי חשבון סאה בסה דפחות או יותר שמין"וה

שיעורין ' קלחין לעולם בס' ואיכא מאן דאמר קלח בס

 בששים )חצי סאה (ומאן דאמר תרקב ,כמות מה שאכל

תרקבין ואכלה סאה דמתניתין משערין לפי האי שיעורא 

ושם מפורש באיזה שיעור מפסיד מזיק או משביח יותר 

 בתרקב בששים תרקבין או סאה בששים סאין ופריך על

מאי לאו בפני עצמה ' כולהו מברייתא אכלה קב או כו

ששמין הערוגה לבדה בפני עצמה כמה היתה יפה 

הקרקע עם הזרעין וכמה היא יפה עכשיו כשנאכלו 

גופא לא מצי למיפרך דאיכא נמי לפרושי ' והשתא אמתני

י האי בית "ר'  לפיואין להקשות        . את המשנההכי

ריך התם רב הונא בר מנוח  סאה מיבעי ליה דהכי פ,סאה

כורין האי ' קבין ובית כור בס' לרב פפא דמפרש קב בס

 דהתם לא פריך אלא משום דכי , כור מיבעי ליה,בית כור

נ הוה ליה "היכי דקתני ברישא קב ולא קתני בית ה

 ]למינקט כור ולא בית כור אלא כמו שהתחיל ברישא

תימה היכי מייתי  'כתבו התוס(באותה שדה תנן 

איה ממקרקעי אמטלטלי דעל כרחך לא דמו שהרי הכא ר

חביצא דתמרי אין שמין בששים כי התם אלא בפני 

 דהכי מייתי ראיה כיון דמקילין כולי האי ל"ויעצמה 

במקרקעי אין לנו להחמיר במטלטלין ולומר כל חדא 

   .)וחדא הוה מזבנינא ליה

 :צט          
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למימרא דסבר שמואל דין הדיוט לאו כדין 

ן נטל אבן או קורה מהקדש   והתנ,גבוה דמי

, הוציאה לחולין (נתנה לחבירו, לא מעל

הוא ישלם  (ל הוא מע)שקנאה חבירו במתנתו

 ):י(במסכת חגיגה  [ וחבירו לא מעל)להקדש

מה לי בנאה הוא , פרכינן מכדי מישקל שקליה

ואוקמינן בגזבר שאבני , ומה לי נתנה לחבירו

דבלאו הכי נמי , קודש מסורין לו עסקינן

 .]הלכך לא מעל בהגבהתו, ברשותו הוה מנחא

והתם  ( לא מעל בתוך ביתו)גזבר (בנאה

דלא , אוקימנא כגון שהניחה על פי ארובה

ויתיב .  עד שידור תחתיה בשוה פרוטה)שנייה

ויתיב וקאמר , רבי אבהו קמיה דרבי יוחנן

דכי דר תחתיה  (אומרתמשמיה דשמואל זאת 

 בחצר חבירו  הדר)ואף על גב דלא שנייה, מעל

אפילו  (שלא מדעתו צריך להעלות לו שכר

דהוה ליה זה נהנה , בחצר דלא קיימא לאגרא

, דהא הכא שלא מדעת הקדש דר, וזה לא חסר

ומדקאמר זאת , וקאמר דמשלם מעילה להקדש

 שמע מינה יליף הדיוט מהקדש לדקדק אומרת

   ?)אחריו
  

ולא יליף מיניה הדר  (הדר ביה שמואל מההיא

דהא , בירו שלא מדעתו של בעל הביתבחצר ח

שמעינן ליה הכא דלא משוי דין הדיוט 

דלמא , וממאי דמההיא הדר ביה.  )כהקדש

 ,כדרבא, מההיא הדר ביה, לא?   הדרמהא

 כהדיוט מדעת דאמר רבא הקדש שלא מדעת

שהקדש מונח למעול לכל הבא ואין מוחה  (דמי

,  למעולמאן דמיתהניורחמנא אמר , בידו

  . )ידעורחמנא 
  

 דתברו )נושאי משאוי (אמר רבא הני שקולאי

ביומא דשוקא , חביתא דחמרא לחנוואה

. בשאר יומי מיזדבנא בארבע, מיזדבנא בחמש

קודם שיגיע יום (דרו ליה ביומא דשוקא אה

שיכול למוכרה ביום השוק שיגיע , השוק

 בשאר יומי, הדרו ליה חביתא דחמראמ )ראשון

אי הוה גבאי דאמר להו  (מהדרו ליה חמש

 .)'כעין זה התוס  חמשה הוה שוהביומא דשוקא

 אלא דלא הוה )דמהדרו ליה חמשה (ולא אמרן

דהשתא ודאי אי אהדרו  (ליה חמרא לזבוני

 אבל הוה ליה חמרא ) הוי מזבין ליהניהליה

, גלי דעתיה דלא הוה מזבין, ולא זבין(לזבוני 

 הא איבעי )ולא משלמי אלא חביתא דחמרא

מנכי  )...וכי מהדרי ליה נמי חמשה. (יליה לזבונ

, כפועל בטל ( אגר טירחיה)חנווני מחמשה (ליה

כמה הוא רוצה לישב ולא למכור יין חבית 

  ודמי ברזנייתא)אחת פרוטה פרוטה וישב בטל

שנותנין למכריז בעיר על יין בשווקים (

 לשון ברזא. וברחובות יש בבית פלוני יין למכור

ומר יציאת היין הנמכר כל פתח,ברז י"י רש"לעז

 שהיו צריכין ויש מפרשים .בברזא בפרוטות

מפני שהוא של , לשכור אומן לנקב נקב בחבית

שהרי , הנך דמי מנכי להו, ולתקן ברזא, חרס

      .)פטרוהו מכל אלה
  

' ובו נ, הגוזל אשכול של תמרים. א ע"פסק הש

ואם ימכרו כולם ביחד אינו שוה אלא , תמרים

 ימכרו כל אחת בפני עצמה ט פרוטות ואם"מ

מ "חו ט"אינו משלם אלא מ, ישוו חמשים

הסבל ששבר חבית של יין לחנוני  .ב ).יב,שסב(

' והרי הוא שוה ביום השוק ד, ונתחייב לשלם

אם החזירו ביום השוק חייבים ', ובשאר ימים ג

והוא , להחזיר חבית של יין או ישלמו לו ארבע

 אבל אם ,שלא היה לו יין למכור ביום השוק

ואם החזירו לו . מחזירין לו שלשה, היה לו יין

מחזירין לו שלשה ומנכין לו בכל , בשאר ימים

זמן טורח שהיה טורח במכירתה ופגם הנקב 

 ע"סמ (וכן כל כיוצא בזה, שהיה נוקב החבית

ואף על , ל שלעולם הולכין אחר זמן החזרה"כלל דבריו דס

מ לא מיקרי "מ, גב דכל הגזלנין משלמין כשעת הגזילה

ואין לו , ואין עליו לשלם אלא מה שקלקל בפשיעה, גזלן

 הגה(. )להחזיר אלא חביות יין והרי מחזיר הם או דמיהן

אבל רוב המפרשים , ם ודעתו"הרמב' גם זה ל

חולקים וסבירא להו בהפך שאם שבר בשאר 

אם בא , ואם שברו ביום השוק', הימים משלם ג

 לו ארבע לפורעו בשאר הימים צריך ליתן

ואינו נפטר אם רוצה ליתן לו חבית אחר של 

אבל אם בא לפורעו ביום השוק יכול , יין

והוא שאין לו יין , להחזיר לו חבית אחר של יין

אבל אם יש לו יין אחר הרי , אחר למכור בשוק

 :        צט
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הוא אצלו כשאר ימים וצריך ליתן לו דמי היין 

 ם"פסק הרמב      ).ה,שד(מ "חו )ש"טור בשם הרא
 אבל ...הגוזל חותל שיש בו חמשים תמרים

גזלה ואבדה  בהקדש אינו כן אלא משלם עשרה

     ).ג,ג(
 

  וילדהמור פרה בחהמחליף משנה ]א"ק עדף [

להכי נקט המחליף ולא אמר המוכר פרתו [

דאילו מוכר במעות לא קני לוקח עד , וילדה

 מידע ידיע אי ילדה כבר וכיון דמשך, דמשיך

 וליכא לספוקי בעד שלא ,אי לא ילדה כבר

 אבל מחליף פרה בחמור, מכרתי ומשלקחתי

דאחד , לא היה צריך למשוך הפרה או החמור

נין חליפין לחבירו במשיכתו של  נקמהן שמשך

 כל הנעשה ).מו(כדאמרינן ,  בכל מקום שהןזה

,  נתחייב זה בחליפיןכיון שזכה זה דמים באחר

 לפי שכשמשך זה בעל הפרה את החמור

ואין ידוע אם ילדה ,  הפרה לבעל החמורנקנית

דקיימא  ( וכן המוכר שפחתו וילדה]או לא ילדה

 וכשנתן מעות, לן עבד נכרי נקנה בכסף

ואפילו היא בבית בעלים , ניקנית לו השפחה

 והעובר ין ידוע אם עד שלא ילדה נתן הכסףוא

 זה ) והולד של בעליםאו לאחר שילדה, שלו

מר משלקחתי  וזה או, אומר עד שלא מכרתי

, אחד גדול ואחד קטן, היו לו שני עבדים. יחלוקו

הלוקח , וכן שתי שדות אחת גדולה ואחת קטנה

 זכה והלה אומר איני יודע, גדול לקחתיאומר 

והלה אומר ,  קטן מכרתי אומרהמוכר. בגדול

וזה ,  אומר גדולזה.  אין לו אלא קטןאיני יודע

ומר  אזה.  ישבע המוכר שהקטן מכרמר קטןאו

  . יחלוקוי יודעאיני יודע וזה אומר אינ
  

  וליחזי ברשות דמאן קיימא, אמאי יחלוקו)גמרא(

כתבו [ ולהוי אידך המוציא מחבירו עליו הראיה

 וכי נמי הוי הולד ברשות לוקח אין זה ת"וא ,'התוס

בעלי ( הגודרות.) לו(ב "הוכחה דקנאה דהא אמרינן בב
או גודרות מלשון ונקר, חיים שדרכם ללכת ממקום למקום

 אין להן חזקה משום דשמא מאליהן באו )'גדרות צאן'

 וכי תימא ,לרשותו או תפסן ברחוב כשהן הולכות לרעות

הכא משפחה פריך דאמרינן התם קטן המוטל בעריסה 

דהא משני הכא בעומדת  ,אי אפשר לומר כן ,יש לו חזקה

 ועוד דקטן , משמע דמפרה נמי פריך...באגם שפחה נמי

מא לא ש לו חזקה מפרש התם טעמא משום דא דינמי

מנשיא ברא אבל הכא שמכר האם למה אין לומר 

     שהוליכה בנה עמה לבית לוקח במקום שיש לה 

 כיון דאיכא דררא דממונא ויש ספק ל"וי         .להיות

בדבר בלא טענותיהן וטוען ברי הלוקח אם הוא ברשותו 

שמא סברא הוא  אבל אם היה טוען ,אין להוציא מידו

 לאחד שהפקיד ולא דמי.        שלא תועיל חזקתו מספק

ב כמו כן טלה חי "טלה חי אצל בעל הבית ויש לבעה

ה "דהמפקיד הוי המע:) יח(ומת אחד מהן דאמר בבכורות 

 היה דהתםשטוען ספק פ "עומועלת חזקת בעל הבית א

מוחזק בודאי בטלה חי מעיקרא אבל כאן לא הוחזק 

 אבל מוכר אם הוא מוחזק ,בולד זה בודאימעולם לוקח 

הוא טוען שמא שהיה מוחזק בודאי מתחילה ' מועיל אפי

דלא דמי ג "ע וא,קודם מכירה כשהיתה פרה מעוברת

ממש לההיא דבכורות דהתם הוחזק בודאי בולד מתחילה 

אבל הכא לא הוחזק מעולם בודאי וולד אחר שנולד אלא 

ועלת כשטוען ברי שחזקת לוקח מ'  שפיולפי מה ,בעובר

 דמשני דקיימא באגם ולא משני דקיימא תי שפירא

 אלא אין ,ר"מ לשנויי דקיימא ברה" ומיהו ה,ברשות לוקח

דרך בהמה ושפחה להתעכב שם כמו באגם וסימטא 

    ?]וברשות בעלים
  

אמר שמואל בעומדת אמר רב חייא בר אבין 

קרן זוית  ( דקיימא בסימטא שפחה נמי,באגם

  .)מוכרין בה בהמות ועבדים, ההסמוכה לרחב
  

וליהוי אידך , ונוקמא אחזקת דמרא קמא

 סומכוס הא מני ?המוציא מחבירו עליו הראיה

 חולקין בלא מוטל בספקן הדאמר ממו, היא

נראה לרבינו שמואל מדלא קאמר  'כתבו התוס( שבועה

 משמע דלא הדר ביה ממה , הא מני סומכוס היאאלא

יירי סומכוס אלא בשאין דאוקמה בעומדת באגם ולא א

 אבל היכא דמוחזק מודה סומכוס ,מוחזק לא זה ולא זה

 שיש א כתבו"ן והריטב"א הר"הרשב (דעל אידך להביא ראיה
אמרינן דזה :) צז( דלעיל י"שה לרוק     .)'אלא'שגורסים 

אומר איני יודע אם שאולה אם שכורה וזה אומר איני 

שהשוכר מוחזק ג "עיודע יחלוקו ואוקימנא כסומכוס וא

 התם שהמוחזק נמי טוען שמא אין חזקתו ל"ויבמעותיו 

מועלת אבל הכא אוקימנא בעומדת באגם כדי לאוקמה 

אפילו בברי וברי דאי הוה מוחזק חד מינייהו היתה 

 תיןאמתני) :לה(ק " דבבומיהו קשה .     מועלת חזקתו

דזה אומר שורך הזיק וזה אומר לא כי אלא בסלע לקה 

זאת אומרת חלוקין עליו חביריו ' אמרינן בגמה וק"המע

 ומתניתין דהתם איירי בברי ,על סומכוס דלסומכוס יחלוקו

 והשתא , כדאמר התם'לא כי'וברי מדקתני וזה אומר 

 ,הלא סומכוס מודה כשהמוחזק טוען ברי שחזקתו מועלת

ד דמיירי באגם ובשור תם דמשלם "וליכא למימר דהתם ס

 ולהוכיח שרבנן ךן להעמיד כמנייד, זה אינו, מגופו

שעומד השור  הרי אפשר להעמיד, חולקים על סומכוס

 . ק-:   צט
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וסומכוס גם מודה שהמוציא מחבירו עליו ,  המזיקבבית

הא מני סומכוס '  הכא ואמאי קאמרת"וא      .הראיה

  חזקת והכא לית לן למיזל בתר, לוקמה אפילו כרבנן'היא

זקת מרא קמא דאיכא חזקה אחרת כנגדה דאוקמה בח

 דחזקת מרא קמא ל"וימעוברת והשתא היא דילדה 

 היה עם חזקת ממון חזקת מעוברת ואם .     חשיבא טפי

דאוקי .) מו(ק "ה כדאשכחן בב"אפילו סומכוס מודה דהמע

רישא כסומכוס וקתני סיפא פרה שנגחה השור ואינו יודע 

אם להשתלם גם וא הספק ה (אם הולד היה בשעת נגיחה
באופן דמעמידה ' הגמ ו)ל מזיק או לא בכלדהוא, מהולד

 בעל הפרה משלם , של אחד והוולד של אחדפרהשה

רביע נזק דאמר ידעינן דשותפות אית ליה ואינו משלם 

ט דאיכא תרי "ה וה"אלא כאילו ודאי וולד סייע דהמע

וחזקת 2חזקת מעוברת והשתא ילדה 1חזקה לבעל הפרה 

שהרי  (חלקו אבל מן הולד גובה שמינית שזהו חצי ,ממון
, אף אם השתתף בודאי בנגיחה אין לו לשלם אלא רביע נזק

ולא אמרינן המוציא מחבירו , ועכשיו שהוא ספק משלם שמינית
 דחזקת מעוברת היא , שהוא מוחזקג"אע )ולא ישלם כלום

תנן שאלה היום ושכרה :) צז( דלעיל וקשה      .כנגדה

יחלוקו למחר זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע 

בחזקת קיימת והשתא היא 1ואמאי והאיכא תרי חזקה 

 דיחלוקו לא ל"וצוגם חזקת ממון 2דמתה בשעת שכירות 

  .)קאי אשאלה היום ושכרה למחר
  

,  בשמא ושמא).מוק "ב( אימור דאמר סומכוס

, דזה אומר כן הוא, כגון מתניתין (בברי וברי

אמר רבה בר רב ?   מי אמר)וזה אומר כן הוא
רבא . אמר סומכוס אפילו בברי וברי, ין אהונא
אבל ,  סומכוס  שמא ושמא לעולם כי אמראמר

 זה אומר )במתניתין (ותני,  לא אמרברי וברי

וזה אומר שמא , שמא עד שלא מכרתי

  . משלקחתי
  

תנן זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע  

מדסיפא שמא ושמא  , בשלמא לרבא. יחלוקו

אלא לרבה בר רב , רישא נמי שמא ושמא

, אמר סומכוס אפילו ברי וברי, דאמר אין, הונא

שמא ושמא , רי אמר יחלוקוהשתא ברי וב

תנא סיפא ,  לא איריאמשום הא אי ?מיבעיא

, אמר רישא שמא ושמא שלא ת,לגלויי רישא

תנא סיפא שמא ושמא ,  לאאבל ברי וברי

  . ואפילו הכי יחלוקו, מכלל דרישא ברי וברי
  

 ישבע המוכר  גדול וזה אומר קטןתנן זה אומר

דזה אומר :) צז(מרישא  'כתבו התוס[ שקטן מכר

שאולה וזה אומר שכורה ישבע מצי למיפרך אלא דניחא 

 ולפירוש רבינו שמואל ,דקאי בה' ליה למיפרך ממתני

 דהתם מודה סומכוס דלא אמר יחלוקו כיון תי שפירא

דאמר כי , א לרבא בשלמ.]שהוא מוחזק וטוען ברי

אבל ברי וברי לא , ס שמא ושמאאמר סומכו

אלא לרבה בר רב .  משום הכי ישבעאמר

, אמר סומכוס אפילו ברי וברי, דאמר אין, הונא

 מודה ? יחלוקו מיבעי ליה,אמאי ישבע מוכר

, סומכוס היכא דאיכא שבועה דאורייתא

דלקמן מוקמינן לה  (כדבעינן למימר לקמן

קא מודי דלאו הילך הוא האי ד, בדקטעה לידה

, ואית ליה נשבעין על העבדים, ליה בגויה

 טענו בחטים והודה לו בשעוריןואית ליה 

  . )חייב
  

 '...היו לו שני עבדים אחד גדול ואחד קטן'

ומה , לא הודה לו מה שטענו ,אמאי ישבע

דלא דמי לטענו מאה  (שהודה לו לא טענו

 מקצת טענה עצמה דהתם, והודה לו חמשים

ועל זה , מודה לו בעבד אחראבל זה , הודה לו

  ועוד) אומר לו לא היו דברים מעולםשטענו

אפילו אית ליה כמאן דאמר טענו חטים והודה (

וזה שמודה עליו  [ הילך הוא)לו בשעורים חייב

ואיכא למאן דאמר דהילך , מוכן הוא ליטלו

  ? ועוד אין נשבעין על העבדים)].ד(דף ב, פטור
  

י "פירש רש( גדול דמי עבד , בטוענו דמיאמר רב

 ותובעו הדמים, ולא קנית, מסרתי לך בידך שתקנהו לי

נתתי לך דמים לקנות עבד י "רשפירש  'כתבו התוס

לא הוה ליה למינקט לפירושו  דוקשה         .גדול

 י"אלא נראה לרבמתניתין לוקח ומוכר אלא שליח ומשלח 
עבד ונתן לו דמים ולא כתב עדיין  דמיירי שמכר לו

שבו הדין שלא חל , יירי במקום שכותבין השטרהשטר וא

 כגון שהתנו דיוכלו לחזור נ"א המכר עד שיכתוב השטר

 והיכי קאמר סומכוס ת"וא          .עד נתינת השטר

דלא פליג :) ב(יחלוקו והא ליכא דררא דממונא ואמרינן 

 המוכר בפני עדים מר לו דמיירי כגון שאל" ויסומכוס

 דינרים ועבד קטן בעשרים ה"עבד גדול אמכור לך בכ

 דמי עבד )וזה אומר( )דינרים ולא ידעינן מה קבל מלוקח

דמי שדה , דמי שדה גדולה, )יש לך בידי (קטן

,  בטוענו כסות עבד גדולושמואל אמר. קטנה

מנין  (עומרי שדה גדולה, כסות עבד קטן

 עומרי )...וזה אומר, עומרים של שדה גדולה

שדה קטנה מנין עומרים של  (שדה קטנה

  . )מכרתי לך

 .          ק
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  לא הודה לוה שטענו כסות מ]ב" ק עדף[
' בשלמא שדה שלוקח אומר מכרת לי מ 'כתבו התוס(

 הוי ,דהיינו עומרי גדולה וקטנה' עומרים ומוכר אומר כ

 אבל כסות ששואל סרבל גדול ,שפיר מה שטענו הודה לו

 ומה )ומודה לו סרבל קטן אינו מודה לו כלל מה שטוען

, על כסות אחרת הודה לו ( לא טענולודה שהו

 כדאמר רב פפא ?)ואינה מאותה שטענו

, שבגד שלם היה( בדיילפי הכא נמי בדיילפי

זה אומר כסות גדולה מכרתי , ועדיין מחובר

שני בגדים קטנים מיירי ב וזה אומר כסות קטנה, לך

וכשתובע . ועושים אותם לבגד גדול,  אותם יחדשתפרו, שלמים
ואומר שמכר לו רק חלק , מודה לו במקצת, ולאת הבגד הגד

 קשיא .)וזוהי הודאה ממין הטענה, מהבגד שהוא הבגד הקטן

 עבד ,ליה לרבי הושעיא מידי כסות קתני

   ?קתני
  

 )גדול ( שטענו עבדאלא אמר רבי הושעיא כגון

, וזה מודה לו בעבד קטן וכסותו (בכסותו

ומישתבע אעבד , דמחויב שבועה משום כסות

מה , ואכתי כסות.  ושדה בעומריה)לבגלגו

  ?טענולא , ומה שהודה לו,  לא הודה לושטענו

  .  בדיילפיאמר רב פפא
  

שהמטלטלין  (קשיא ליה לרב ששת זוקקין

  אתא לאשמועינן)זוקקין את הקרקע לשבועה
דאוקימנא זה אומר :) צח( לעיל ת"וא ,'כתבו התוס[

 לא פריך  אמאי,י גלגול"שאולה וזה אומר שכורה ישבע ע

 דלעיל אתא לאשמועינן ל"ויגלגול אתא לאשמועינן 

שאין רגלים  (טובא שמגלגלין אפילו בדבר שאינו דומה

  תנינא]דלא הוו כמו סוטהג "ע א)לדבר שהדבר אמת

 זוקקין הנכסים שאין להן )].כו(בקדושין [

סים שיש להן אחריות לישבע את הנכ, אחריות

   .עליהן
  

 רבי מאיר  מני)יתיןמתנ (אלא אמר רב ששת הא

לקמן בברייתא המחליף פרה בחמור  (היא

  דאמר עבדא כמטלטלין דמי)...מ"דקאמר ר

וכן אקרקעות נמי נשבעין  'כתבו התוס ונשבע עליו[

 ומטלטלין דנקט לאפוקי , עבד ושדה קתניתיןדהא במתני

שטרות דמאן דדריש רבוי ומיעוט ורבוי לא ממעט אלא 

ומדמינן בסמוך שבועה ) :קיז(ק "שטרות כדמוכח בב

לגזילה לקנות בשינוי והתם נמי איכא רבוי ומיעוט ורבוי 

מ שעבד "אף שסובר ר ומיהו        .)שם(כדאמר 

לענין קנין כסף לא הוי עבדים  ,כמטלטל לעניין שבועה

 מדנקט גבי פרה ,מ אלא ניקנין בכסף"כמטלטלין לר

' תנימחליף לפי שאין ניקנית בכסף וגבי שפחה המוכר במ

,  לא הודה לושטענומה ,  ואכתי.]ובברייתא בסמוך

 סבר לה כרבן ? לא טענוומה שהודה לו

שעורים פטור דתנן טענו חטים והודה , גמליאל

רבן ) דבעינן הודאה ממין הטענה עצמה(

 אמר רבא ?הילך הוא,  אכתי.גמליאל מחייב

לההוא עבד קטן דמודה  ( דקטע לידיהעבדא

שיחין , בה בורות שחפר ושדה) ליה בגויה

  .  ומערות
  

 דאמר (והא רבי מאיר איפכא שמעינן ליה

וכרבנן לא מצי  ' כתבו התוסעבדא כמקרקעי דמי

 דהא תניא בהדיא לקמן אין נשבעין על עבדים ,לאוקמי

עבדים , גזל בהמה והזקינה דתנן )ועל קרקעות

רבי מאיר אומר ,  משלם כשעת הגזילהוהזקינו

, דקיימא לן [ לפניךבעבדים אומר לו הרי שלך

 וכל מקום שהיא,  קרקע אינה נגזלת).צה(ק "בב

, ועבד כמקרקעי דמי, ברשות בעליה עומדת

, לשלם דמים, ואינו נגזל להיות נקנה לגזלן

 הא ?] ברשותיה דמריה אזקיןכי אזקין, הילכך

 כדמחליף רבה בר )דאיכא לשנויי (לא קשיא

אבוה ותני רבי מאיר אומר משלם כשעת 

וחכמים אומרים אומר לו בעבדים הרי , ההגזיל

  . שלך לפניך
  

דכיון שפירש את משנתנו , ב ששת על רהא קשיא (אלא

נמצא שאף המשך המשנה , מ"שבע על העבד כדעת רשנ
מ שנשבעים על הקרקעות "שנשבעין על השדות הוא כדעת ר

מקשינן קרקע  ממאי דסבר רבי מאיר )כדין עבדים

 ,קע נשבעיןמה עבד נשבעין אף קר, לעבד

) כמטלטלי דמיד(אעבד הוא דנשבעין דלמא 

ר במשנתנו שגם על אכ מדוע מבו"וא (אבל אקרקע לא

ת ומנא ליה לחלק כדי "וא ' הקשו התוסשדות נשבעין

גפנים דמייתי בסמוך '  דיתין דסמיך אמתניל"וילהקשות 

מ ועל עבדים נשבעין כמו "דאין נשבעין על הקרקעות לר

 ת"וא       .ייתא דמייתי בסמוך וכדאיתא בבר,שתירץ
 ,כ אקרקע נמי נשבעין"מ דריש ברבוי ומיעוט א"ואי ר

 ל" ויואי דריש כללי ופרטי אעבדים נמי אין נשבעין
דדריש רבוי ומיעוט ואית ליה שום מיעוט דמוקי לה 

 דמאן דדריש , ולא עבדים)שלא נשבעים (למעוטי קרקעות

קרקעות ועבדים רבוי ומיעוט צריך שני מיעוטין למעוטי 

דעבדים הוקשו לקרקעות ג "עדלא סגי בחד מיעוטא א

   ?]:)סב(ק "בבכדאמר 

 :ק            
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דתניא המחליף פרה בחמור , לא סלקא דעתך

זה אומר ,  וילדהוכן המוכר שפחתו, וילדה

מר איני יודע וזה זה או.  זכהברשותי וזה שותק

 זה אומר ברשותי וזה . יחלוקואומר איני יודע

, המוכר שברשותו ילדה ישבע אומר ברשותי

לפי שכל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא 

 הוא נשבע להפטר מי שתובעין אותו [משלמין

דכתיב ולקח , ולא התובע נשבע ליטול, מלשלם

 הוא נשבע מי שעליו לשלם, בעליו ולא ישלם

וחכמים אומרים .  דברי רבי מאיר)].שבועות מה(

. אין נשבעין לא על העבדים ולא על הקרקעות

מדקאמרי  (או מכלל דרבי מאיר סבר נשבעיןל

 מכלל דשמעינן דאמר ולא על הקרקעותליה 

  ?  )דאקרקעות נמי נשבעין
  

כי היכי דאודית ,  ליה דלמא כשם קאמרו,ממאי

.  אודי לן נמי בעבדים)שאין נשבעים (לן בקרקעות

 דתנן )בעין על הקרקעותשמ סובר שאין נ"שאף ר (תדע

 שהן כקרקערבי מאיר אומר יש דברים 

. ואין חכמים מודים לו, קרקע ואינן כ)מחוברים(

והלה ,  עשר גפנים טעונות מסרתי לך,כיצד

 רבי מאיר מחייב. אומר אינן אלא חמש

  וחכמים אומרים כל המחובר לקרקע)שבועה(

ואמר . )ואין נשבעין עליהן (הרי הוא כקרקע

רבי יוסי בר חנינא ענבים העומדות ליבצר 

יוסי יש להוכיח ' בלא ר 'כתבו התוס[ איכא בינייהו

      .כקרקע  נשבעין על הקרקעות מדקתני ואינןדאין

 מודו כולי עלמא דלאו לענין שבת ,דפליגי הכא ג"עוא

 ביארו. בשבועות מג' התוס (כבצורות דמיין והתולש חייב
שהטעם לכך שבמלאכת המשכן קצירת הסממנים היתה לאחר 

 מודו רבנן דכבצורות דמיין ח"ולענין ב .)שעומדים להיקצר

 מדפריך )אין בעל חוב גובה מהםוהיינו שהם מטלטלין (

 ח"ומיהו ר .כל העומד לגזוז כגזוז דמי.) נא(בכתובות 
 דהתם ' פי)ל שאף לעניין בעל חוב יש להם דין של קרקע"ס(

דאמר אכלה ש " כר):נט(ק "בבל בהכונס "פריך מכח דקי

 דמר סבר .]פירות גמורים משלם פירות גמורים

 אבל בקרקעות ובצריך לקרקע (כבצורות דמיין

  .  ומר סבר לאו כבצורות דמיין)מודה
  

 ודקשיא לך זוקקין,  כדרבי הושעיאאלא לעולם

 לקא דעתך אמינא כסות עבדס, איצטריך

ולא תחייביה , וחדא מילתא היא (כעבד דמי

  . קא משמע לן,  כשדה דמי עומרי שדה)שבועה

 'איני יודע יחלוקו וזה אומר זה אומר איני יודע'

 )דהמחליף פרה בחמור, אברייתא קא מהדר(

דאמר ממון המוטל בספק  ,  סומכוס היאהא מני

 זה אומר ברשותי וזה אימא סיפא. חולקין

.  ישבע המוכר שברשותו ילדהאומר ברשותי

אמר סומכוס , דאמר אין, ולרבה בר רב הונא

קו  יחלו,אמאי ישבע מוכר, אפילו ברי וברי

 מודה סומכוס היכא דאיכא שבועה ?מיבעיא

דלאו הילך , דשפחה (ודקטעה לידה, דאורייתא

דשפחה וולדה חד  וממין הטענה הוא, הוא

ורבי , וזה הודה במקצת,  טעין ליהגופא הוא

      . כדרבא)מאיר אית ליה נשבעין על העבדים
ומשך בעל , המחליף פרה בחמור. א ע"פסק הש

, וילדה, יין הפרה בביתוועד, הפרה את החמור

, וטען בעל הפרה שילדה קודם שמשך החמור

, ובעל החמור אומר אחר משיכת החמור ילדה

המוכר , וילדה, וכן המוכר שפחתו וקבל המעות

והלוקח , אומר שילדה קודם שקבל המעות

אפילו אם הלוקח טוען , אומר אחר כך ילדה

על הלוקח להביא , ברי והמוכר טוען שמא

אין הפרה והשפחה ברשות מוכר ' יאפ, ראיה

ישבע ,  ואם לא הביא ראיה.אלא עומדת באגם

ועל ולד , המוכר על ולד הפרה בנקיטת חפץ

על , ואם הלוקח מוחזק. השפחה ישבע היסת

'  גי"ביאר הב ).א,רכג(מ "חו המוכר להביא ראיה

אפילו אם 'ע "ש הש" מ.עמודי ההוראה פסקו כחכמים

ועיין , ם"כ הרמב" כ'וען שמאהלוקח טוען ברי והמוכר ט

מי שהיו לו  .ב  .י ובמפרשים כיצד הוציא פסק זה"בב

או שתי שדות אחת , גדול וקטן, שני עבדים

, הלוקח אומר גדולה לקחתי, גדולה ואחת קטנה

על הלוקח , והמוכר אומר קטנה היא שלקחת

או ישבע המוכר היסת שלא מכר , להביא ראיה

ישבע ,  מקצתואם היתה שם הודאת. אלא קטן

ויגלגל עליהם , שבועת התורה על המטלטלים

, זה אומר איני יודע .ג ).ד,רכג(מ "חו הקרקעות

, ואינו ברשות אחד מהם, וזה אומר איני יודע

א דאפילו "ויהגה (על הלוקח להביא ראיה 

 ויש מי )טור התובע טוען ברי והנתבע שמא

תב וכ .ם"רמב ביאר באר הגולה[ שאומר שיחלוקו

 ואולי שהוא סובר דכי מוקי לה כסומכוס דוקא ולא מ"המ

' כרבנן כשעומדת ברשות מוכר אבל בעומדת באגם אפי

 :           ק



     בבא מציעאמסכת    

 

     423       

 שהיא ח"וכתב הב. רבנן מודו ואין זה משמעות הסוגיא

חוזר  ש הא מני סומכוס"דמש א"ביאר הגר (ף"סברת הרי
צ "במוחזק ובזה מרויחים שא'  הראשון באגם אלא אפירוץמתי

פ אלא במוחזק אבל "וסובר דרבנן ל ,'של תוס' לכל הקושיות ותי
היינו ' ונוקמא אחזקת'דפריך שם ג "ע וא,באגם מודו לסומכוס

  ביאר הנתיבות.  ושכן עיקר)בברי וברי' ד דמתני"לס

 ל כסומכוס בדררא דממונא בדליכא חזקת ממון"דקיי

ל כרבנן אפילו במרא קמא דליכא רק חזקת "דקיי והעיקר

מ "חו .)א דיש ללוקח חזקת מעוברתושאני הכ, מרא קמא

מן . אלו דברים שאין נשבעין עליהם . ד).ב,רכג(

מ "חו... ועבדים, ל"קרקעות אפילו של ח, התורה

  ).א,צה(
  

שיקוץ אותן [  המוכר זיתיו לעציםמשנה

  מבואר:)צא(ק "בב ושהה אותן בקרקע, לשריפה

 לקצוץ עץ זית שלא עושה 'בל תשחית'אין איסור משום ד

זיתים ( ועשו פחות מרביעית לסאה ] הקברובע

 הרי )שאין בסאה שבהן רביעית שמן, רעים

זה , עשו רביעית לסאה. אלו של בעל הזיתים

וזה אומר ארצי ,  גדלו)עצי הזית שלי (ר זיתיאומ

שטף נהר זיתיו ונתנם לתוך שדה .  יחלוקוגדלה

וזה אומר ארצי , זה אומר זיתי גדלו, חבירו

  .גדלה  יחלוקו
  

 אי דאמר ליה קוץ לאלתר  , היכי דמי)מראג(

כתב  (אפילו פחות מרביעית נמי לבעל הקרקע

ל "ל דלאו הכל לבעל הקרקע קאמר דהא א"נ א"הרשב

אלא לבעל הקרקע מחציתן קאמר כדינא , לוקח זיתי גדלו

 אי דאמר ליה כל אימת )דמתניתין ביתר מרביעית

  ? אפילו רביעית נמי לבעל זיתים,עית קוץדב

 מרביעית   פחות,דאמר ליה סתמא,  צריכאלא

אמר רבי .  קפדי אינשירביעית, לא קפדי אינשי

 ]א"דף קא ע[שמעון בן פזי ורביעית שאמרו  
שהוא מוציא במסיקתן  (חוץ מן ההוצאה

  .)ובעצירתן
  

 אמר עולא אמר ריש 'יחלוקו...שטף נהר זיתיו'

עם  (לקיש לא שנו אלא שנעקרו בגושיהן

 הן שיכולין לחיות על ידושסביבותיהקרקע 

כדתנן אילן שנעקר והסלע , פטורין מן הערלה

כתבו   חייבואם לאו,  פטוראם יכול לחיות, עמו

כ " דאל, משום תוך שלש'שנעקרו בגושיהן'נקט  'התוס

כלומר אפילו נעקרו [  ולאחר שלש)הוו ערלה

לא שנו דיחלוקו אלא לאחר שלש , בגושיהן

ען מתחלה בעל ילו נטשא, שנים ששטפן הנהר

' לאחר ג (הקרקע בלא גושיהן כבר יצאו עכשיו

דהשתא לא מהני ליה ,  מכלל הערלה)שנים

ל  אב)גושין דבעל הזיתים מידי לאחר שלש

גושין דבעל  ( הכל של בעל הזיתיםבתוך שלש

דאמר ליה ). והכל שלו, הזיתים הוא דקשרי להו

  . מי הוה אכלתבתוך שלש, אי את נטעת
  

 הוה לאחר שלש, אנא נטעיולימא ליה אי 

השתא קאכלת פלגא , אכילנא ליה כוליה

ש הם "רא' דברי התוס( ש" הרא'כתבו התוס[ בהדאי

 מה ת"וא) המובאים על הדף ביתר ביאור' בעצם דברי התוס

 ודאי אם אתה נטעת דין הוא שתאכל הכל ,טענה היא זו

 אבל אלו הנטיעות שלי הם הלכך אוכל עמך ,אחר שלש

תה לא תאכל עמי תוך שלש כי אילו אחר שלש וא

 מפני שיכול לומר ל"וי .נטעתם לא היית אוכל תוך שלש

לו נטיעות קטנות הייתי יכול ליטע ביציאה מועטת ולא 

הייתי מכחיש כל כך הקרקע והייתי זורע תחתיהם ולאחר 

ומאחר שלא עשיתי כן , שלש היו נעשים גדולות כשלך

יטא שלא אלא הנחתי זיתים שלך בקרקע שלי פש

הנחתים בקרקע שלי אדעתא שתאכל עמי לאחר שלש 

הואיל וכן גם , אלא אם כן אוכל גם אני עמך תוך שלש

   ?]אתה לדעת כן הנחת אותם בקרקע שלי
  

כי אתא רבין אמר ריש לקיש לא שנו , אלא

אבל לאחר , בגושיהן ובתוך שלשאלא שנעקרו 

יה אי אנא  דאמר ל, הכל לבעל הקרקעשלש

 שלש מי לא הוה אכילנא ליה לאחר, נטעי

 בתוך שלש   ולימא ליה אי את נטעת.כוליה

  ?דאיהשתא קא אכלת פלגא בה, לא הוה אכלת

הוו  ( הוה קטינימשום דאמר ליה אי אנא נטעי

 וזרענא תחותייהו )זיתים דקין ולא היה להן צל

שאין לך כלאים  ,מובא )ג,רצה(ד " יוע"בש[ סילקא וירקא

   .] בלבדבאילנות אלא בהרכבה
  

  אין שומעין לוה זיתיי אני נוטל אמר הלתנא
' שלאחר גפ "עאלא ישארו הזיתים שם א 'כתבו התוס(

הכל של בעל הקרקע ובעל הקרקע יתן דמי הזיתים כמו 

ששוים למכור לנטיעות ולא סגי בדמי עצים שהרי לעשות 

 אמר רבי יוחנן ? מאי טעמא.)פירות הן עומדין

אמר רבי ירמיה כגון . משום ישוב ארץ ישראל

 לא שאם לא פרשה רבי יוחנן (דא צריכא רבה

  . )היינו אומרים אותה מסברא
  

 )למחצה (תנן התם רבי יהודה אומר המקבל

תחלה כל  (שדה אבותיו מן הנכרי מעשר

 . קא- : ק   
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, לנכרי חלקו (נותן לו )...ואחר כך, התבואה

  .)ונמצא מעשר משלו על של נכרי ומפסיד
  

ואמאי ,  ישראלארץ סברוה מאי שדה אבותיו

.  שדה אברהם יצחק ויעקבקרו לה שדה אבותיו

וקסבר אין קנין לנכרי בארץ ישראל להפקיע 

כאילו  ( כחוכר דמי)למחצה (ומקבל. מיד מעשר

בין עושה ובין , מקבלה בכך וכך כורין לשנה

 בין עבד ובין לא עבד מה חוכר) אינה עושה

 ,דכי פורע חובתו דמי, בעי עשורי ומיתן ליה

אף מקבל נמי כי פורע חובתו דמי מעשר ונותן 

אין 'משום דקסבר ד לבארי "נראה לר ,'כתבו התוס( לו

 , ראוי להחמיר במקבל כמו בחוכר'... לגוי להפקיעקנין

ובחוכר מן הדין צריך לעשר שלא יהא פורע חובו 

במעשר כדאמר הרי שאנס השר את גורנו אם בחובו 

 דאמר )ב,דמאי ו( ק דרבי יהודה" אבל ת.צריך לעשר

 רבי יהודה אומר , שדה מן הנכרי מעשר ונותן לוהחוכר

 סבר יש קנין ולכך אין להחמיר ... ממציקהמקבלאף 

במקבל אלא דוקא בחוכר החמירו מדרבנן כמו שחייבו 

לעשר מדרבנן את הלוקח מן הנכרי כדאמרינן במנחות 

 ןוהא דתנ        .ד יש קנין"שמעון שזורי למ' גבי ר.) לא(
האריסין והחכירין כולם פטורין מן המעשר :) מג(בגיטין 

 לאוקמי איכאומשמע דאפילו חלקו של חוכר פטור 

אמשניות טובא ואפילו חוכר .) מז(בסוריא כדמשני התם 

 צריך ין דבלא שמעתת,פטור שם כמו בחוצה לארץ

לאוקמי התם בסוריא כיון דפטור אפילו חלקו של ישראל 

יהודה '  שהוצרך רומה         .תדלא תיקשי ההיא דמנחו

ק נמי איירי דוקא בארץ "תדג "עלהזכיר שדה אבותיו א

 הכי קאמר , דבחוצה לארץ אפילו חוכר פטורתכדפרישי

י קיימינן ראוי להחמיר "ק כיון דבא"יהודה לת' ליה ר

 .במקבל כמו בחוכר דאין קנין דאכתי שדה אבותיו חשוב

 'לעולם יש קנין ')כאן מסיקה' מה שהגמ (ולמאי דקאמר

ולכך אין ראוי להחמיר במקבל כמו בחוכר לפי זה לא 

ק אלא מוסיף דאף המקבל ממציק "פליג רבי יהודה את

י לפרש דמקבל " כך נראה לר,מעשר ונותן לו כמו בחוכר

 ,כחוכר או לאו כחוכר דמי תלוי ביש קנין ואין קנין ועיקר

   .)ודוחק, ניין אחר בעת פירש"ור
  

כהנא לרב פפי ואמרי לה לרב אמר ליה רב 

ומר המקבל זביד אלא הא דתניא רבי יהודה א

 מעשר ונותן נכרי) אנס(שדה אבותיו ממציק 

  ? אפילו אין מציק נמי,מאי איריא מציק. לו
  

אלא לעולם יש קנין לנכרי בארץ ישראל 

 מקבל )...ואי נמי אין קנין (להפקיע מיד מעשר

ור חלקו ואין מוטל עליו לפט (לאו כחוכר דמי

שברשות  דלא פורע חובתו הוא, של נכרי

 שדה אבותיו ומאי שדה אבותיו) הנכרי גדל

והנכרי גזלה מהם לדידיה הוא דקנסוהו  (ממש

דקים לן בגויה דאיידי דחביבא ליה לא , רבנן

וטפי על שאר , מימנע בהכי מלקבלה למחצה

ולדידיה . )אריסין את המעשר הזה ומקבל ליה

 טפי  דאיידי דחביבא עליה,נסוה רבנןהוא דק

אי רמית  (אבל איניש דעלמא. ואזיל מקבל לה

 לא קנסוהו ,לא מקבל לה(א ל )עליה לעשורי

  ). רבנן
  

קנסוה ) ...מה חטא ש(ולדידיה מאי טעמא 

  אמר רבי יוחנן כדי שתהא ברה בידו?רבנן

, מתוך שיקשה עליו המעשר, שיחזור ויקננה(

 ברה, ממנהיטרח ויוסיף הדמים ויסלק הנכרי 

, בפירוש ראשון' כן פירשו התוס ברורה ומוחזקת

 פירוש להכי 'שתהא בורה בידו'ח גריס "רד ועוד הביאו

קנסו את היורש שיעשר את חלק הנכרי כדי שיניח 

מלקבלה וכיון שתהא בורה ביד הנכרי שלא ירצו לקבלה 

 שלא נתן ,י כן ימכרנה לישראל בדמים מועטין"הימנו ע

 ולכך לא יהיה רגיל ,בגזילה באתה לידועליה כלום אלא 

 אבל אחר לא הוצרכנו לקנוס ולעשר דבלאו ,עוד לגזול

 אבל יורש דחביבה ליה לא תועיל ,הכי שומע לנו מלקבלו

  אמר רבי ירמיה כגון דא צריכא רבה)אזהרה

     .)דדמיא להך דלעיל, משום הכי נקט ליה הכא(

אם פסק , המוכר זיתיו לעצים. א ע"פסק הש

כל הפירות שיעשו הרי הן , עמו לקוץ מיד

ואם התנה עמו לקוץ כל זמן . לבעל הקרקע

. לבעל העצים, כל הפירות שיוציאו, שירצה

אם עשו פחות מרביעית לסאה חוץ , מכר סתם

עשו . הרי אלו של בעל הזיתים, מההוצאה

מ "חו יחלוקו, חוץ מההוצאה, רביעית לסאה

 בתוך שדה שטף הנהר זיתיו ושתלן .ב ).ב,קסח(

אין שומעין , ואמר הלה זיתי אני נוטל, חבירו

אלא , משום ישוב הארץ, לו בארץ ישראל

ואם עקרן הנהר בגושיהם . יעמדו במקומם

יחלקו הפירות ) בענין שראוים להתקיים על ידן(

, כל שלשה שנים) הזיתים(בעל השדה עם בעל 

אלא , ולאחר שלשה שנים הכל לבעל השדה

הזיתים דמי הזיתים כמו שצריך ליתן לבעל 

ואם לא . שהיו שוים מתחלה כששטפן הנהר

ואם . הכל לבעל הקרקע מיד, נעקרו בגושיהן

 .קא           
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בין תוך שלשה , בא בעל הזיתים ליטול זיתיו

, הרשות בידו בחוצה לארץ, בין לאחר שלשה

וזה נותן לו , אבל בארץ ישראל אין שומעין לו

אם ו. דמי זיתיו כמו שעומדים לימכור לנטיעות

מ "חו שומעין לו, זה אומר לו טול אילנותיך

מעשר , החוכר שדה מהעובד כוכבים .ג ).א,קסח(

והמקבל שדה אבותיו מהעובד . ונותן לו

פסק     .)קכא,שלא(ד "יו מעשר ונותן לו, כוכבים
ם מעשר "החוכר שדה מן העכו.  אם"הרמב

קנס קנסוהו בזה כדי שלא , ואחר כך נותן לו

ונמצאת השדה בורה לפניו ם "יחכור מן העכו

וכן המקבל , עד שיצטרך וימכרנה לישראל

ם קנסוהו שיעשר ואחר "שדה אבותיו מן העכו

ם מעושר כדי שלא יקפוץ "כך יתן חלקו לעכו

ויקבלה ממנו מפני שהיא שדה אבותיו עד 

 שתשאר לפניו בורה כדי שימכרנה לישראל

  ).יב,ו(מעשר 
  

 היורד לתוך שדה חבירו ונטעה, איתמר

וידו ,  שמין לואמר רב . שלא ברשות)אילנות(

 יש אם השבח יתר על הוצאה (על התחתונה

 אין לו ואם הוצאה יתירה על השבח, לו הוצאה

 אומדין כמה אדם ושמואל אמר. )אלא שבח

 אמר רב פפא. רוצה ליתן בשדה זו לנוטעה

, אילנות (ליגי כאן בשדה העשויה ליטעולא פ

  כאן)יתא דשמואל אשיפה לאילן יותר מזרעים

  . בשדה שאינה עשויה ליטע
  

אלא מכללא , והא דרב לאו בפירוש איתמר

אמר ליה , דההוא דאתא לקמיה דרב. איתמר

איני חפץ  (אמר ליה לא בעינא! זיל שום ליה

 אמר ליה זיל ).שדה לבן היתה לי, בנטיעתה

אמר ליה לא . וידו על התחתונה, שום ליה

.  א מנטר להלסוף חזייה דגדרה וק. בעינא

ועשיתה  (אמר ליה גלית אדעתיך דניחא לך

וידו על ,  זיל שום ליה)שדה העשויה ליטע

  .)כמנהג המדינה, כשאר שתלי העיר (העליונה

היורד לתוך חורבתו של חבירו ובנאה , איתמר

, ואמר לו עציי ואבניי אני נוטל, שלא ברשותו

 אין רב ששת אמר,  שומעין לורב נחמן אמר

  . שומעין לו

אומר בית רבן שמעון בן גמליאל , מיתיבי

ובית הלל אומרים , שמאי אומרים שומעין לו

לימא רב נחמן דאמר כבית . אין שומעין לו

  דאמר כי האי תנא)רב נחמן (הוא? שמאי

כרבי שמעון , דאמר לא נחלקו בית הלל בדבר(

דברי רבי שמעון ,  שומעין לודתניא, )בן אלעזר

 בן גמליאל אומר בית רבן שמעון. בן אלעזר

ובית הלל אומרים , שמאי אומרים שומעין לו

  . אין שומעין לו
  

 אמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן ?מאי הוי עלה

היורד לתוך חורבה ובנאה  ( בבית]ב"דף קא ע[

היורד לתוך  (בשדה,  שומעין לו)שלא ברשות

ואמר נטיעותי אני , שדה ונטעה שלא ברשות

 משום שדה מאי טעמאב . אין שומעין לו)נוטל

 לעיל גבי דכברג "עא 'כתבו התוס( ישוב ארץ ישראל

יוחנן גופיה דטעמא '  אשמועינן לעיל רשטפה נהר

דברייתא דאם אמר אני נוטל זיתיי אין שומעין לו משום 

ד הכא משום " איצטריך לאשמועינן למ,ישוב ארץ ישראל

 אבל ,כחשא דארעא דאפילו בחוצה לארץ אין שומעין לו

יל דוקא בארץ ישראל אין שומעין לו משום דכחשא לע

י שטיפת הנהר "דארעא לא עשה בידים אלא ממילא ע

 ולמאן דאמר הכא נמי משום ישוב ארץ ישראל .נעשה

איצטריך לאשמועינן שלא תאמר אפילו בחוצה לארץ אין 

 איכא דאמרי .)שומעין לו משום כחשא דארעא

 שכבר הכחישו הנטיעות (משום כחשא דארעא

איכא ? מאי בינייהו. )את השדה שינקו ממנה

למאן דאמר משום כחשא  (בינייהו חוצה לארץ

ואפילו בחוצה לארץ ,  ממונא אפסדיהדארעא

היורד  .א ע"פסק הש     .)נמי אין שומעין לו

אם , לתוך שדה חבירו שלא ברשות ונטעה

אומדין כמה אדם , היתה שדה העשויה ליטע

 ונוטל מבעל ,רוצה ליתן בשדה זו לנוטעה

שמין לו וידו , ואם אינה עשויה ליטע. השדה

אמר ליה בעל  .ב ).א,שעה(מ "חו ...על התחתונה

אבל אם . שומעין לו, השדה עקור אילנך ולך

, אין שומעין לו, אמר הנוטע הריני עוקר אילני

 ם" פסק הרמב).ב,שעה(מ "חו מפני שמכחיש הארץ

היורד  .ג .מפני שמכחיש את הארץ, כלישנא בתרא

, לתוך שדה חבירו שלא ברשות ונטע או בנה

או , כ בא בעל השדה והשלים הבנין"ואח

ששמר הנטיעות וכיוצא באלו הדברים שמראה 

 : קא-. קא
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שדעתו נוטה למה שעשה זה וברצונו בא 

 .ג ).ג,שעה(מ "חו ...שמין וידו על העליונה, הדבר
היורד לתוך חורבתו של חבירו ובנאה שלא 

ואם אמר . ל התחתונהשמין לו וידו ע, ברשות

. שומעין לו, בעל הבנין עצי ואבני אני נוטל

שומעין , אמר ליה בעל הקרקע טול מה שבנית

 ודווקא אם החורבה אינה עשויה הגה(. לו

או במקום ,  אבל אם עשויה לבנות,לבנות

דינו כמו , שסתם חורבה עומדת לבנות

      ).ו,שעה(מ "חו )שיתבאר בסמוך, חצירות
  

  בימות הגשמיםר בית לחבירו  המשכימשנה

בימות . יאו מן החג ועד הפסחאינו יכול להוצ

שהן מקום  (ובכרכים. שלשים יום החמה

והבתים , שהכל נמשכים שם לגור שם, השווקים

 אחד ימות החמה ואחד )אין מצויין לשכור

 ובחנויות.  שנים עשר חדשימות הגשמים

ושוהין מלשלם , שחנווני מקיף הקפות למכירין(

 באין על וכשמביאין לו מעותיו, לו ימים רבים

ואם הלך למקום , יד פתח החנות שהקיפו שם

 אחד עיירות )אינן יודעין אנה ימצאוהו אחר

 שנים עשר )אין יכול להוציאו (ואחד כרכים

 חנות של רבן שמעון בן גמליאל אומר. חדש

 שלש  ושל צבעים)מוכרי ככרות (נחתומים

הקיפן מרובה לזמן  מפרש מפני ש'ובגמ (שנים

  .)ארוך
  

 דכי אגר איניש  מאי שנא ימות הגשמים)גמרא(

ביתא בימות הגשמים אגר לכולהו ימות 

 האי בימות הגשמיםקא סלקא דעתך  (הגשמים

שפירש לו השכר לי , לימי הגשמים קאמר

דכי , ות החמה נמי ימ)ביתך לימות הגשמים

  לכולהו ימות החמה אגראגר איניש ביתא

   ?)ת החמה קאמר ליהדהא לימו(
  

 דלא שכיח עמאבימות הגשמים היינו ט, אלא

ואשמועינן , ובשוכר סתם קאמר (ביתא למיגר

 הוי שכירות שלא פירש זמן, דהשוכר סתם

דשכיח , בימות החמה,  הלכך.שלשים יום

,  מוציאאם בא להוציאו לסוף שלשים, ביתא

דלא ג "עא, ובימות הגשמים דלא שכיח ביתא

ל להוציאו מן  אינו יכוים יוםאגרי אלא שלש

וחייב ליתן לו בכל חדש כשכר , החג ועד הפסח

  .)חדש הראשון
  

אחד ימות החמה ואחד , אימא סיפא בכרכים

לו ליה ואילו מ. ימות הגשמים שנים עשר חדש

 ,ואמאי,  מפיק ליהיומי שכירות בימות הגשמים

    ?הא לא שכיח ביתא למיגר
  

ים נך שלשה (אמר רב יהודה להודיע קתני

 להודיע ושנים עשר חדש דקתני במתניתין

כלו ימי השכירות המשכיר בית לחבירו , קאמר

 אינו יכול להוציאו משום דלא בימות הגשמים

אלא אם כן הודיעו בימות החמה , שכיחי בתי

שלא ירחיב לו הזמן משיכלה זמנו , שלשים יום

שלשים יום , ו באלול צריך להודיעו"והיינו מט

ם כלו לו ימי א,  וממילא שמעינן,קודם החג

 אינו יכול להוציאו עד שכירותו בימות החמה

 ואם בא להוציאו בזמנו, שלשים יום משהודיעו

 ובכרכים, צריך להודיעו שלשים יום קודם הזמן

, צריך להודיעו שנים עשר חדש קודם יציאתו

 לא יצא אלא נותן לו כמשפט ואם לא הודיעו

 בית לחבירו והכי קאמר המשכיר. )הראשון

 אין יכול להוציאו בימות הגשמים מחג סתם

ועד הפסח אלא אם כן הודיעו שלשים יום 

אמרו שלשים תניא נמי הכי כש. מעיקרא

 לא אמרו אלא וכשאמרו שנים עשר חדש

וכשם שמשכיר צריך להודיע כך . הודיעול

 הוה דאמר ליה אי אודעתן, שוכר צריך להודיע

  . עליאטרחנא ומותיבנא ביה איניש מ
  

אמר רב אסי אם נכנס יום אחד בימות 

.  אינו יכול להוציאו מן החג עד הפסחגשמיםה

 הכי קאמר אם ?והא אנן שלשים יום קאמר

אחד בימות הגשמים מהני שלשים נכנס יום 

  . אינו יכול להוציאו מן החג ועד הפסח,יום
  

לרבות ) בעל הבית (אמר רב הונא ואם בא

.   מרבה)ו לא הודיעואפיל, משיגיע זמנו(בדמיה 

אמר ליה רב נחמן האי לנקטיה בכובסיה 

הרי הוא כאוחזו בביצים  [דלשבקיה לגלימא

כלומר כיון שמעלה , שלו עד שמניח לו טליתו
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כובסיה על שם ,  אין לך מוציא גדול מזהעל דמיו

כמאן תלינן כובסי  ).שבת סז(כדאמרינן , שתלויים

 ייקור בתידא,  לא צריכא]תלאי של תמרים, בדקלא

  .)שהפסדו ניכר(
  

  אמר ליה)למשכיר(נפל ליה ביתא , פשיטא

הואיל והגיע זמנו  ( לא עדיפת מינאי)לשוכר(

ואמר לו הלא אינך בא עלי אלא , מוציאו

ואתה אינך מוצא בית , מחמת שלא הודעתיך

שלא , אף אני לא היה לי להודיעך, לשכור

ואני איני מוצא בית , ידעתי שיפול ביתי

ולא טוב שתדור אתה בפנים ואני , לשכור

או אורתיה ) לאחר האי משכיר (זבניה. )בחוץ

שוכר לזה  ( אמר ליהיהביה במתנה או

מי  ( לא עדיפת מגברא דאתית מיניה)שקנאה

 כשם שהוא לא היה יכול להוציאני, שמכרה לך

 כלליה לבריה. )אף אתה אין כחך יותר ממנו

חזינן  )וצריך לו לבית חתנות, השיא את בנו(

, אי הוה אפשר לאודועיה איבעי ליה לאודועי

  .  אמר ליה לא עדיפת מינאיואי לא
  

לא ,  דחמרא)ספינה (ההוא גברא דזבן ארבא

אמר לה לההיא . אשכח דוכתא לאותוביה

.  אמרה ליה לא,איתתא אית לך דוכתא לאוגרי

אזל . יהבה ליה דוכתא לעייליה, אזל קדשה

, אזלא איהי. שדר לה, כתב לה גיטא, לביתיה

, )מן היין עצמו (אגרא שקולאי מיניה וביה

אמר רב הונא . אפיקתיה ואותביה בשבילא

ה לֹובריה דרב יהושע  ה ֵכן ֵיעׂשֶ ר עׂשָ ַּכֲאׁשֶ ָ ָּ ּ  

לא מיבעיא ,  גמולו ישוב בראשו)יט,ויקרא כד(

אלא אפילו חצר , חצר דלא קיימא לאגרא

 ניחא מאדקיימא לאגרא אמרה ליה לכולי על

דדמית עלי כי , י לאוגורי ולך לא ניחא ליל

 שיש  כתבש"הרא כאריה אורב (אריא ארבא

שהם מונחים ברשות , לאשה להודיע לבעל החביות

שיודיע , מדת חסידות היאש ם כתב"הרמבאמנם . הרבים

משום השבת , לבית דין וישכרו ממקצת דמיהם מקום

  . )'אף על פי שעשה שלא כהוגן, אבידה לבעלים
  

שמעון בן גמליאל אומר של נחתומים ושל רבן '

     . מפני שהקיפן מרובהתנא 'צבעין שלש שנים

אינו , המשכיר בית לחבירו סתם. א ע"פסק הש

יום מקודם כדי ' יכול להוציאו עד שיודיענו ל

ולסוף , לבקש מקום ולא יהא מושלך בדרך

בימות החמה אבל בימות , א"בד. השלשים יצא

 הוציאו מהחג ועד הפסחאינו יכול ל, הגשמים

מר בימות החמה מיום שבא וא, נראה דהכי קאמר ע"מס(

 אומרים לו צריך שתניחהו לדור בית הדין, צא מביתילו 

שבתוך זה הזמן יבקש לו מקום אחר לדור , יום' בו עוד ל

אז אין , והיינו דוקא כשבא להוציאו בימות החמה, בו

אבל כשבא , כ יצא"נותנין לו זמן יותר משלשים יום ואח

אז אין אומרים שיניחו לדור בו , להוציאו בימות הגשמים

אלא אומרים לו שצריך שיניחו לדור בו עד , יום' עוד ל

קבע לו שלשים יום לפני  .ב ).ה,שיב(מ "חו )הפסח

, אם נשאר מהשלשים יום אפילו יום אחד, החג

והוא , אינו יכול להוציאו עד מוצאי הפסח

 במה דברים. דם פסחשיודיעו שלשים יום מקו

אחד בימות ,  אבל בכרכים,בעיירות, אמורים

צריך להודיעו , החמה ואחד בימות הגשמים

בין בכרכים , וחנות. שנים עשר חדש מקודם

. ב חדש מקודם"צריך להודיעו י, בין בעיירות

צריך , ובחנות של נחתומין וצבעיןהגה (

כשם  .ג ).ו,שיב(מ "חו) שנים מקודם' להודיעו ג

כך השוכר חייב , שכיר חייב להודיעושהמ

או מקודם , להודיעו מקודם שלשים יום בעיירות

כדי שיבקש שכן ולא , שנים עשר חדש בכרכים

אינו יכול , ישאר ביתו פנוי ואם לא הודיעו

 או יעמוד לו אחר הגה(. אלא יתן השכר, לצאת

, ואם רוצה להעמיד אדם שאינו הגון. במקומו

מה  .ד ).ז,שיב(מ "חו )אין המשכיר צריך לקבלו

שאמרנו שאין המשכיר יכול להוציאו ולא 

אם , השוכר יכול לצאת עד שיודיענו מקודם

הוקרו הבתים יש למשכיר להוסיף עליו ולומר 

וכן אם הוזלו , לשוכר או שכור בשוויה או תצא

הבתים יש לשוכר לפחות השכר ולומר 

למשכיר או שכור לי כשער של עכשיו או הרי 

 דוקא דהתנו )א"ן והרשב"הר (מיהו. ניךביתך לפ

 ,י שעבר זמן הודעה"ואעפ, הכי מקודם הזמן

מסתמא דעתם היה על , אבל אם עמדו בסתם

,  וכן אם שכרו לזמן קצובהגה(. השכר הראשון

אינן , אף על פי שנתייקרו הבתים או הוזלו

 .ה ).ט,שיב(מ "חו ..).יכולין לשנות רק כפי שהתנו
הרי זה יכול , ה דר בונפל בית המשכיר שהי
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להוציא השוכר מביתו ואומר לו אינו בדין 

שתהיה אתה יושב בביתי עד שתמצא מקום 

ואני מושלך בדרך שאין אתה בעל זכות בבית 

' ודלא כהתוס, א"ירושלמי ורשב (ודוקא. זה יותר ממני

אבל בשוכר לזמן ,  בשוכר סתם)מרדכי ונימוקי יוסף

 ).יא,שיב(מ "חו מנוידוע אינו יכול להוציאו תוך ז

אין השני , או נתנו או הורישו, מכר הבית .ו

או , יום' יכול להוציאו עד שיודיעו מקודם ל

שהרי השוכר אומר לו אין , ב חדש"מקודם י

 ).יג,שיב(מ "חו כחך יותר מכח זה שזכית בבית זה

אם היה יודע , נתן הבית לבנו לישא בו אשה .ז

אפשר לו שבנו נעשה חתן בזמן פלוני והיה 

. אינו יכול להוציאו, להודיעו מקודם ולא הודיעו

ואם עכשיו נזדמנה לו אשה והרי הוא נושאה 

שאינו בדין שיהא , הרי זה יש לו להוציאו, מיד

זה יושב בביתו ובן בעל הבית ישכור בית 

מי שהכניס  .ח ).יב,שיב(מ "חו שיעשה בו חתונה

או שהטעהו , פירותיו לבית חבירו שלא מדעתו

יש לבעל , והניחם והלך, ד שהכניס פירותיוע

הבית למכור לו מאותם הפירות כדי ליתן שכר 

הפועלים שמוציאין אותם ומשליכים אותם 

ומדת חסידות הוא שיודיע לבית דין . לשוק

משום השבת , וישכירו במקצת דמיהם מקום

 אף על פי שלא עשה כהוגן, אבידה לבעלים

ואם , יעו תחלה ויש אומרים דצריך להוד.)ם"רמב(

   ).א,שיט(מ "חו .)ש"רא(פטור , נאנסו לאחר שהודיעו
  

המשכיר חייב ,  המשכיר בית לחבירומשנה

שנועלין בו את הדלת ותוחבין  (בנגר, בדלת

ובכל דבר ,  ובמנעול)אותו בקורת האיסקופה

 אבל דבר שאינו מעשה אומן. ה אומןשמעש

, )משכיר (הזבל של בעל הבית. השוכר עושהו

הוא , אפר ( לשוכר אלא היוצא מן התנורואין

  . ומן הכירים בלבד)נעשה זבל
  

 משכיר ת לחבירו תנו רבנן המשכיר בי)גמרא(

, לפתוח לו חלונות, חייב להעמיד לו דלתות

 לסמוך לו )אם התליעו הנסרין (לחזק לו תקרה

ושוכר חייב . )אם נשברה אחת מהן (קורה

לו לעשות , לעשות לו מעקה, לעשות לו סולם

ומשופעין מן , כל גגותיהן טחין בטיט (מרזב

ים לכותל אצל הגג וסומכין נסר, ארבע צדיהן

 וכשנפלה אחת מהן, להרחיק המים מן הכותל

  .  ולהטיח את גגו)הדיוט מחזירה
  

 , מזוזה?בעו מיניה מרב ששת מזוזה על מי

 האמר רב משרשיא מזוזה חובת הדר היא

למי , יאתך דרך בביתך ).לד(דדרשינן מנחות [

 אלא מקום .]זה הדר בה, שנכנס ויוצא לה

ואף הוא קרוי , העץ שהדלת שוקף עליו(מזוזה 

 צריך לנקוב בו סדק ואם אבן הוא, מזוזה

 ששת  אמר להו רב?על מי) להניחה בתוכה

 השוכר דבר שאין מעשה אומן, תניתוה

אפשר , והאי נמי לאו מעשה אומן הוא, עושהו

 ,חלל של קנה[  דקניא בגובתא]א"דף קב ע[הוא 

מכאן נראה כמו שפירש  ' כתבו התוסותולה אותה

שמניחין המזוזה מעומד לכן צריך .) לג(י במנחות "רש

 שמניח אותה ת"אבל לפרגובתא דקנה שלא תפול 

 ובמנחות ,מיושב כמו ספר תורה מונח בארון ולא מעומד

ב "נמי עשאה כמין נגר פסולה והיינו מעומד דב) שם(

 על כמין נגר היינו קבורת חמור משמע אמר.) קא(

הקשה ( במעומד קאמר ואם כן גובתא דקניא למה לי
דבר תמוה היאך מוכיח ממה שצריך גובתא דקניא ם "המהר

 ל"וצ .שמניחין המזוזה מעומד מה לי מעומד מה לי מיושב
בדוחק שאם מניחין אותה מעומד צריך לקבוע אותה במסמר 

 ולכך צריך גובתא דקניא כדי בכותל כשאין עושין סדק בכותל
לקבוע בו מסמר דבמזוזה עצמה אי אפשר לנוקבה במסמר ולא 

י דפירש הכא אפשר בגובתא דקניא ותולה "כפרש' ל לתוס"ס
 )ג מסמרים"אותה אבל אי מניחין אותה מיושב אפשר להניחה ע

   .] שלא תכלה מלחלוחית הכותלויש לומר
  

  על השוכרתנו רבנן המשכיר בית לחבירו

 לא יטלנה בידו צאוכשהוא יו, לעשות לו מזוזה

 .)שבת מ (דאמר שמואלג "עא 'כתבו התוס[ ויוצא

אסור לפי גבי מזוזה  , מבגד לבגד ציציתדמטילין

שהמזיקין באין בבית שאין בו מזוזה וכשנוטלה כאילו 

  הסבירו שמדובר)שם( בשבת 'התוס (מזיק אותן שידורו בבית
כ בציצית "משאי, זה במקום אחרוין לתקוע המזוכאן שלא מתכ

 המזוזה שונה כיון א ביאר" הריטבין להטילה בבגד אחרשמתכו
 .])ואין לו לסלקה משם, שעל ידה חלה שכינה בבית זה

ומעשה באחד .  נוטלה בידו ויוצאומנכרי

.  וקבר אשתו ושני בניו, שנטלה בידו ויצא

  .אמר רב ששת ארישא? מעשה לסתור
  

ין לשוכר אלא היוצא הזבל של בעל הבית וא'

 ,במאי עסקינן. 'מן התנור ומן הכירים בלבד

 . קב-: קא
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ותורי דשוכר  , אילימא בחצר דאגיר ליה לשוכר

 אלא בחצר דלא אגירא ,אמאי של בעל הבית

 דכיון דלא אוגריה ליה (ותורי דמשכיר, לשוכר

לא !  פשיטא)מסתמא דתורי דמשכיר הוו בה

שלא השכיר את  (בחצר דמשכיר, צריכא

וסתם ( ותורי דאתו מעלמא קמו בה )החצר

וקניא ליה ,  אפקורי מפקרינהו בעליםגללים

 לא זכה ואפילו קדם השוכר והגביהן, חצרו

דאמר , מסייע ליה לרבי יוסי ברבי חנינא. )בהן

  . חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו
  

ת שיבאו לתוכו מיתיבי אם אמר כל מציאו

תא ואם אי.  לא אמר כלוםהיום תקנה לי חצרי

להא דאמר רבי יוסי ברבי חנינא חצרו של 

אמאי לא אמר , אדם קונה לו שלא מדעתו

הכא במאי עסקינן בחצר שאינה ? כלום

 אימא סיפא יצא לו שם , אי הכי.משתמרת

שיצא קול בעיר שבא צבי שבור (מציאה בעיר 

 )או מן הנהר הציף לתוכה דגים, בתוך שדהו

ת כי ואי בחצר שאינה משתמר. דבריו קיימין

כיון דיצא ? מאי הוי יצא לו שם מציאה בעיר

,  מיבדל בדילי אינשי מינהלו שם מציאה בעיר

  . והויא לה כחצר המשתמרת
  

תנור ומן הכירים מיתיבי זבל היוצא מן ה

, שקיבל גללים לתוך כלי(והקולט מן האויר 

הרי הוא ) וקיבל גללים בתוכו, שנתן כלי באויר

קא סלקא  (צרושברפת ושבח) של השוכר(שלו 

 של )דעתיה בחצר שלא השכירה לו המשכיר

ואם איתא להא דרבי יוסי ברבי . בעל הבית

ר חצרו של אדם קונה לו שלא דאמ, חנינא

 אויר , קולט מאויר אמאי הרי הוא שלומדעתו

תימה ואי ליתא דרבי יוסי  'כתבו התוס( חצרו הוא

 במדביק כלי אמר אביי ?)ב"אמאי שבחצר של בעה

רבא . )דליכא אויר, סמוך לנקביה (רהבשולי פ
  .  אויר שאין סופו לנוח לאו כמונח דמיאמר

  

,  והא מיבעי בעי לה,ומי פשיטא ליה לרבא

 )והפקירה לכל הקודם (דבעי רבא זרק ארנקי

 אויר שאין ,מהו, בפתח זה ויצאתה בפתח זה

 ?או לאו כמונח דמי, וח כמונח דמיסופו לנ

  . מיפסק כליהכא, התם לא מיפסק ולא מידי

.  הביתושברפת ושבחצר הרי אלו של בעל

בתמיהה תרתי איצטריכא לתנא י "פירש רש( תרתי

ליתני חדא דכיון דבשלא השכירה עסקינן מה לי , למיתני

 דסתרן תרתי  כתבו' התוסאמנם .רפת ומה לי חצר

 דהאי שברפת לא איצטריך למיתני לגופיה ,אהדדי

 ,ן לו ברפת כלום שאי,דפשיטא הוא דשוכר בית בחצר

  לפי שאין בה'שברפת לבעל הבית'למידק ולא תנא אלא 

 אבל בחצר שיש לשוכר בה הילוך כניסה ,לשוכר כלום

 והדר תני שאף ,ויציאה לביתו לא הוי דבעל הבית

הכי קאמר ,  אמר אביי?)שבחצר לבעל הבית

כל הזבל , המושכרת לשוכר (ושברפת שבחצר

אמר רב .  הרי אלו של בעל הבית)שברפת

 לא המשכיר חצירו סתם, אשי זאת אומרת

  . השכיר רפת שבה
  

שמבקשים מזונותיהן בשדה  (מיתיבי יוני שובך

ואין אלו יוני הרדסיאות , וקניהן בשובך

  ויוני עלייה חייבות בשילוח)הגדילים בבתים

כי 'דקרינא בהן , אם רובצת על הביצים, הקן(

סורות  וא)דלאו מזומן נינהו  פרט למזומן'יקרא

ואם איתא להא דאמר . בגזל מפני דרכי שלום

ה לו רבי יוסי ברבי חנינא חצרו של אדם קונ

  פרט למזומן'כי יקרא'קרי כאן , שלא מדעתו

דקן , וכיון דהביצים שלו הוה ליה הקן מזומן(

ת ואמאי לא פריך נמי "וא 'כתבו התוס הוא הביצים

 ל"ויוי  גזל גמור ה,מסיפא אמאי אסורין מפני דרכי שלום
אי ה דמצי פריך מסיפא "דמרישא ניחא ליה למיפרך וה

 לא מצי למיפרך מסיפא דאיכא למימר דהכי קאמר נמי

  ?) ואמן מפני דרכי שלום,אסורות משום גזל גמור הביצים
או 'קרינא בהן  (אמר רבא ביצה ביציאת רובה

היה ואם  ( הוא דאיחייבה לה בשילוח)'ביצים

 חייב לשלח יאתהבא לתפוש קודם שתיגמר יצ

ה  ומיקנא לא קניא עד דנפל)ציםהאם וליקח הב

 מקמי דתיפול  וכי קתני חייבות בשילוח,לחצרו

   .לחצירו
  

כיון דלא (אמאי אסורות משום גזל , אי הכי

משום דרכי שלום ' אפיו ' התוסכתבו נפלה לחצרו

 אפילו כלומר גזל דדרכי שלום (אאמן ?)ליכא

ל השובך דדעתו של בע, אאמן נמי קאמר

 דבטוח הוא דחוזרים למקומן לערב, עליהם
 לקחת את  דאורייתאיש איסורהרי  ת"וא, 'ביארו התוס

' לא תקח האם על הבנים'האם חוץ מדרכי שלום משום 

מה שנאמר שיש איסור רק משום דרכי שלום הוא  ל"וי

 .        קב
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ד " כסמ למימר"ה דה"וה , ביצים תחתיהבאופן שאין

 גמור ואאמן יש דרכי מעיקרא אביצים שנפלו יש גזל

ולא  ( לעולם אביציםואיבעית אימא .)שלום

  .  ומדנפיק רובה דעתיה עילוה)אאמן
  

והשתא דאמר רב יהודה אמר רב אסור לזכות 

שנאמר , בביצים כל זמן שהאם רובצת עליהם

ַלח ֶאת ָהֵאם ֵלַח ְתׁשַ ּׁשַ ְּוֶאת ַהָבִנים ִתַקח , והדר, ּּ ּ ּ

חייבות  (חצרואפילו תימא דנפלה לה ל, ְָלך

כל זמן שאם , ולא מזומן הוא, בשילוח הקן

ולא תיקשי לרבי יוסי ברבי , רובצת עליהן

 חצרו כל היכא דאיהו מצי זכי ליה) ...חנינא

 וכל היכא דאיהו לא מצי זכי ליה, זכיא ליה

  .  חצרו נמי לא זכיא ליה
  

ותו  (אסורות בגזל מפני דרכי שלום, אי הכי

 גזל )מי שנטלן(אי דשלחה ) בתמיהה, לא

אי דלא ) דהא קניא ליה חצרו (מעליא הוא

שלח  ואיכא איסור ( הא בעי שלוחהשלחה

 מאי איריא ... והדר את הבנים תקח לךתשלח

 הא דקתניד( לוח הוא בקטן דלאו בר שי?)גזל

ובקטן דלאו ,  בדלא שלחה,ותו לא דרכי שלום

  כרגעהביאור דאינו חייב במצות בר שילוח הוא

 יש לו איסור רק מפני פן שקטן בא ליטול את הביציםשבאו הוא
 כיון שאין לו איסור לקחת את הביצים קודם האם, דרכי שלום

ג דשלחה קטן דאי שלחה קנה בעל "ול 'כתבו התוס

הקטן ש  הביאור אלא, מדאורייתא את הביציםהשובך

 שעדיין לא זכה בעל השובך ,לקח הביצים בלא שילוח

 לאוקמי וה מציבגדול ה'  דאפיותימה          .בביצים

אם הוכגון שנתן ידו או בגדו תחת הביצים בשעה ש

שהרי ,  יזכה בביציםכך שבעל החצר לא (רובצת עליהם
 ולא נתכוין לזכות בביצים עדיין )ולא בחצירו, הביצים בידיו

 צריך לשלח את  שלוקח הביציםמשום שקודם (דאסור הוא
 .השובך בבצים אלא עשה כן כדי שלא יזכה בעל )האם

 .) וזוכה בהןם לביצי ונטלן עכשיו,כ ושילח את האם"אח
 הכי קאמר אביו של ?קטן בר דרכי שלום הוא

פסק      .קטן חייב להחזיר לו מפני דרכי שלום
חייב להעמיד , המשכיר בית לחבירו. א ע"הש

לו דלתות ולפתוח לו החלונות שנתקלקלו ולחזק 

ה את התקרה ולסמוך את הקורה שנשבר

 וכן כל כיוצא בזה ...ולעשות נגר ומנעול

מדברים שהם מעשה אומן והם עיקר גדול 

שנכנס פ "ע ואהגה(. בישיבת הבתים והחצרות

לא , שם השוכר וראה שלא היו שם דברים אלו

אלא על , אמרינן דנתפייס במה שראה

, הזבל שבחצר . ב).א,שיד(מ "חו ..).המשכיר לתקן

 מיטפל בו  לפיכך הוא,הרי הוא של שוכר

ואם יש שם מנהג הולכים אחר . להוציאו

כשהיו הבהמות שעשו הזבל של , א"בד. המנהג

הזבל של , אבל אם הבהמות של אחרים, שוכר

שחצירו של אדם קונה לו שלא , בעל החצר

. מדעתו אף על פי שהיא שכורה ביד אחרים

,  מיהו אם קלטו השוכר בכלי מן האוירהגה(

והאפר  .ג ).ג,שיג(מ "חו ).הרי שלו, ולא נח בחצר

אפילו הגה . (של שוכר, היוצא מהתנור וכירה

מ "חו )ה"טור בשם הרמ אחרים אופין ומבשלין

השוכר חייב לעשות מעקה ומזוזה  .ד ).ד,שיג(

וכן אם רצה לעשות . ולתקן מקום המזוזה משלו

הרי זה עושה , או להטיח גגו, סולם או מרזב

ר שאינו  והוא הדין כל דבהגה(. משל עצמו

מעשה אומן ובכל אלו העניינים הולכים אחר 

השוכר בית  . ה).ב,שיד(מ "חו ).מנהג המדינה

השוכר חייב לקבוע בה מזוזה ולתקן , מחבירו

ואפילו שכר הבית בחזקת הגה ( מקום קביעותה

, וכשיצא .)לא הוי מקח טעות, שיש לה מזוזה

, ואם הקפיד על מעותיההגה  (לא יטלנה בידו

ואם שכר הבית מעובד ). ך לשלם לוהשני צרי

נוטלה , או ששכרו לעובד כוכבים, כוכבים

, המשכיר חצירו סתם .ו ).ב,רצא(ד "יו ....ויוצא

   ).ב,שיג(מ "חו לא השכיר הרפת שבה

 

נתעברה , ת לחבירו לשנהיר בי המשכמשנה

לא ירבה לו שכר  ( נתעברה לשוכרהשנה

השכיר לו ). שהעיבור בכלל שנה, חודש

.  נתעברה למשכירנתעברה השנה, יםלחדש

מעשה בציפורי באחד ששכר מרחץ מחבירו 

דף [, מדינר זהב לחדש, בשנים עשר זהב לשנה
 ובא מעשה לפני רבן שמעון בן ]ב"קב ע

ואמרו יחלוקו את חדש , גמליאל ולפני רבי יוסי

 )'בהמשך הגמ ( דלשמואלתימה ,'הקשו התוס[ העיבור

י תפיס לשון ראשון או יוסי א' משמע דמספקא ליה לר

ר "גבי תמורת עולה ושלמים א:) כה( ובתמורה .אחרון

.) ט( ובנזיר ,יוסי דבריו קיימים והיינו תפוס לשון שניהם

אית ליה לרבי :) קג(ובמנחות .) נג(ובפסחים .) ל(ובזבחים 

 דהכא מספקא ל"וי      .יוסי דבגמר דבריו אדם נתפס

 :קב -. קב
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הרי סותרים זה ליה שאי אפשר לומר דעת של שניהם ש

ר יוסי "את זה אבל בתמורה שאינם סותרים זה את זה א

 סל בגמר דבריו אדם נתפ"דסנזיר ב ו,תפוס לשון שניהם

 מן 'הריני נזיר' ,מפרש דבריוכיון שמדובר שהוא 

  .) מן השעורים'והרי עלי מנחה' ,הגרוגרות
  

רישא תנא או כוליה ( מעשה לסתור )גמרא(

 ומייתי מעשה ,או כוליה דמשכיר, דשוכר

 חסורי מחסרא והכי קתני ואם אמר ?)דיחלוקו

 לו בשנים עשר זהובים לשנה מדינר זהב לחדש

  יחלוקו)לשנה ולחדשים, דאיכא תרתי לישני(

דלא ידעינן אי תפוס לשון ראשון או לשון (

באחד ששכר , ומעשה נמי בציפורי. )אחרון

מרחץ מחבירו בשנים עשר זהובים לשנה 

ובא מעשה לפני רבן שמעון , שמדינר זהב לחד

ואמרו יחלוקו את , בן גמליאל ולפני רבי יוסי

  . חדש העיבור
  

יה  הוה יהיבנא ל)בציפורי ( אי הואי התםאמר רב

 תפוס לשון מאי קא משמע לן. כוליה למשכיר

  דאמר רב,הא אמר רב חדא זימנא, אחרון

אם אחד אומר לחבירו (הונא אמרי בי רב 

אסתירא מאה מעי ) ...ואמר ל, בכמה חפץ זה

מאה  )ואם אמר(, מאה מעי) ...חייב לו, ונתרצו(

תפוס לשון  ( אסתירא)חייב לו (מעי אסתירא

 לאו טעמא ( אי מהתם הוה אמינא?)אחרון

אלא דהאי , משום דאית ליה תפוס לשון אחרון

פירש [  פרושי קא מפרש)...אלא, כוליה לשון חד

מאה וכי אמר , סלע גדול שהוא שוה מאה פרוטות י"רש

שאינן ,  מאה פרוטות רעות, הכי אמר ליהמעי אסתירא

, והוא חצי דינר,  סלע מדינהאסתירא, שוות אלא סלע

בהתוקע ) .צ(ק "כדאמרינן בב, שהוא שמיני שבסלע צורי

 תשעים וחצי דינר, והוא חצי דינר,  משלם לו סלעלחבירו

 וחצי דינר,  אחד משמונה באיסרשהפרוטה, ושש פרוטות

,  שני איסריןופונדיון, שהן ששה פונדיונין, שלש מעה כסף

תן לכל איסר שמונה , הרי שנים עשר איסרין לחצי דינר

אסתירא מאה וכי אמר ליה , הרי תשעים ושש, פרוטות

דסתם , קאמר ליה, שהוא יותר ארבע פרוטות,  סלעמעי

 'התוס        . אי לא פירש מעות כסף, פרוטות נינהומעות
 :)קסה(ב " דתנן בבוהקשו, י" רש פירושהביאו את

זוזים מאה ' שטר שכתוב בו שפלוני הלוה לפלוניין יבענ

אף באופן הרי ש , אין לו אלא מאה'דאינון סילעין תלתין

לומר פחות שבלשונות שמפרש דבריו הולכים אחר 

ואין  ,שהכונה למאה זוזים השוים שלושים סלעים גרועים
סכום ש כיון 'אינון'דאמר  ג"אעשאינו מפרש דבריו לומר 

 ריך לומרשלושים סלעים ולכן צסכום מאה זוז רחוק מ

 היה הולך הכל אחר התחתון כדתנן התם כ"דאשחוזר בו 

כתב למעלה מנה ולמטה מאתים הכל הולך אחר 

 כך דאם רב 'לבאר את הגמי "ונראה לר     .    התחתון

לא הייתי ', איסתירא מאה מעי 'את הדיןלא היה אומר 

הייתי אומר ד, 'תפוס לשון אחרון'ד מרחץ ללומד ממנו

כיון שהמשכיר , שבמרחץ חודש העיבור כולו לשוכר

, בשנים עשר דינרים לשנה'שמה שאמר , מפרש דבריו

 אף שתשלם לי דינר בכל חדש  פירושו'מדינר זהב לחודש

לא אמתין עד סוף שנה כמו שכירות שאינה משתלמת 

ז "וכעי .ף כל חודשאלא תשלם לי בסו, אלא לבסוף

כן ו .גבי חלוקין עליו חביריו על בן ננס.) שם קה(הביאור 
היה אומר רק שבמעשה דמרחץ חודש העיבור  רב םא

כולו למשכיר דתפוס לשון אחרון לא הייתי יודע 

' פרושי קמפרש'אלא הייתי אומר ד' איסתירא מאה מעי'ש

 ב אומרים כן"כמו שב, ויש ללכת אחר פחות שבלשונות

 רב היה אומר רק שבמעשה דמרחץ חודש םא  נמיאי

ל תפוס "לא הייתי יודע שרב ס, העיבור כולו למשכיר

הוא משום שמספקא , ומה שכולו למשכיר, לשון אחרון

ומשום דקרקע  אם תפוס לשון ראשון או אחרון, ליה

' ויהיה אותו הדין אפי, בחזקת בעליה קיימת הוי למשכיר

משנים עשר זהובים , דשמדינר זהב לחו'יהפוך ויאמר 

 עניין אחר ברש פיב"בב ורבינו שמואל           .'לשנה

שאם רב לא ' אי מההיא הוה אמינא פרושי קא מפרש'

היה אומר אלא שבמעשה המרחץ חודש העיבור כולו 

לא הייתי יודע שהטעם משום תפוס לשון , למשכיר

כיר מסופק היה שמא שאלא הייתי אומר שהמ, אחרון

ב דינרים לשנה " יולכן פירש דבריו ואמר, התתעבר השנ

 ולכך ,אם היא פשוטה ודינר זהב לחדש אם היא מעוברת

כולו למשכיר ולאו משום תפוס לשון חודש העיבור 

 'פרושי קמפרש'לפירושו נמצא דהא דקאמר  ו.אחרון

 .)קה (לא הוי פרושי כההיא דהתם דלעיל :)ב קה"ב(

 ההיא פירושועוד קשה על  ו.י" ררשדהתם הוי כדפי

 דבלאו 'פרושי קמפרש'דמרחץ אין צריך לדחות משום ד

דרב משום דמסתפק אם הכי איכא למידחי דטעמא 

קרקע בחזקת בעליה ו ,לתפוס לשון ראשון או אחרון

לשון אלא , חי נ"ר פירושפילו, עומדת ואפילו אפיך מיפך

 דמשמע דקאי אינו מיושב' אי מההיא'ב "בב' הגמ

 ולפירוש ,יש כיוצא בזה בגמרא הרבה אמנם, אמרחץ

 דהא 'אי מההיא'רבינו שמואל אינו מיושב בשמעתין 

 ולפירוש ',איסתירא מאה מעי'בפשטות קאי על דברי רב 

'  תפס שם כפיכ"אא, ב"בב' לשון הגמאינו מיושב י "רש

אי ' ב" בבג" דלש ספרים וי,ורבינו שמואל וכאן כפירוש

 ]ניחא טפי ו, אלא גרס מהו דתימא ותו לא'מההיא
  . קמשמע לן

  
  בבא )תני יחלוקומתניתין ד (ושמואל אמר

ואמר לו צא  (באמצע חדש עסקינן )לבית דין(

 :         קב
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וכי מספקא לן , מביתי או תן לי שכר חדש זה

 אמרינן העמד ממון על איזהו לשון נתפיס

 לא מפקינן מיניה ומה שדר בה כבר, חזקתו

ומה שלא , ודלמא לשון אחרון אית לן למיתפס

 העמד ,או יתן לו שכרו אֵצ או ֵי,עבר מן החדש

אבל בא . )בחזקת בעליה, קרקע על חזקתה

העמד קרקע  ( כוליה למשכיר חדשבתחלת

  כוליה לשוכר בא בסוף חדש)בחזקת בעליה

  . )העמד ממון על חזקתו(
  

 ,מי אמר שמואל לא אמרינן תפוס לשון אחרון

 תרוייהו כור בשלשים והא רב ושמואל דאמרי

 יכול לחזור בו אפילו בסאה  מוכר לךאני

דכוליה ,  אינה משיכהשמשךפ "עוא (אחרונה

. )ועד דמשך כוליה לא קני מידי, חד מקח הוא

 ראשון ,ע אני מוכר לך סאה בסלכור בשלשים

 כל סאה בסלע כיון דאמר ליה(ראשון קנה 

ומשיכת כל אחת , סאה וסאה הוה ליה חד מקח

ולעולם  (יס משום דתפ התם טעמא מאי?)קנאה

 אין בנו הלכך מכי תפיס, מספקא ליה לשמואל

 הכא )העמד דבר על חזקתו, כח להוציא מידו

  . נמי קא תפיס
  

  קרקע בחזקת בעליה קיימתורב נחמן אמר

 שהספק , כולו למשכירואפילו בא בסוף החדש(

, אלא מתחילת החדש נולד, לא עכשיו נולד

ונמצא שדר בשל , והעמד קרקע על חזקתו

מאי קא משמע . )וצריך להעלות לו שכר, רוחבי

 דאפיך ג"אע ?היינו דרב,  תפוס לשון אחרוןלן

 זהב לחדש ואמר ליה מעיקרא דינר (מיפך

 קאמר רב נחמן משנים עשר זהובים לשנה

דטעמא לאו משום דתפוס לשון , כולו למשכיר

וספיקא , אלא ספוקי מספקא ליה, אחרון הוא

בחזקת בעליה וקרקע , שדי ליה אתחילת החדש

המשכיר בית לשנה  ע"פסק הש     .)תעמידנו

. נתעברה לשוכר, בסכום ידוע ונתעברה השנה

זכיר לו ה. נתעברה למשכיר, השכיר לחדשים

 דינר לחדש שנים בין שאמר לו, חדשים ושנה

בין שאמר לו שנים עשר , עשר דינר בשנה

הרי חדש העיבור , דינר לשנה דינר בכל חדש

 אבל הגה(. קע בחזקת בעליהשהקר, של משכיר

שני לשונות מי ששכר מלמד לבנו ואמר ליה 

אין , והמלמד למד עמו חדש העיבור, כאלו

מ "חו .)א"תשובת רשב צריך לשלם לו חדש העיבור

  .  פסקו הפוסקים כרב נחמןי"כתב הב ).טו,שיב(
  

שכר  (בעו מיניה מרבי ינאי שוכר אמר נתתי

מי להביא על ,  ומשכיר אמר לא נטלתי)שנה

שכירות אינה ( אי בתוך זמנו , אימת?ראיה

והוא ביום אחרון של , משתלמת אלא לבסוף

 אי לאחר )בחזקה שלא שילם השוכר (תנינא) שנה

דתנן מת האב . )בחזקה ששילם השוכר (ינא תנזמנו

 בחזקת שלא נפדה עד שיביא בתוך שלשים יום

, בבכורות תני לה גבי בכור[ ראיה שנפדה

מסתמא , הלכך, מבן חדש תפדה דכתיב ביה

הלואי שיפרע , בתוך שלשים יום לא פדאו אביו

 כתבו וחייב הבן לפדות עצמו, אדם חובו בזמנו

עביד איניש דפרע .) ה(ב " לאביי דאמר בבת"וא ,'התוס

 דהתם הוי ל"ויבגו זמניה אמאי הוי בחזקת שלא נפדה 

 והא לא שייך בפדיון הבן ,טעמא כי היכי דלא לטרדן

כ " דאאבל קשה .יכול ליתן לאיזה כהן שירצהי הבן אבש

היכי מייתי הכא מיניה ראיה לשוכר דשייך טעמא דלא 

 דלהכי הוי בחזקת שלא נפדה לפי אלא יש לומרלטרדן 

שירא שימות הבן או יתעכלו המעות תוך שלשים דאין 

ושוכר נמי ירא .) מט(בנו פדוי כדאמר רבא בבכורות 

ת או יפול ביתו של משכיר להקדים השכר פן יפול הבי

עצמו ויוציאנו דאמר ליה לא עדיפת מנאי כדאמרינן 

  בחזקת שנפדה לאחר שלשים יום]:)קא(לעיל 

 עד שיאמרו )דפדאו האב בזמנו, סתמיה פדוי(

שלא פדאך  ( שלא נפדה)ידוע לנוהשכינים  (לו

וגבי כהן לא , שהוא צוה בשעת מותו, אביך

דכהן לאו בעל , שייך למיתני לשון יביא ראיה

, דאי בעי אמר ליה לדידך לא יהיבנא, דינו הוא

, ולהכי תני עד שיאמרו לו, אלא לכהן אחר

 המצוה מוטלת עליו שיפדה הוא ומשיאמרו לו

   .)עצמו
  

  ביומא דמשלם זמניה)שתבעו לדין (לא צריכא

 מי עביד איניש. )והוא אומר לו נתתיו בבקר(

ר להו  אמ?או לא, דפרע ביומא דמשלם זמניה

 שכיר בזמנו ]א"דף קג ע[, רבי יוחנן תניתוה

 אם ביום שיצא ממלאכתו תבעו [נשבע ונוטל

שזה אחד מן , ונוטל, נשבע שלא קיבל

הנשבעים ונוטלין האמורים במסכת שבועות 

 . קג-: קב
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דשקלוה לשבועה מבעל ,  שתקנו לו חכמים):מד(

משום דבעל הבית טרוד , הבית ושדיוה אשכיר

. ]לזה כשנתן לחבירווכסבור שנתן , בפועליו

משום , שכיר הוא דרמו רבנן שבועה עליה

, בעלמא(אבל הכא . דבעל הבית טרוד בפועליו

פרעתיך לומר  ( שוכר מהימן)אפילו ביום זמנו

 בשבועת היסת שהטילו חכמים ( בשבועה)כבר

 ע"פסק הש     .)על מי שאינו מודה במקצת
השוכר שאמר נתתי שכר הבית שנתחייבתי 

בין , יר אומר עדיין לא נטלתיוהמשכ, בו

בין שהיתה ) או בעדיםהגה (שהיתה בשטר 

זמן השכירות הגה (אם תבעו בתוך , בלא עדים

על ) 'ותבעו תוך להגה (יום ' לל) כגון ששכרו

או יתן ויחרים על מי , השוכר להביא ראיה

או יטעון עליו בדמים , שלקח ממנו שלא כדין

ו שנתן תחלה טענה בפני עצמה וישביענ

, ואם תבעו המשכיר לאחר שלשים יום. היסת

או , על המשכיר להביא ראיה', אפילו ביום ל

וכן . ויפטר, ישבע השוכר שכבר נתן לו שכר

, אם שכר ממנו שיתן לו השכר שנה בשנה

על השוכר להביא ראיה , ותבעו בתוך השנה

ואפילו ביום אחרון של , תבעו לאחר השנה

  .)א,שיז(מ "חו ...על המשכיר להביא ראיה, השנה
  

אמר רבא אמר רב נחמן האי מאן דאוגר ליה 

משכיר  (וכתב ליה, ביתא לחבריה לעשר שנין

ולא , שהשכירה לו לעשר שנים (שטרא )לשוכר

 )ולאחר זמן בא לפני בית דין, נכתב בשטר זמן

כבר דרת [  נקיטת חמש שנין)משכיר (ואמר ליה

  אמר לא דרתי אלא)השוכר (וזה, בה חמש שנים

י "כפירוש רשח "פרללשון ראשון  ' כתבו התוסשלש

שאין כתוב בשטר לא תחילת השנים ולא סופן והשטר 

 .שנים' ביד השוכר ואומר משכיר לשוכר כבר דרת ה

 ומשני 'בשטר מלוה מי נאמן לומר פרעתי פלגא'ופריך 

 'ל האי דכתבי לך שטרא כי היכי דלא תחזק"א'הכא 

שלא תאמר לקוח הוא פירוש עיקר השטר נכתב בשבילי 

בידי ואין השטר בידך אלא כדי שלא אכחש לך חשבון 

השנים כמה היו מכל מקום עיקר השטר בשבילי נכתב 

שהשטר פ "עי כן יש קול שבמשכנתא הוא אצלך א"שע

 יש אומרים שכתוב בשטר ח" ולשון שני פר.      בידך

' בזמן כך וכך שכרתי חצרו של פלוני עשר שנים בק

שנים טוען השוכר '  ואחר ה.דינרים בכל שנה' דינרים י

 ואסיקנא ...ואמר למשכיר נקיטת שכירות חמש שנין

דהשוכר נאמן ובשבועה ומסתברא כי האי פירושא 

 חדא דבנאמנות ולשון זה נראה עיקרל "בתראה עכ

השוכר האומר שפרע השכירות איירי נמי לעיל מיניה 

ניחא טפי  ועוד דהשתא ,בסמוך ומשמע דבהכי נמי איירי

מה שאמר במסקנא שלא נעשה השטר לגוביינא אלא 

 ]כדי שלא יחזיק השוכר דלפי זה השטר ישנו ביד המשכיר
חזקת בעליה דקרקע ב, בעל הבית (מהימן

הביא  על כל דבר ספק הבא לפנינו, עומדת

שעל כל פנים הגמרא מדברת  ן"הנימוקי יוסף בשם הר

ין עדים על ואם א. במקרה שיש עדים שהשכיר את הבית

יהיה נאמן , והיה יכול השוכר לטעון לקוח הבית בידי, כך

אף על טענתו שגר בבית רק שלש שנים במיגו שיכול 

   .)לומר לקוח הבית בידי
  

אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא אלא מעתה 

ואמר ליה פרעתיך , וזי בשטראאוזפיה מאה ז

 שהרי, וזה ודאי אי אפשר לומר (פלגא הכי נמי דמהימן

 אמר ?)שלא יוכל הלוה לומר פרעתי, לשם כך כותבים שטר

 לגוביינא )מלוה (טר ש התם,ליה הכי השתא

 איבעי ליה למכתבא אם איתא דפרעיה, קאי

. )שובר (אי נמי מיכתב עליה תברא, אגביה

 כי אמר ליה האי דכתיבי לך שטרא, הכאאבל 

דלא תימא לקוחה היא  (היכי דלא תחזק עליה

     .)ל לתבוע עשר שנים לעולםולא שתוכ, בידי

י " רשרסתכגי א"ביאר הגר (המשכיר ע"פסק הש

, בשטר,  בית לחבירו)ח"וכלשון ראשון של פר

השוכר אומר עדיין , ואין בו זמן, לעשרה שנים

והמשכיר , לא עבר מזמן השטר אלא שנה

אומר כבר עברו ושלמו שני השכירות ושכנת 

אם לא ו, על השוכר להביא ראיה, עשרה שנים

. ישבע המשכיר היסת ויוציאנו, הביא ראיה

א " ומיהו י.ה בשאר טענות שביניהן"וההגה (

שיכול לומר , דאם הוא לאחר זמן השכירות

ונפל טענה בין , פרעתי או לא שכרתי מעולם

שקרקע בחזקת בעליה פ "עא, המשכיר והשוכר

מ "חו )נימוקי יוסף השוכר נאמן במיגו, עומדת

  ).ב,שיז(
  

אם  ( נחמן שואל אדם בטובו לעולםאמר רב

, ואמר השאילני בטובו, ראה אדם כלי לחבירו

כל זמן שהוא ,  שאול לו לעולם,הןואמר לו 

דהאי בטובו משמע לן כל זמן , ראוי למלאכה

 חוזר ונוטלו אפילו מחזירו, שהוא טובו

 .קג           
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בערוך בערך שואל מפרש  ' כתבו התוסכשיצטרך

איל יכול השואל  בטובה שמחזיק השואל להמש'בטובו'

ף "הרי. ואין נראה ,להשתמש לעולם בכליו של משאיל
מי ששאל כלי מחבירו להשתמש בו  בשם גאון ביאר

ואמר לו כלשון הזה השאילני בטובתך כלי זה להשתמש 

בו ולא קבע זמן לחזרתו ישתמש בו ואינו חייב להחזירו 

לבעליו אלא משתמש בו עד שיכלה הברזל ומהדר ליה 

י ברה דבת שמואל והוא  רב מר אמר.)קתיה

 מכי ,אבל לא קני, דבעלים (דקני מיניה

 אמר )אהדריה כלתה קנייה דמשיכה ראשונה

 רב מרי בריה דרב אשי ומהדר ליה קתיה

,  יחזיר לו שבריושלא יהא ראוי, וכשיפחות(

, דהא לאו במתנה יהביה אלא שאלה הואי

פסק      .)והאי לאו טוב הוא, ובטובו הוא
ואמר , ואל כלי מחבירו להשתמש בוהש ע"הש

א "הגרביאר  (ליה השאילני דבר פלוני בטובתך

 כלומר אין אתה משאיל לי )ף"כפירוש הרי פירש

אלא כפי טובת , דבר זה כדרך כל המשאילין

לבך ונדבותך שאינך מקפיד על הזמן אם קנו 

הרי השואל משתמש בו , מיד המשאיל על זה

, מלאכתולעולם עד שיתבטל הכלי מלעשות 

 ואין השואל רשאי .ויחזיר שבריו או שיריו

לחזור ולתקן הכלי או לעשותו פעם אחרת 

 דהאומר )ש"י ורא"רש' כן פי א"הגרביאר  (א" ויהגה[

, שאול הוא לעולם, השאילני כלי זה בטובו

דבטובו משמע כל זמן שהוא טוב ואפילו 

. חוזר ונוטלו ממנו כשיצטרך, החזירו למשאיל

אבל לא קנו מן , מן המשאילודוקא שקנו 

, נשבר. אינו נוטלו ממנו כשהחזירו, המשאיל

   ).ו,שמא(מ "חו .]מחזיר לו שבריו
 

אושלן אמר רבא האי מאן דאמר ליה לחבריה 

 רפיק ביה האי פרדיסאמרא למירפק ביה 

חד (רפיק ביה  )סתמא (פרדיסא. ההוא פרדיסא

אפילו גדול (כל פרדיסא דבעי ) פרדיסא

 רפיק ואזיל כל פרדיסי פרדיסי) כאנטוכיא

ולא אמרינן תרי פרדיסי הוא [ דאית ליה

 כתבו דאפילו טובא נמי משמע, דקאמר ליה

ארעתא תרתי משמע :) סא(ב " דאמר בבת"וא ,'התוס

ואין לומר דהתם נמי אי אמר ארעאי הוה משמע כולהו 

דיקלי יהיב ליה תרי :) סט(כמו פרדיסי דהא אמר התם 

 דהיינו דוקא גבי מכר דאין לנו לומר ל"וידיקלי ותו לא 

 אבל בשאלה אינו ,שמכר כל קרקעותיו אלא הפחות

 דהתם יד לוקח על ל"ועוד ימקפיד דמשאיל לכל צרכו 

התחתונה שהמוכר מוחזק והכא יד המשאיל על 

 לא מקרי שואל מוחזק ת"וכ .התחתונה שהשואל מוחזק

רקע כיון שסופו להחזיר ואין נשאר בידו כדאמר לעיל ק

 דדוקא לא דמיבסוף החדש ' בחזקת בעליה עומדת ואפי

קרקע שאין יכול להצניע לשמטו מיד בעלה אזלינן בתר 

 אבל במטלטלין אזלינן בתר מאן דתופס ,חזקה קמא

 ומהדר ליה ]השתא היכא דליכא חזקת קרקע כנגדה

האומר לחבירו השאילני  ע"פסק הש     .קתיה

 בו אותו עודר, קרדום לעדור בו הפרדס הזה

ואינו רשאי לעדור בו פרדס , הפרדס בלבד

, אמר לו פרדס סתם. אפילו הוא כמוהו, אחר

אפילו אינו , עודר בו פרדס אחד אי זה שירצה

עודר , שאלו לעדור בו פרדסים הרבה שלו. שלו

ואפילו נשחת כל הברזל , בו כל פרדסים שלו

ויש מי . מחזיר לו הנצב של עץ, בעדירה

אבל לא בשנה , ותה שנהשאומר דדוקא בא

     ).ז,שמא(מ "חו )טור (אחרת
  

ה לחבריה ר ליאמר רב פפא האי מאן דאמ

באר מים חיים (האי גרגותא ) השאילני(אושלן 

אם בא  ( לא בני להונפלה) להשקות שדות

 לעולם זה מעכב עוד שאול לילבנותו ולומר 

ולא , ואומר לא השאלתיך אלא אותו, עליו

והרי  ( בני להא ונפלהגרגות) כשנעשה אחר

בי ). היא שאולה לו עד שישקה כל שדותיו

השאילני בי אמר לו בלשון הזה (גרגותא 

ילני מקום לחפור בו באר קאמר  השאגרגותא

אם לא  ( כרי ואזיל כמה גרגותי בארעיה)ליה

  עד דמתרמי ליה)ימצא כאן יחפור במקום אחר

, מעיקרא ( וצריך למיקני מיניה)מקום הראוי(

,  דיבורא בעלמא אמר ליה לא קנה מיניהואי

האומר  ע"פסק הש     .)ומצי למהדר ביה

אינו יכול ,  ונפלשוקת זהלחבירו השאילני 

, שוקת סתםאמר ליה השאילני . לחזור ולבנותו

אמר . חוזר ובונה עד שישקה כל שדותיו, ונפל

הרי זה בונה בכל , מקום שוקתליה השאילני 

 ובונה מקום ,מקום שירצה בקרקע המשאיל

השוקת שיספיק לו להשקות ממנה כל שדותיו 

, או כל בהמותיו לפי מה שהתנה עם המשאיל

  ).ח,שמא(מ "חו והוא שלקח ממנו בקנין על זה

 .         קג
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 המשכיר בית לחבירו ונפל חייב להעמיד משנה

ו  לא יעשנהיה קטן. )בימי שכירותו (לו בית

השוכר מעכב עליו  (גדול לא יעשנו קטן, גדול

 )ואי אפשי בבית קטן, י בבית גדולאי אפש

לא .  לא יעשנו אחדשנים, אחד לא יעשנו שנים

אלא , יפחות מן החלונות ולא יוסיף עליהם

  .מדעת שניהם
  

אני  ( אי דאמר ליה בית זה, היכי דמי)גמרא(

, מזלו גרם, הלך לו ( נפל אזל ליה)משכיר לך

אי דאמר ליה ) ואמאי חייב להעמיד לו בית

קטן , ו שניםאמאי לא יעשנ אחד בית סתם

 אמר ריש לקיש דאמר ?אמאי לא יעשנו גדול

.  כו כך וכךליה בית שאני משכיר לך מדת אר

כי אתא רבין ,  אלא?מאי למימרא, אי הכי

ני אמר ריש לקיש דאמר ליה בית כזה א

 לא צריכא ?ואכתי מאי למימרא. משכיר לך

מהו דתימא מאי כזה  . דקאי אגודא דנהרא

ואגודא , שהוא חשוב (א דנהראדקאי אגוד

שדרך בני אדם , דנהרא הוא דמתני בהדיה

אבל ארכו ורחבו לא אתני , מקפידין בכך

     .)דאכולה מילתא אתני ( קא משמע לן)בהדיה

 ואם ...המשכיר בית לחבירו לזמן ע"פסק הש

 אני משכיר בית זהאם אמר לו , מעצמו נפל

, ת סתםבי ואם אמר לו ...אינו חייב לבנותו, לך

ואם . חייב לבנותו או יתן לו בית אחר, ונפל

אין השוכר יכול לעכב , היה קטן מהבית שנפל

שלא השכיר אלא , והוא שיהיה קרוי בית, עליו

 אני בית כזה אבל אם אמר לו ...בית סתם

חייב להעמיד לו בית כמדת ארכו , משכיר לך

ואינו יכול , ומדת רחבו של בית זה שהראהו

ענין דברי אלא שיהיה קרוב לומר לא היה 

אלא חייב , לנהר או לשוק או למרחץ כזה

פ "עואהגה (להעמיד לו בית כמדתו וכצורתו 

לפיכך אם היה  )שאינו נאה בבנינו ובקישוטו

,  אחד.לא יעשנו קטן,  גדול.קטן לא יעשנו גדול

ולא . לא יעשנו אחד,  שנים.לא יעשנו שנים

, עליהםיפחות מהחלונות שהיו בו ולא יוסיף 

   ).יז,שיב(מ "חו ....אלא מדעת שניהם

  פרק המקבל שדה מחבירופרק המקבל שדה מחבירו
או באריסות  ( המקבל שדה מחבירומשנה

או בחכירות בכך וכך , למחצה ולשליש ולרביע

 לעקור , יקצור  מקום שנהגו לקצור)כורים לשנה

או , אחר הקצירה(לחרוש אחריו , יעקור

כדי להפוך שרשים של עשבים רעים , העקירה

 )ולא יחזרו ויצמחו לכשתזרע, וימותו, ושב

כשם שחולקין . הכל כמנהג המדינה, יחרוש

 'כתבו התוס[ בתבואה כך חולקין בתבן ובקש

 והנשאר בארץ קרוי ,אותו שנקצץ עם השבולת קרוי תבן

 , ואותו שנשאר בקרקע אין נותנין לבהמות לאכול,קש

 שהיו מלקטים בשדות הקש 'לקושש קש לתבן'וכתיב נמי 

הנשאר שם תחת התבן כי התבן כבר הוליכוהו הבעלים 

בשלמא קש משכחת :) קנ( וכן אמרינן בשבת ,איש לביתו

 ובגמרא .לה במחובר אלא תבן במחובר היכי משכחת לה

דקאמר בעינא דתיתבן ארעאי הוה ליה למימר דתתקש 

אלא משום שרגילות הוא לעשות אשפה מן התבן ולזבל 

לומר שיהא הקש במקום השדה ולהכי קאמר דתיתבן כ

בעינא תיבנא   והא דקאמר נמי,הזבל העושין מן התבן

התם לפי שעוקר הכל ודש את הכל במוריגים ומתרכך 

דף [ כשם שחולקין ביין כך חולקין ]נקרא הכל תבן
  ובקנים)הקצוצין מן הגפנים ( בזמורות]ב"קג ע

 )מפרש בגמרא קנים המעמידים את הגפנים(

בכל , החדשים (ניםושניהם מספקין את הק

, שאין על האריס אלא לעבוד ולשמור, שנה

וסיפא דמתניתין , אבל שאר דברים על שניהן

 לא שייכא דאי בחכרנות, ליתא אלא בקבלנות

  .)חלוקה
  

אינו רשאי  לקצור מקום שנהגו תנא )גמרא(

ושניהם , אינו רשאי לקצור לעקור, לעקור

לקצור . )לשנות מן המנהג (מעכבין זה על זה

 אי בעל הקרקע (האי אמר, אינו רשאי לעקור

  בעינא דתתבן לי ארעאי)...ד, אפשי שתעקור

שישארו בה מן הקשין ויהא לה לזבל (

אם בעל  ( והאי אמר)לזריעתה לשנה הבאה

 לא )...מצי האי למימר ליה,  עקורהבית אמר

  .)שהקצירה נוחה מן העקירה, מיטרח (מצינא
  

מר בעינא האי א, לעקור אינו רשאי לקצור

שתהא נקיה שאינה צריכה  (דתינקר ארעאי

אני צריך תבן  ( והאי אמר בעינא תיבנא)לזבל

ושניהם . )ואי אפשי שתשאר בקרקע, לבהמותי

 : קג-. קג  
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כיון דתנן בתרוייהו (לי מעכבין זה על זה למה 

 מכלל דזימנין דניחא ליה למר בהכי אינו רשאי

מה טעם קאמר  ?)וזימנין איפכא, ולמר בהכי

לעקור אינו , אי לעקורלקצור אינו רשמה טעם 

 משום דשניהם מעכבין זה על זה רשאי לקצור

כלומר מפני ששניהן יש להם טענה לכאן (

  . )ולכאן
  

, לא צריכא ! פשיטא'לחרוש אחריו יחרש'

בעוד  (ואזל איהו ונכיש, באתרא דלא מנכשי

ותלש ממנה עשבים , שהתבואה מחוברת

ו בהן קצת אלא שלאחר מכאן חזרו וגדל, רעים

 אמר ליה האי דנכישנא ,  מהו דתימא)מהן

שלא אחרוש עוד  (אדעתא דלא כריבנא לה

שהניכוש במקום חרישה שלאחר , אחריה

 קא )למנוע עשבים הרעים, הקצירה היא

  . משמע לן דאיבעי ליה לפרושי ליה
  

לאתויי ?  הכל לאתויי מאי'הכל כמנהג המדינה'

 ילנותהא דתנו רבנן מקום שנהגו להשכיר א

שיטול האריס חלקו בפירות , עם שדה לבן(

שאינן צריכין , שאינו טורח בהןפ "עא, האילן

 ,כלומר (משכירין על גבי קרקע) לעבודה

 מקום שאין נהגו להשכיר) מסתמא הן מושכרין

, ום שנהגו להשכיר משכיריןמק. אין משכירין

 דכולי עלמא יהבי בתילתא, לא צריכא !פשיטא

אריסין על מנת שיטלו הן נותנין קרקעות ל(

 ואזל איהו )ואריס שני חלקים, חלק שלישי

, שלא יטול הוא אלא רביע[ ויהביה בריבעא

 דהכא תימה ,' התוסהקשו והאריס שלשה חלקים

משמע דבעל הבית שקיל פחות מן האריס ובכל דוכתי 

ע "כ:) עד( כדאמרינן בגיטין ,משמע שהאריס נוטל פחות

 דלי ארבעה ושקיל תילתא דלו תלת ושקלי ריבעא ואת

נמי אמרינן אריס אומר למחצה ירדתי ובעל .) קי(ולקמן 

הבית אומר לשליש הורדתיו משמע שאריס רגיל ליטול 

 דהכא איירי שהאריס נותן זרע אבל ל"ויפחות ולא יותר 

בכל דוכתי איירי שבעל הבית נותן זרע או בכרמים 

 ופרדסים שאין צריך זרע דאיכא אתרא דעבדי הכי

דאריסא יהיב ביזרא ואיכא אתרא דעבדי הכי דמרי 

,  מהו דתימא.]:)עד(ארעא יהיב ביזרא כדאמר לעיל 

שאני נוטל פחות (צרי לך דאמר ליה האי דב

אדעתא דלא יהבינא לך  )משאר בעלי בתים

  . דאיבעי ליה לפרושי ליהל "מק, באילנות

 'שכירין שלא להשכיר אין ממקום שנהגו'

 דכולי עלמא מקבלי ,לא צריכא !פשיטא

על מנת ליתן לבעל הקרקע רביע  (בריבעא

מהו .  ואזל איהו וקיבלה בתילתא)בתבואה

אדעתא  אמר ליה האי דטפאי לך, דתימא

קא משמע לן דאיבעי ליה , דיהבת לי באילנות

  . לפרושי ליה
  

 'כשם שחולקין בתבואה כך חולקין בתבן ובקש'

נא י תיבאמר רב יוסף בבבל נהיגו דלא יהיב

דאי איכא איניש  ,למאי נפקא מינה. לאריסא

  . ולא גמרינן מיניה, עין יפה הוא דיהיב
  

פירש [ בוכרא וטפתא וארכבתאאמר רב יוסף 

סביבות השדה עושין חריץ ונותנין העפר על י "רש

חוזר הוא , כשנידש, ולאחר זמן, המיצר להגביה סביבותיו

, י בוכרא ראשון קר.וכן שלישית, מוסיף עליו עפר שניתו

והשלישי קרי , לשון ריבוי דמטפי לה, והשני טפתא

ח "אמנם ר , שכן פירש הערוך' כתבו התוסארכבתא
 חריץ ובן חריץ שכך רגילים 'בוכרא וטפתא'פירש 

 ].)קח(ב "לעשות סביבות השדה מחוץ לגדר כדאמרינן בב
קנים שנועצים בארץ לארוג בו קוצים או  (וקני דחיזרא

עליו יציאה  (דבעל הבית )נסרים סביבות השדה

הקוצים שאורגין בו  ( וחזרא גופיה)זאת לעשות

כללא דמילתא כל עיקר .  דאריסא)סביב בקנים

 שאי אפשר בלא היא, עיקר שמירה[ בלמא

פירוש שמירה כמו פיו בלום  'בלמא '' התוסביארו

 וכן בולם עצמו בשעת מריבה ,פירוש סגור:) בכורות מ(

ך "הוא בסמ.) סז (גיטיןבבלוס אבל אוצר .) פט(חולין ב

ואוצרות בלוסין :) עו(כמו עיסה בלוסה מעורב בשבת 

 נטירותא יתירתא , דבעל הבית ]ר פרשה ט"בב

שאינו עושה אלא להקל , עליו להוציא (דאריסא

  . )שלא יצטרך לטרוח כלל בשמירתה, מעליו
  

  ודוולא)את ( וזבילא)מעדר (ואמר רב יוסף מרא

במקום , נוד למלאות (זרנוקא ו)דלי להשקות שדה(

אריסא עביד , דבעל הבית  )שנוהגין לדלות בנודות

עליו לעשות חריצין משפת הנהר עד  (בי יאורי

שכשדולין המים , חריצין הרבה, סוף השדה

והחריצין מוליכין עד ,  שופכין בחריציןמהנהר

  . )והיא שותה מאיליה, סוף השדה
  

ת כשם שחולקין ביין כך חולקין בזמורו'

 ?)איזה צורך יש בהם (קנים מאי עבידתייהו. 'ובקנים

 :          קג
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שניטלה  (אמרי דבי רבי ינאי קנים המוחלקין

 שבהן מעמידין )מחשוף הלבן שעליהן, קליפתן

 למה 'ושניהם מספקין את הקנים'. את הגפנים

וחולקין , כיון דתנא דלשניהן הן, פשיטא (לי

 ממילא שמעינן דשניהן מספקין את בהן

 אמאי פליג  לא יהיב מעיקראדאי, החדשים

 קאמר מה טעם שניהם מה טעם ?)בישנים

משום דשניהם מספקין את  חולקין בקנים

, בין חוכר בין מקבל. א ע"פסק הש     .הקנים

גו לקצור התבואה אינו רשאי מקום שנה

 ואיזה מהם ,אינו רשאי לקצור, לעקור .לעקור

ובמקום שנהגו . חבירו מעכב עליו, שבא לשנות

אפילו אין , צריך לחרוש, וש אחר הקצירהלחר

ואם . מנהג לנכש עשבים רעים והוא ניכש

פירש בשעת הניכוש שעושה זה כדי שלא 

גלי דעתיה דניחא , ושתק בעל השדה, יחרוש

אין , והוא אינו רוצה, ואם נהגו לנכש. ליה

רוש אחר שומעין לו אפילו אם ירצה לח

אם  .ב ).ד,שכ(מ "חו הקצירה כדי לעקור העשבים

נוהגין שהחוכר שדה סתם נוטל חלקו באילנות 

יש לו חלק בהם אפילו אם הוסיף בעל , שבו

הוספתי ' ואינו יכול לומר, שדה בחלק החוכרה

ואם . 'לך בחלקך כדי שלא תקח חלק באילנות

אז הם של בעל , נהגו שלא ליטול חלק באילנות

 השדה אפילו אם הוסיף בחלק של בעל השדה 

בעל , כל דבר שהוא לסייג הארץ .ג ).ה,שכ(מ "חו

, וכל דבר שהוא שמירה יתירה. הקרקע חייב בו

הקרדום שחופרין . החוכר או המקבל חייב בו

בו הארץ והכלים שנושאים בהם העפר והדלי 

והכד וכיוצא בהם שדולים בהם המים על בעל 

וחטיטת המקומות שמקבצים בהם , הקרקע

א "יוהגה . (על החוכר או על המקבל, המים

א "טור בשם י דבחוכר אין על בעל השדה כלום

כשם  . ד).ג,שכ(מ "חו ) ל"וכן נ, ושהכי מסתברא

כך , שחולקין המקבל ובעל הקרקע בתבואה

כך , כשם שחולקין ביין. חולקין בתבן ובקש

אבל הקנים שמעמידין תחת . חולקים בזמורות

אם קנו אותם בשותפות הרי אלו , הגפנים

זה , חד מהם משל אואם הם, חולקים בהם

  וכן כל כיוצא בזה,שקנה אותם הרי הם שלו

   ).ב,שכז(מ "חו

 ית השלחין המקבל שדה מחבירו והיא במשנה

וממעיין , קרקע יבישה דלא דייה במי הגשמים(

ובשביל  ( או בית האילן)שבה משקה אותה

שנוטל חלק , האילן ההוא חביבה על האריס

  האילן  יבש המעין ונקצץ)בפירות בלא טורח

אם קיבלה ממנו  (אינו מנכה לו מן חכורו

דמעיקרא לא , בחכירות בכך וכך כורין לשנה

גלי דעתיה דמשום מעיין או אילן טפי לה 

אם אמר לו חכור לי שדה בית . )בחכירותה

דבשביל שהוא בית , גלי דעתיה (השלחין זו

  או שדה בית)וחכרה ממנו,  טפי לההשלחין

מנכה לו מן  צץ האילןהאילן זה יבש המעין ונק

בין בחכירות בין בקבלנות איירי  'כתבו התוס[ חכורו

המקבל שדה :) קה(דתנן לקמן ג "ע וא',כדאמר בגמ

מחבירו ואכלה חגב אם מכת מדינה היא מנכה לו 

 דבקבלנות אינו ,מחכירותו ולא איירי אלא בחכירות

מנכה לו אלא נוטל שליש או רביע כמו שהתנה כדפירש 

ל בית "מ הכא בסיפא מנכין לו כיון דא"מ, י"רשלקמן 

השלחין דלא איבעי ליה למימר כיון דקאי בגווה מדאמר 

מ שרוצה לומר כל זמן שתהא בית " ש'זו כדאמר בגמ

  .]השלחין כמו שהיא עכשיו שיש בה מעין
  

  אילימא דיבש נהרא רבה, היכי דמי)גמרא(

אמאי אינו מנכה לו מן  )שהכל משקין ממנו(

ותנן לקמן  [מא ליה מכת מדינה היא ני,חכורו

או ,  המקבל שדה מחבירו ואכלה חגב):קה(

 מנכה מן אם מכת מדינה היא, שנשדפה

 אמר רב פפא דיבש נהרא זוטא ]החכירות

אמת המים שהמשיכו מן הנהר הגדול אצל (

דף קד [ דאמר ליה )להשקות ממנה, הבקעה
ת "וא 'כתבו התוס(  איבעי לך לאתויי בדוולא]א"ע

ילו לא אפשר נמי אמאי מנכין לו דכיון דלא יבש אפ

ל דנקט האי טעמא "נהרא רבה תו לא הוי מכת מדינה וי

לאשמועינן דאפילו יבשו נמי שאר יאורי שדות אחרים 

דהשתא הוי מכת מדינה אפילו הכי אינו מנכה לו כיון 

דאפשר לאתויי בדוולא מנהרא רבה דדוקא באכלה חגב 

י שום טורח מנכה " הקלקול עאו נשדפה שאין יכול לתקן

לו אי נמי יש לומר דודאי בחכירות לא היה צריך לטעם 

זה אפילו בלא אפשר לאתויי אתי שפיר אבל משום 

ה "קבלנות איצטריך שלא יוכל לומר לא אתעסק בה ואפ

לא אשלם במיטבא לפי שאינו מחוייב להביא מנהרות 

אחרים הרחוקים ביותר ועל כן הוצרך לומר דלא יבש 

נהרא רבה ומצי לאתויי בדוולא ולכך מחוייב לעשות 

   .)בקבלנותו

 . קד-: קג
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אמר רב פפא הני תרתי מתניתא קמייתא 

ותא משכחת לה בין בחכרנותא בין בקבלנ

, לעקור יעקור, בכולן יש לומר לקצור יקצור(

דכל מה שיש לו לטעון בקבלנות יש לו לטעון 

אם אמר חכור לי , וגבי יבש המעיין, בחכירות

 דבחכירות כי יבש  שלחין זו כי היכישדה בית

אם קבלה ,  הכי נמי בקבלנותהמעיין מנכה לו

 כתבו  הכל לפי מה שנפסדבשליש ולמחצה

דכשם שחולקין בתבואה ליתא בחכירות ג "עוא 'התוס

מ עיקר מילתא דהיינו רישא מיירי בין בחכירות בין "מ

ליתא  דאיתא בקבלנותא,  מכאן ואילך)בקבלנות

ליתא  איתא בחכרנותא וד,בחכרנותא

  .)כל אחת אפרשנה במקומה (בקבלנותא
  

' ...אם אמר לו חכור לי שדה בית השלחין זה'

כך  ( לימא ליה שמא בעלמא אמרי לך,ואמאי

אבל לא בשביל המעיין העליתי , היא נקראת

מי לא תניא האומר לחבירו בית . )בחכירותך

 שאין בו אלא פ"אע, כור עפר אני מוכר לך

, שלא מכר לו אלא שמא, הגיעו )כורחצי (לתך 

כרמא אני מוכר לך . והוא דמתקרי בית כור

שלא מכר לו אלא , הגיעו  שאין בו גפניםפ"אע

פרדס אני מוכר לך .  והוא דמתקרי כרמאשמא

שלא מכר לו , הגיעו  שאין בו רמוניםפ"אע

אלמא אמר . והוא דמתקרי פרדסא, אלא שמא

נימא ליה הכי נמי , ליה שמא בעלמא אמרי לך

   ?שמא בעלמא אמרי לך
  

 לא קשיא הא דאמר ליה מחכיר אמר שמואל

שדה בית השלחין אני מחכיר לך יכול  (לחוכר

וכר  הא דאמר ליה ח)לומר שמא בעלמא אמרי

שמא בעלמא   אמר ליה מחכיר לחוכר,למחכיר

 .קפידא וכר למחכיראמר ליה ח, אמר ליה
 אידי ואידי דאמר ליה מחכיר רבינא אמר

, וכר מדקאמר זה מכלל דקאי בגוה עסקינןלח

דקאמר ליה ? בית השלחין למה ליה למימר

 'כתבו התוס( בית השלחין כדקיימא השתא

ל חוכר למחכיר הוי קפידא בלאו "לכאורה משמע דבא

 מדלא קאמר אידי ואידי בין אמר ליה חוכר ,האי טעמא

 אבל אי אפשר ,למחכיר בין אמר ליה מחכיר לחוכר
ל חוכר למחכיר איירי דקתני "בדא' א מתני דהכן לומר

ה משום האי טעמא " ואפ,ל חכור לי שדה בית השלחין"א

ה "דוקא הוי קפידא ולאו דוקא נקט מחכיר לחוכר דה

חוכר למחכיר אלא משום דשמואל לא משכח קפידא 

במחכיר לחוכר קאמר רבינא דבמחכיר לחוכר נמי הוה 

. א ע"השפסק      .)'ג דאיירי מתני" בכה,קפידא
והוא בית , חבירוהחוכר או המקבל שדה מ

ויבש מעין בית השלחין , השלחין או בית האילן

אלא אפשר להביא , ולא פסק הנהר הגדול

או שנקצץ האילן של בית , ממנו בדלי

ואם מכת . אינו מנכה לו מחכירו, האילנות

מנכה לו , כגון שיבש הנהר, מדינה היא

יה עומד בתוך ה .ב ).א,שכא(מ "חו ...מחכירו

ואמר לו בית השלחין זה אני משכיר , השדה

יבש המעין , לך בית האילן הזה אני משכיר לך

ביאר באר  (או נקצץ האילן מנכה לו מחכירו

 שהרי הוא עומד ) ליה רבינאשכדמפר הגולה

בתוכה ולא אמר לו הזה אלא כמי שאומר 

א דוקא " ויהגה(. כמות שהיא עתה אני משכיר

ות שלא נשאר מטע עשרה שנקצצו האילנ

 אבל אם נשאר ,ויבש המעיין כולו, לבית סאה

או שלא יבש המעיין , מטע עשרה לבית סאה

 לפיכך אם לא היה ) טוראינו מנכה לו, לגמרי

ואמר ליה בית השלחין אני , עומד בתוכה

ויבש המעין או , או בית האילן, משכיר לך

 ויש הגה[. אינו מנכה לו מחכירו, שנקצץ האילן

אבל אם , אומרים דוקא שאמר מחכיר לחוכר

אמר חוכר למחכיר בית השלחין אני חוכר 

 מנכה לו אף על פי שאינו עומד בתוכה, ממך

א "ן והרשב"בשם הרמבי "נ ביאר באר הגולה(

 מדלא אמר רבינא לעולא לא שנא ,כאוקימתא דשמואל

ש אמר חוכר למחכיר שמעינן מינה "אמר מחכיר לחוכר ל

 .ג ).ב,שכא(מ "חו .])להא דאמר שמואלדמודה רבינא 
, האומר לחבירו בית כור פלוני אני מוכר לך

שלא , הגיעו, שאין במדתו אלא לתךפ "עא

 לפיכך ,מכר לו אלא מקום הנקרא בית כור

צריך המוכר להביא ראיה שהוא נקרא בית 

  ).יז,ריח(מ "חו כור
  

שלא (רו והובירה  המקבל שדה מחבמשנה

כמה ראויה  ן אותהשמי )חרשה ולא זרעה

שקבל למחצה , כגון בקבלנות( ונותן לו, לעשות

, אבל בחכרנות לא שייכא הא, ולשליש ולרביע

 שכך כותב )חכירותו יתן לו, דמאי שמין איכא

 .קד          
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ולא  ( ולא אעביד)אעשנה בורה (לו אם אוביר

  . אשלם במיטבא)אעשה בה פעולה הראויה לה
  

פירש (  רבי מאיר היה דורש לשון הדיוט)גמרא(

היה , שהרגילו הדיוטות לכתוב שלא כתקנת חכמיםי "רש

הסבירו ' אמנם התוס דורש הלשון לפסוק הדין אחריו
לשונות שלא תיקנו חכמים לכתוב אלא הדיוטות הורגלו 

 דאי ,לכותבן היה דורש ואפילו לא כתב כאילו נכתב

 פשיטא שיש לו לקיים כמו , מה היה דורש,דוקא כשכתב

 רבי מאיר דתניא )אסמכתא היא דהא לאו ,שהתנה

  . אומר אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא
  

רבי , רבי יהודה היה דורש לשון הדיוט דתניא

 יהודה אומר אדם מביא קרבן עשיר על אשתו

ואם הוא , שהוא חייב בקרבן לידתה וצרעתה(

ותיפטר , עשיר אין יכול לומר היא אין לה כלום

 שהיא חייבת וכן כל קרבן וקרבן )בקרבן עני

כגון קרבן זיבתה ואשם , שלא בנדר ונדבה(

הכי י "כתב רש[ שכך כותב לה )וחטאת שעליה

גרסינן לה בתורת כהנים אמר רבי יהודה לפיכך אם 

שכן היא כותבת  )בקרבן(  אינו חייב בהן)גרש אותה( פטרה

והכי [  אחריות דאית ליך עלי מן קדמת דנא]לו

 גירשה ונתן לה אם,  לפיכך)דברייתא זו (פירושה

 אינו חייב ועדיין קרבנותיה עליה, כתובתה

שכך כותבת לו בתוך השובר שכותבת לו , בהן

, על קבלת כתובתה התקבלתי כתובתי

 וכל ואחראין דאית לי עלך מן קדמת דנא

ולשון , אחריות שהיה לי עליך מלפני היום הזה

 איני )שכך כתב לה כל אחריות דאית לך עלי (הספרים

 כל  התוספתא'פי ' התוסכתבו רשו כראוייודע לפ

ורה קרבנות שהיתה חייבת קודם שנשאת לו יביא בעב

 יהא עלי מן , חייבת שאת,שכתב לה אחריות דאית ליך

 ודוקא .קדמת דנא אפילו חובות שקדמו לנישואין

בקרבנות שהן חובה לכפרתה כגון לידה וזיבה וצרעת או 

 .ם היא נזירהלהכשירה לאכול בתרומה או לשתות ביין א

 בכתובות דקתני התם אפילו והכי איתא בירושלמי

אכלה חלב או חיללה שבת משמע דוקא בהני שצריכה 

להביא אבל קרבנות שנדרה ונדבה קודם נישואין או 

ב "ב( ועד כאן לא מיבעיא לן .לוותה ואכלה לא ישלם

בלוותה ואכלה ועמדה ונשאת אי כלוקח הוי אי .) קלט

 ,קח הוי ואין המלוה מוציא מיד הבעל אי כלו,כיורש הוי

 אבל , אלא בנכסים שהכניסה לו,אי כיורש הוי ומוציא

ה לוותה כשהיא " וה,מנכסי הבעל פשיטא דלא גבי

 ובלא ,תחתיו לצורך מה שאינו משועבד לה דלא משלם

כ אם יקניטוה תלוה " דאל,שום ראיה דבר פשוט הוא

בל בנזירות  א,מנה בכל יום' ותשליך לאיבוד ותחייבנו ק

 ובנדרים ובנדבות נמי אם היה ,אין לחוש שתדור ותפסידו

חייב לשלם היתה מפסדת לו כמה וכמה דאפילו יוכל 

להפר דחשיב כדברים שבינו לבינה משום הפסד ממונו 

יש לחוש שמא תדור ותפרע קודם שישמע ואפילו ישמע 

ודלא כרב אחא .) עג(זימנין דמיטרד כדאמר בנדרים 

 חייב לפרוע חובת אשתו שלוותה קודם שהורה שהבעל

   .)יהודה דהכא'  מכח דר,שנשאה
  

ן הדיוט דתניא אנשי הלל הזקן היה דורש לשו

ובשעת , אלכסנדריא היו מקדשין את נשותיהם

כניסתן לחופה באין אחרים וחוטפים אותם 

. ובקשו חכמים לעשות בניהם ממזרים, מהן

 ,הן הלל הזקן הביאו לי כתובת אמכםאמר ל

שכותבין להן ביום  (הביאו לו כתובת אמן

  ומצא שכתוב בהן לכשתכנסי לחופה)אירוסין

ולא חלו , וקדושיהן על מנת כן (הוי לי לאינתו

והרי חטפה , קדושין בה עד שתיכנס לחופה

  .  ולא עשו בניהם ממזרים)קודם לכך
  

רבי יהושע בן קרחה היה דורש לשון הדיוט 

ר המלוה את רבי יהושע בן קרחה אומ, דתניא

 במשכון, שליח בית דיןי "ע (חבירו לא ימשכננו

דאין ג "עדא 'כתבו התוס[  יותר מחובו)...שהוא

שאם יפחת המשכון מערכו הנקוב בשטר (משלם לו הגירעון 
לא ישלים הלוה למלוה את , הבזמן שיהיה בשימוש אצל הלו

 אלא בכתב )י המשכון"הפחת בזמן שיפרע לו את ההלואה ע

 מכל מקום לא ימשכננו )כן ישלם לו את הפחתאם כתב (

משמע להו  פירוש לדבריהם ,א"ביאר המהרש (יותר מחובו
 דהנך , אינו דומה ממש להנך דלעיל'דורש לשון הדיוט'דהך 

ומשלם  'אפילו לא נכתב כאלו נכתב' החידוש בהם דלעיל
דוקא בכתב  לעניין גרעון אבל הכא במיטבא ומביא קרבן עשיר

אלא  ק דורש לשון הדיוט" דריבולא קאמר הכא מהני לגרעון
 ל כאילו נכתב"לא נכתב ה ובזה 'שלא ימשכננו יותר מחובו' זהל

שכך כותב לו תשלומתא דאית ד )]ל"מהרשדלא כהו

אם משיב לו את ( )כנגד זה( לך עלי כל קבל דיכי

וכותב ,  שמין את המשכון,העבוט לזמן מרובה

לי ליפרע יהיו לך כל תשלומין ע, לו זה בשטר

 ואם משכנו יותר על חובו, ממני דמי משכון זה

  ). נמצא גובה שלא כדין
  

כלומר למה ליה  (דכתב ליה הכי טעמא

  הא אי לא כתב ליה הכי לא קניא)למיכתב ליה

יוחנן משכנו והשיב לו  והא אמר רבי )בתמיה(

ולא הוו  (שומטו מעל גבי בניו המשכון ומת

 .         קד
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י לבעל כשאר מטלטלי דיתמי דלא משתעבד

  קנייה כי דידיה לגוביינאדכיון דמשכניה, חוב

 והא כיון דדריש לשון הדיוט אפילו ותימה ,'הקשו התוס

 ל"וי ומאי פריך לרבי יוחנן ,לא כתב נמי כדפרישית לעיל
דאם איתא דרבי יוחנן דאמר שומטו מעל גבי בניו דמכח 

אהני  ]ב"דף קד ע[ ?)לשון הדיוט קאמר היה לו לפרש

אם , השטר מועיל לפחות דמיו[ן ירעוכתיבה לג

יפרע  יפחתו דמי המשכון שנשתמש בו הלוה

 ' כתבו התוסמשאר נכסיו ככל הכתוב בשטר

תשלומין דאית ליך עלי כל ' מהמילים היכי משמע ת"וא

 שיהא טועה ,ג בניו" שיהא מהני לשומטו מע'קבל דיכי

 דהכי משמע ויש לומרהמקשה לומר שלכך כתב לו כן 

 לא מכח תחילת 'תשלומין דאית ליך עלי'ה ליה למקש

המלוה שכבר נפרעת בנתינת המשכון כי הקניתיו לך 

כ " וע, יש לך תשלומין עליוועל שאילה זו ,והשאלתו לי

ג בניו "מקשה למה צריך לכתוב לו כך כדי לשומטו מע

בלאו הכי נמי הוא שומטו דממילא קני ליה המשכון 

 וכיון שאם לא ת"וא           .ואפילו לא יקנה לו הלוה

 נמצא שמהתורה כ" א,כתב לו הוא פטור מן הגירעון

יכול הלוה להשתמש במשכון לפי מה שכתוב בתורה 

 כ"וא, ואינו צריך לשלם הגירעון, שמשיב לו את העבוט

בשטר לשנות מדין היאך הוא מותר על ידי כתיבה 

 שמדעתו מקנה לו הלוה לפי שמחזירו לו ימים ל"וי .תורה

 וכיון שמקנה לו אינן עוד בידו בתורת השבת ,רבים

 רבנן הוא דתקון שיכתוב נ"אהעבוט אלא בתורת שאלה 

כדי שלא ימנע המלוה מלהחזיר כמו שתקן הלל פרוזבול 

   .]לפי שראה שהיו נמנעים מלהלוות
  

רבי , רבי יוסי היה דורש לשון הדיוט דתניא

 )כמו (יוסי אומר מקום שנהגו לעשות כתובה

ודין 'כל מה שכתוב בשטר כתובתה ש (מלוה

 ...נדוניא דהנעלת ליה מבי נשא לבית בעלה

כדרך , נפרעת ממנו כשנתארמלה או נתגרשה

, ככל הכתוב בשטר מלוה, שבעל חוב נפרע

אחריות 'כגון שכותבין בה כמו שאנו כותבין 

 )...הבעל מאבי הבת כדין (גובה )'דנא קבילת עלאי

 .אילו הלוהוכ, כל מה שכתוב בכתובתה(מלוה 

לשום את מה (לכפול ) ...אך מקום שנהגו

, שמכנסת לו כפליים בדמיו בשביל כבוד

וכשהיא יוצאת , ולכתוב כפליים בכתובתה

 )החתן מחמיו (גובה )אינה נפרעת אלא החצי

  . מחצה
  

 מרימר מגבי נמי שבחא, נהרבלאי גבו תילתא

 היה גובה מאבי ,כל מה שהיה כותב וכופל(

  רבינא למרימר והתניא לכפולר ליהאמ. )הבת

מאבי  (דקני מיניה לא קשיא הא ?גובה מחצה

רבינא משבח וכתיב . דלא קני מיניה  הא)הבת

אמר להו  ?אמרו ליה נקני מיניה דמר, ברתיהל

  . לא מיקנא אי מיכפל, לא מיכפל אי מקנא
  

מצוה מחמת מיתה  (ההוא גברא דאמר להו

   הבו לה ארבע מאה זוזי לברתי)היה

שלח רב אחא בריה דרב אויא  .כתובתהב

לקמיה דרב אשי ארבע מאה דאינון תמני 

האי  (בע מאה זוזי דאינון מאתןאו אר, מאה

מקום , אכתובה קאי או אגוביינא, לכתובתה

הבו לה ארבע מאה קאמר  .שנהגו לכפול היה

או ארבע , שיכתבו אותן תמני מאה בכתובתה

 ?)הדאינון מאתים לגביי, מאה דכתובה קאמר

ארבע  'הבו לה'אי אמר , אמר רב אשי חזינן

כתובו 'אי אמר , אינון תמני מאהמאה זוזי ד

איכא . ארבע מאה זוזי דאינון מאתן 'לה

 אי אמר לכתובתה,  חזינןדאמרי אמר רב אשי

ארבע מאה זוזי דאינון תמני  )לגוביינא קאמר(

לכתוב לה בשטר  (ואי אמר בכתובתה, מאה

 . זוזי דאינון מאתןארבע מאה )כתובה קאמר

מר לכתובתה ולא שנא לא שנא דא, ולא היא

, ארבע מאה זוזי דאינון מאתן דאמר בכתובתה

  .עד דאמר הבו לה סתמא
  

אמר אי , ל ארעא מחבריהההוא גברא דקב

אוביר . יהיבנא לך אלפא זוזי מוברנא לה

 דינא הוא דיהיב ליה אמרי נהרדעי. תילתא

רבא . )333.3( תלת מאה ותלתין ותלתא ותילתא

. ואסמכתא לא קניא.  אסמכתא היאאמר

אם אוביר ולא מאי שנא מהא דתנן , ולרבא

 התם לא קא גזים ?אעביד אשלם במיטבא

, אינו מקבל עליו דבר גוזמא אלא כמשפט(

 הכא כיון )דהכי אפסדיה, ולאו אסמכתא היא

גוזמא בעלמא הוא  דקאמר מילתא יתירתא

התנה עמו אם ואם ... ע"פסק הש     .דקגזים

הרי זו , אוביר ולא אעביד אשלם אלף זוז

אסמכתא ואינו חייב לשלם אלא נותן כפי מה 

  ).ב,שכח(מ "חו שראויה לעשות בלבד

 : קד- . קד
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קבלנות  (ההוא גברא דקביל ארעא לשומשמי

, והן יקרין מן החטין, היתה לזורעה שומשמין

 זרעה חיטי )ומכחישין הקרקע יותר מן החטין

ואף , הצליח זריעתו( עבדא חיטי כשומשמי

ונמצא שלא הפסיד בעל הבית , החטין הוקרו

ונשתכר כחש הקרקע שהיה , במה ששינה זה

סבר רב . )נכחש בשומשמין יותר מן החטין

בעל הקרקע מחלקו  (כהנא למימר מנכי ליה

מה שהיתה מכחשת אם  ( כחשא דארעא)דמי

ולא , היה זורעה שומשמין יותר משזרעה חטין

 שהרי לא יעור שומשמיןיטול בה חטין ש

' ומתני ' כתבו התוסהכחישה כל כך מחמת החטין

דקתני אומדין כמה היתה ראויה ליעשות גבי מקבל שדה 

 הכא נ"א בר מכחשא דארעא ל" לפי רב כהנא צוהובירה

 אמר )דוקא גבי שומשמי דמכחשי יותר סבר דמנכה לו

ליה רב אשי לרב כהנא אמרי אינשי כחשא 

כלומר היה לו לזרוע [ רהארעא ולא לכחוש מ

, שומשמין אפילו היתה מכחשת קרקע יותר

ליטול עכשיו פחות וירעב , ולא יכחוש מרה

 אפילו מאן דחייש לכחש גופנא' כתבו התוס הוא וביתו

' בתוס (הכא מודה לרב אשי דלא חיישינן.) נט(ק "בב
 ששם אין לחייב את המזיק יותר ממה ש מובא הטעם"רא

 נמצא משלם יותר ממה שהזיק, ה את הכחשואם לא ננכ, שהזיק
הכא אדרבה למה ישתכר האריס כחשא  א"עוד כתב המהרש

ב כיון שגם הוא לא הפסיד כלום בזריעת "דארעא לנכות לבעה
  .])החטים

  

זרעא , ההוא גברא דקביל ארעא לשומשמי

הוקרו  (עבדא חיטי טפי מן שומשמי, חיטי

 החטין והצליחה אותה שנה זריעת חטין יותר

סבר רבינא למימר יהיב ליה . )משל שומשמין

בעל הקרקע מנכה לו  (שבחא דביני ביני

ולא יטול אלא כדי שיעור דמי , מחכירתו

לפי שזה גרם , שומשמין שהיא ראויה להעשות

אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא . )זה השבח

     .)בתמיה (ארעא לא אשבחה, אטו הוא אשבח

זורעה המקבל שדה מחבירו ל ע"פסק הש

ועשתה חטים ששוין , שומשמין וזרעה חטים

אין לו , כמו שהיתה ראויה לעשות מהשומשמין

 עשתה פחות ממה שהיא .עליו אלא תרעומת

משלם לו המקבל , ראויה לעשות מהשומשמין

 כפי מה שהיא ראויה לעשות מהשומשמין

 זה פשוט הוא שהרי מגיד משנהה' כ ביאר באר הגולה(

 עשתה חטים יותר .)ששינהזה משלם המותר כיון 

חולקין , ממה שהיא ראויה לעשות מהשומשמין

שמשתכר בעל פ "עא, לפי התנאי שביניהם

  ).א,שכו(מ "חו הקרקע
  

פלגא מלוה ופלגא , אמרי נהרדעי האי עיסקא

המקבל פרגמטיא מבעל הבית ושמה [ פקדון

 מוליכה והוא, לה כפי דמיה שהיא שוה כאן

צי אחריות  חלמקום היוקר למחצית השכר

וחצי אחריותה על בעלים , אונסים עליו כמלוה

דאין מושיבין .) סח (תיןממתני ' כתבו התוסכפקדון

 לא , לו שכרו כפועלכ נותן"חנוני למחצית שכר אא

 וה אמינאשמעינן דהוה פלגא מלוה ופלגא פקדון דה

ה בעי שכר עמלו כיון דליכא "דטפי מפלגא פקדון הוי ואפ

בוד רבנן מילתא דניחא ליה  ע]תרי תילתי פקדון

לגא דאמרינן פהשתא . וניחא ליה למלוה, ללוה

אם רצה (אי בעי למשתי ביה שכרא , מלוה

 שפיר דמי ) מוציאלהוציא חציה בהוצאת ביתו

 להכי קרו רבא אמר. )שהרי מלוה עליו היא(

לאיעסוקי  דאמר ליה כי יהבינא לך, יה עיסקאל

דמתוך י "פירש רש( כראולא למשתי ביה ש ביה

 'התוסאמנם  תטרח ותעסוק בה יפה, שתשתכר בשלך
שכשמוציאה מפסיד המלוה שאין קרן שלו קיים  ביארו

הנותן מעות  ע"פסק הש     .)ואין לו על מה לסמוך

אף על פי שהחצי יש לו דין , לחבירו להתעסק

מלוה אינו יכול להוציא החצי לצרכו ולהתעסק 

   ).ל,קעז(ד "יו ....לצורך חבירובחציו לבד 
  

, הלוה( ואם מת אמר רב אידי בר אבין

 הרי חצייה שהיא והעיסקא קיימת ביד בניו

ואין  (נעשה מטלטלין אצל בניו )...מלוה

דמטלטלי דיתמי לא , הבעלים גובים ממנה

להכי קרו  רבא אמר. )משתעבדי לבעל חוב

, ומתעסק בה, שתהא קיימת תמיד(ליה עיסקא 

ואם , ן להוציאהויסמכו עליה בעליה שלא תינת

, ולא תיעשה כמטלטלין שלהן,  יגבהמת לוה

 סמיכתו עליה דכיון דצריכה להיות קיימת

א משתעבדי מטלטלי דטעמא דלא ק, כמקרקעי

 משום דמעיקרא לאו עלייהו דיתמי לבעל חוב

שהרי בידו , דלאו למיגבי מינייהו אוזפיה, סמך

וסמך , אבל הני אין בידו להוציאן, להוציאן

 :קד          
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 .לא יעשה מטלטלין אצל בניו  דאם מת)עלייהו

מתעסק שמת ויש עדים שמעות או  ע"פסק הש

נוטלן בעל הממון , מטלטלין אלו הם מזה העסק

בלא שבועה ואין הבעל חוב ולא האשה נוטלים 

ד "יו ...כלום מהקרן ולא מחלק ריוח הנותן
   ).לא,קעז(
  

פסידא  אמר רבא חדא עיסקא ותרי שטרי

סקא תילתא באגר משום דסתם עי[ דמלוה

 גבי ):סח(כדאמר , לבעל הבית ופלגא בהפסד

,  מתחזי כרבית,דאי לא, שטרא דרב עיליש

או דשקיל מנתא אי ל, דכיון דפלגא מלוה

 אישתכח דקא טרח באגרא דפלגא פקדון

היב הלכך מאן די, בפקדון משום רבית דמלוה

 נכתוב שטר עיסקא שני חבילות בגדים במנה

חת מן החבילות מדמי אי מפסיד בא, של מנה

ומשתכר , הקרן מחמשים חמשה דינרים

 אין כאן חשבון בחבירתה חמשה עשר דינרין

אלא נשתכר , להפסד לבד ולשכר לבד

ויטלו בעליו , בפרגמטיא זו עשרה דינרין

מאותם עשרה דינרים שליש שהן שלשה 

 ,והמקבל יטול שני שלישים, דינרים ושליש דינר

טר כל חבילה ש כתב עלייהו שני שטרות אי

,  נמצא חשבון של כל אחד לבדושל חמשים

ויקבל עליו המלוה בהפסד החצי שהוא שני 

ובשכר של חבירתה לא יטול אלא , דינרים וחצי

א נמצא לחלקו שכר אלא שלשים ול, שליש

דדינר שש מעות ,  דהיינו חמשה דינריםמעות

דף קה [ )הרי פסידא דמלוה, כסף פשיטי הן
קבל  (סידא דלוהפ ד שטרא  תרי עיסקי וח]א"ע

וכתב שטר על , ה ולמחר במנההיום ממנו במנ

שאם יהא , ישיתכמה דפר,  הפסיד הלוהמאתים

 לא יחשבו כל אחד לבדו הפסד בזה ושכר בזה

ואחר כך , אלא השכר ימלא הקרן תחילה

ואם כתב שני שטרות כמשפט , יחלוקו המותר

והשכר של זה , הזה מחשב הפסד של זה לבד

ויקבל הבעלים עליו בהפסד החצי ובשכר , לבד

רבא דבחד עיסקא ל "מועצה טובה ק, השליש

ובתרי עסקי נכתוב שני , לכתוב חד שטרא

מי  ע"פסק הש     .)ויהא הדבר שקול, שטרי

שנתן לחבירו עיסקא אחת וכתב עליה שני 

שאם , שטרות אין שטר אחד משועבד לחבירו

 היה באחד ריוח ובשני הפסד שימלאו הקרן

אלא יחלקו כל שטר לפי , כ יחלקו הריוח"ואח

, ואם נתן לו שתי עיסקות בשתי פעמים. תנאם

וכתבם בשטר אחד והרויח באחד והפסיד 

כ יחלקו "ימלאו הקרן תחלה ואח, באחרת

   ).לג,קעז(ד "יו המותר
  

ואמר רבא האי מאן דקביל עיסקא מן חבריה 

י אמר לא מצ, טרח ומלייה ולא אודעיה, ופסיד

דרי מהיאך פסידא בהדאי ) לבתר דמלייה(ליה 

, ובשכר טול שליש, וקבל עלך חצי הפסד(

מר ליה משום דא )ונמצאת פוחת מן הקרן

דמדלא אודעתן  (להכי טרחת למליותיה

ואדעתא דמלוי ,  נכלם היית בדברמעיקרא

כי היכי דלא ליקרו לך מפסיד  )קרנא טרחת

המקבל עיסקא מחבירו  ע"פסק הש     .עיסקי

, סיד ולא הודיעו אלא נתעסק ומילא הקרןוהפ

אלא , אינו יכול לומר תפסיד חלקך מההפסד

יתמלא הקרן מהריוח ואם יש בו מותר יחלקוהו 

  ).לד,קעז(ד "יו ...לפי תנאם
  

ואמר רבא הני בי תרי דעבדי עיסקא בהדי 

שני קבלנים שקבלו עיסקא מבעל  (הדדי ורווח

 עד שימכרוהו ויסחרו במעות, הבית בשותפות

זמן פלוני ויחלקו ביניהם ובין בעל הבית 

 כתבו ונשתמשו חצי הזמן ונשתכרו, כמשפט

 ואמאי נקט בכי האי גוונא ולא נקט האי ת"וא ,'התוס

 לפי שהמקבל יכול לחזור ל"וימאן דקביל עיסקא מחבריה 

קודם הזמן ולומר לא אטרח עוד ואטול מה שיגיע לידי עד 

 אבל בעל ,חצי היוםהנה דפועל יכול לחזור אפילו ב

העיסקא יכול להיות שאין יכול לחזור שהרי פלגא הוה 

מלוה ביד המקבל וגם פלגא דפקדון נתן לו זכות והשליטו 

 וזה לא היה שום חידוש להשמיענו ,להשתכר בו עד הזמן

דמעכב המקבל דטעם פשוט כדפרישית ולהכי לא נקט 

, פלוג ואמר ליה חד לחבריה תא לי)בכי האי גוונא

דינא הוא  ,י אמר ליה אידך נרווח טפיא

עליה עד שיגיע הזמן שקבעו לבעל  (דמעכב

ואי . )והמותר יחלוקו, שיחזרו לו את שלו, הבית

והקרן נתפוס  (אמר ליה הב לי פלגא דרווחא

אמר ליה רווחא , )עדיין להרויח בו עד הזמן

שמא בסחורה שנעשה עוד  (לקרנא משתעבד

ים להשתכר בו וצריך שיהא הריוח קי, נפסיד

 . קה- : קד
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ואי אמר ליה הב לי . )עוד כדי למלאות הקרן

אמר ליה עיסקא  ,פלגא רווחא ופלגא קרנא

 שמא אני אפסיד ואם נפלוג ( משועבדלהדדי

שהרי קבלתי אני להתעסק , בסחורה שאקנה

 שמא חלק השני ואם אפסיד, בה עד אותו הזמן

ואנו יחד קבלנו , ישתכר וימלא חסרון

ואי אמר ליה . ) לזהונשתעבדו החלקים זה

ואי מטי לך פסידא ,  ונפלוג קרנאאנפלוג רווח

מזלא דבי תרי , אמר ליה לא. דרינא בהדך

 ,בכולהו הוה מצי למימר בהו הכי 'כתבו התוס( עדיף

 ע"פסק הש     .)אלא דעדיפא מיניה קאמר בהו
ואמר אחד , שנים שקבלו עיסקא מאחד לזמן

ק אני לחבירו בתוך הזמן נחלוק העסק ואתעס

ואפילו . אין שומעין לו, בחציי ואתה בחצייך

אם יאמר אני אקבל אחריות בחצי שלך שאם 

אין שומעין , תפסיד אני אפרענו לבעל המעות

ואפילו אם יאמר ישאר הקרן בין שנינו ולא . לו

  ).לה,קעז(ד "יו אין שומעין לו, נחלוק רק הריוח
  

  המקבל שדה מחבירו ולא רצה לנכשמשנה

 מה איכפת )החוכר לבעלים ( ואמר לו)התבואה(

כך וכך  ( הואיל ואני נותן לך את חכירך,לך

ומה איכפת לך אם יחסר , כורין שפסקתי עמך

 אין זה שהעשבים מכחישים השבלים, חלקי

 מפני שיכול לומר לו, אין שומעין לו. )אלא עלי

ומעלת ,  למחר אתה יוצא ממנה)הבעלים לחוכר(

דאי , א בחכרנותאוהא ליתא אל (לפני עשבים

מי מצי אמר ליה מאי ,  פשיטאבקבלנותא

  .)איכפת לך
  

  אי אמר ליה לבתר הכי כריבנא לה)גמרא(

אי אמר , השתא מפרש אמאי אין שומעין לו(

ואהפוך שרשי , לו אני אחרוש אחר הקצירה

ולא תעלה לפניך , העשבים שנותרו בה וימותו

 אמר ליה חטי ) מאי מהדר ליהעשבים

אותו חכירות שפסקת לי אני  (עינאמעלייתא ב

אי אמר ליה ו. )רוצה שיהו בריאים ולא כחושים

אמר ליה חטי דארעאי  ,זביננא לך חטי משוקא

 אמר ליה מנכישנא לך שיעור  ואי.בעינא

 אמר ליה קא מנסבת שם רע לארעאי  ,מנתיך

היא מלאה כ "עפוא, הרואים סבורים שניכשת(

, ומחר, י לארעאואתה מוציא שם רע, עשבים

 לא תי למכור או להוריד לזה אריס אחראם בא

 . )יהיה יורד

 

הרי לא  (והתנן מפני שמעלת לפני עשבים

ובשבילה , שנה במתניתין אלא טענה אחת

 ?)על כן בהא תליא כולה, קאמר אין שומעין לו

כל  (משום דאמר ליה בזרא דנפל נפל, אלא

טענתו אינה אלא שמעלת עשבים לשנה 

דכי אמר ליה , ו לעולם עומדתוטענת, הבאה

אמר ליה האי נהי , כריבנא לאחר הקצירה

סוף סוף העשבים שתניח בה , דעקרת לשרשים

ויצמחו , עכשיו עד שיזרעו יפלו הזרעים לארץ

פסק      .)ולזו לא תועיל החרישה, לשנה הבאה
אין , והוא אינו רוצה, אם נהגו לנכשו ... ע"הש

ש אחר שומעין לו אפילו אם ירצה לחרו

       ).ד,שכ(מ "חו הקצירה כדי לעקור העשבים 
  

  המקבל שדה מחבירו ולא עשתהמשנה

ובא לו האריס למנוע , תבואה אלא מעט(

 )שאין בה עוד כדי טרחו, מלהתעסק בה עוד

 חייב לטפל בה אם יש בה כדי להעמיד כרי

דאי , והא ליתא אלא בקבלנותא, בעל כרחו(

,  יחדל לו מה לו לבעל השדה אםבחכרנותא

אמר רבי יהודה . )סוף סוף חכירו הוא נותן לו

מה קצבה יש אם קצבתם לו  (מאי קצבה בכרי

כרי לשיעור חיוב טיפול שדה גדולה לשיעור 

אם יש , אלא? )ושדה קטנה לשיעור כרי, כרי

שיכול לחזור ולזורעה לשנה  (בה כדי נפילה

 זרע שמפזרים 'נפילה '.הבאה מתבואת שנה זו

  .) ידלה במפולת
  

א  תנו רבנן המקבל שדה מחבירו ול)גמרא(

חייב לטפל  אם יש בה כדי להעמיד כרי, עשתה

  ואניר)אעמוד (אנא אוקים'שכך כותב לו , בה

  ואזרע ואחצוד ואעמר ואדוש ואידרי)ואחרוש(

,  ואוקים כריא קדמך)אזרה המוץ ברחת או בנפה(

ואנא בעמלי , ותיתי אנת ותיטול פלגא

  . ' פלגא)בהוצאתי (ובנפקות ידי
  

אמר רבי יוסי  ?וכמה כדי להעמיד בה כרי
' רחת' ( כדי שתעמוד בו הרחתברבי חנינא

 .קה          
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איבעיא . )כשתוחבין אותה בתוכו ,ֵאת י"י רש"לעז

פירש ( להו רחת היוצא מהאי גיסא להאי גיסא

ח "ר 'כתבו התוס אם נראין חודיה משני צדדיןי "רש

 האם צריך קצת וש פיר'מהאי גיסא או מהאי גיסא'גריס 

 שבדבר  של הרחתצד הרחבה  את כדי להעמידתבואה

 היינו הידית 'או מהאי גיסא' ,מועט עומד ואינו נופל

 ופשיט ליה ,שאינו רחב שאז צריך תבואה הרבה

מדקאמר כל שאין כונס שלו רואה פני חמה דהיינו צד 

תא  ? מאי)הרחב שיש בו בית קיבול קצת לקבל תבואה

בהו לדידי מפרשא לי מיניה אמר רבי א, שמע

י "לעז( דרבי יוסי ברבי חנינא כל שאין כונס שלו

הרחת  ( רואה פני החמה)של האת,  הלהבי"רש

שמכניסין אותה לגבות התבואה עליה לזרות 

 וצדדין )שכולו תחוב בכרי (שאין רואה פני החמה

  . )נמי בכלל כונס הם
  

דבי ,  שלש סאין)שיעור כרי (לוי אמר, איתמר
אמר ריש לקיש .  סאתים ינאי אמרירבי

פסק      . חוץ מן ההוצאה  שאמרוסאתים
אם , ולא עשתה, המקבל שדה מחבירו ע"הש

  יש בה כדי להוציא סאתים יתר על ההוצאה

שכך כותב לבעל , ל ליטפל בהחייב המקב

 ואעמיד כרי לפניך ... אנא אקום ואזרעהקרקע

אן כמ, ואפילו לא כתב כךהגה  (...ותטול חלקך

  ).א,שכח(מ "חו )ש"תוס ורא דכתב דמי
  

עתה מביאה הגמרא עוד כמה מימרות שנאמרו בבית מדרשו (

 וענבים תנן התם פריצי זיתים )של רבי ינאי

שהן לעולם , כדמפרש רשעי זיתים וענבים(

 בית שמאי )שאין בישולן נגמר לעולם, בוסר

, מן טומאת אוכלין (מטמאין ובית הלל מטהרין

אמר רב  ? מאי פריצי זיתים.)ילהדלא חזי לאכ

 אמר רב יוסף ומאי קראה. הונא רשעי זיתים

לו או ְלַהעִמיד ָחזֹון ְוִנְכׁשָ ּוְבֵני ָפִריֵצי עְמך ִיַנׂשְ ּ ּ ּ ֲּ ַּ ָ ּ .

ְּוהֹוִליד ֵבן ָפִריץ רב נחמן בר יצחק אמר מהכא  ּ

ּׁשֵֹפך ָדם כמה הן מבושלין  (וכמה פריצי זיתים. ְ

 ארבעת י אלעזר אמררב? )ועדיין פריצין הן

שמכניסין בבית הבד מהן כדי  (קבין לקורה

ואין מוציאין , שיעור טעינת הקורה בפעם אחת

 אמרי דבי רבי ינאי )אלא ארבעה קבין שמן

הא , ולא פליגי. )שנים עשר קבין (סאתים לקורה

 בתפוחה אחת[ באתרא דמעיילי כורא באוללא

ם שבתי  ויש מקו)כמות הענבים הנחוצה למלא את הגת(

, בד שלהן גדולין ומכניסין שלשת כורים יחד

ויש מקום שאין מכניסין אלא כור זיתים 

, וישער רבי אלעזר בקטנים, בטעינת קורה

באתרא דמעיילי תלתא  הא ]ורבי ינאי בגדולים

  כורין באוללא
  

 באילן )זב וטהור ( עלו]ב"דף קה ע[תנו רבנן 

 היכי דמי. טמאשכוחו רע ובסוכה שכוחה רע 

 כל שאין אמרי דבי רבי ינאי ?אילן שכוחו רע

היכי דמי . )הקב ( רובע)ברחבו (בעיקרו לחוק

אמר ריש לקיש כל שנחבאת ? סוכה שכוחה רע

שהאוחז בה , שנטמנת באחיזתה (בחזיונה

, מדוע ענף, יש לתמוה ,'התוסהקשו  טומנה בכף ידו

הרי הטעם , נחשב שאין כוחו רע, שעבה יותר מאגרוף

והרי , משום שהענף נכפף מכובד המשקל, טמאשהטהור נ

   .)הענף נכפף, גם בענף בעובי אגרוף
  

שדה שנחרש  (תנן התם המהלך בבית הפרס

חשו לעצם כשעורה שמטמא במגע , בה קבר

והיו שם אבנים , ובמשא ואינו מטמא באהל

והן נסטות , שאינן תקועות וקבועות בארץ

ועצם כשעורה ניסט , מחמת העובר עליהן

ב מי שרוצה לאכול טהרות על ַכאו ַר, ומכח

 והוליכוהו עליהן, אדם או בהמה שכוחן רע

דבלאו , לא מיבעיא נרכב דטמא, טמא הרוכב

, היסט אבנים נמי טמא המהלך בבית הפרס

 דכיון דכח התחתון רע, אלא אף הרוכב טמא

והרי כאילו מסיטו , מחמת משא העליון ניסטו

ילו אלא אם וכח התחתון אינו מועיל להצ, הוא

לא חשיב  אבל אם היה כחו יפה, כן כחו יפה

 על גבי אבנים ) ואינו כמסיטומשא העליון

על האדם ועל הבהמה שכוחן , שיכול להסיט

 אין כחו רע שאין ' אפיתימה ,' התוסהקשו[ טמא רע 

 הלא יטמא התחתון לעליון ועוד ,יכול להסיטו אמאי טהור

:) לז(ז "עבעה הטומאה בחיבורים הוא וטמא טומאת שב

 כגון שתחתון נכרי שאינו מקבל טומאה וטהור ל"וי

 התחתון ישראל ' אפינ"א .העליון מטומאה דאורייתא

וכגון שלובשין הרבה בגדים דטומאה בחיבורים לא 

ד הבגד "בנד (מטמא אלא אדם אחד או בגד אחד אבל שני
 אין טמא אלא טומאת ערב ואין מטמא אדם וכלים )השני

  שבעה יטמא טומאהאמר שבגד שני אם תואפילו

מ שלישי " מ,גבי מרדע.) יז(י בשבת "ר' מדרבנן כמו שפי

 היכי דמי אדם .]לא הוי אלא ראשון ולא יטמא אדם

 : קה-. קה
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אמר ריש לקיש כל שרוכבו ? שכוחו רע

היכי דמי בהמה . )זו לזו (וארכבותיו נוקשות

אמרי דבי רבי ינאי כל שרוכבה ? שכוחה רע

 המהלך בבית ם"ק הרמבפס     .מטילה גללים

הפרס על גבי אבנים שאין מתנדנדין תחת 

או שנכנס לה , רגלי אדם בשעה שמהלך עליהן

הרי , והוא רוכב על גבי אדם ובהמה שכחן יפה

אבל אם הלך על גבי אבנים , זה טהור

שנשמר ולא פ "עא, שמזדעזעין בשעת הילוך

, ז טמא כמי שהלך על העפר עצמו"נתנדנד ה

ל גבי אדם שכחו רע עד וכן אם הלך ע

ושוקיו , שתהיינה ארכובותיו נוקשות זו לזו

או על גבי בהמה , מרעידות כשהוא נושאו

, שכחה רע עד שתטיל גללים בשעת רכיבה

  ).יא,י(טומאת מת  ז טמא וכאילו הלך ברגליו"ה
  

ארבעה  מרי דבי רבי ינאי לתפלה ולתפיליןא

 ? לתפלה מאי היא. )הוי שיעור משוי (קבין

גיע זמן  הנושא משאוי על כתיפו והניאדת

 ליטר לפי 5.5לערך (קבין  פחות מארבעה, תפלה

שאין (ומתפלל  ילין לאחוריומפש )ח נאה"שיטת גר

מניח   ארבעה קבין)כובדן מונע מלהתכוין לבו

  . על גבי קרקע ומתפלל
  

דתניא היה נושא משאוי על ? לתפילין מאי היא

 ין רוצצותאם היו תפיל, ראשו ותפילין בראשו

 ואם לאו, אסור )מתמעכות תחת המשא(

באיזו . מותר  )שהוא קל או שאינו מוטל עליהן(

במשאוי של ארבעת  אמרו) הוי רציצה(משאוי 

  . קבין
  

 זבל על ראשו ותפילין תני רבי חייא המוציא

ולא יקשרם ,  יסלקם לצדדיןהרי זה לא בראשו

אבל . מפני שהוא נוהג בהן מנהג בזיון במתניו

אצל תפילין  (ושרם על זרועו במקום תפיליןק

משום דבי שילא אמרו אפילו מטפחת . )של יד

אמנם  .שכורכין בה תפילין בלילהי "פירש רש( שלהן

במקום  ( של לחם מטפחתח גריס"רש  הביאו'התוס
 דלא אשכחן שנותנין תפילין וכן נראה )מטפחת שלהן

לשם  ( אסור להניח)במטפחת כי אם בכיס או בתיק

יהא  (וכמה.  על הראש שיש בו תפילין)שאוימ

 אליבא במשאוי ויהא אסור להניחו על הראש

 אמר אביי אפילו רבעא דרבעא? )דרבי שילא

עיין  דבר מועט הוא, רביע ליטרא (דפומבדיתא

סיכום הדעות  ליטרא  ערךוכרך ל אנציקלופדיה תלמודיתב

הנושא משאוי על  . אע"פסק הש     .)מהו ליטרא

קבין ' פחות מד, הגיע זמן תפלהכתפיו ו

מניחם על , קבין'  ד.מפשילו לאחוריו ומתפלל

הנושא  .ב ).ה,צז(ח "או ומתפלל, גבי קרקע

חולץ תפילין של ראש עד , משאוי על ראשו

מטפחתו אסור להניח על ' ואפי, שיסיר המשאוי

אבל דבר שדרכו ליתן . הראש שיש בו תפילין

 הגה(. רמות, כגון כובע או מצנפת, בראשו

קבין ' ואפילו הכי אם הוא משאוי כבד ד

  ).א,מא(ח "או )י"ב צריך להסירן, והתפילין נדחקות
  

אמר רבי יהודה מאי קצבה בכרי אלא אם יש '

רבי אמי אמר ? וכמה כדי נפילה. 'בו כדי נפילה

א ודלא " כן גרס המהרשזרע (רבי יוחנן ארבעה סאין

לף והוא א, לבית קרקע כור ( לכור)ם"כהמהר

וחמש מאות אמה אורך של חמישים אמה 

דחצר המשכן הוי סאתים והוא מאה על , רוחב

ובין מרובע ובין ,  וכור שלושים סאין,חמשים

 ' כתבו התוסלפי חשבון זה שיעורו, ארוך וקצר

 ולא גדל רק ) סאה30 (במקום שראוי לצמוח כור' פי

 דהיינו כדי נפילה דבמקום שזורעים )13.3% (ארבע סאין

אמי צריך לזרוע '  ובשני דר, סאין רגילות לצמוח כור'ד

שם מדובר בסמוך גבי לקט אמנם  .סאין לצמוח כור' ח

 רבי אמי דיליה אמר שמונת סאין )בכור זרע

אמר ליה ההוא סבא לרב חמא בריה . לכור

לאו דרבי אמי  (דרבה בר אבוה אסברה לך

אלא שהעולם , פליג אדרבי יוחנן רביה

בשני דרבי יוחנן הוה שמינה  )מתקלקל והולך

 בשני )ודיו לבית כור בארבע סאין (ארעא

וצריכה שמונה  (דרבי אמי הוה כחישא ארעא

  . )סאין
  

, בשדה (תנן התם הרוח שפיזרה את העומרין

ואין , וכיסו את הלקט של עניים המפוזר בשדה

 )ידוע כמה לקט היה שם למטה מן העומרים

ראויה  כמה לקט )בית דין (אומדים אותה

רבן שמעון .  ונותן לעניים)בכל שנה (לעשות

 כבר ,אין הדבר צריך אומד (בן גמליאל אומר

וכמה .  נותן לעניים כדי נפילה)קצוב כדי נפילה

 :         קה
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, כי אתא רב דימי אמר רבי אלעזר? כדי נפילה

  . ואיתימא רבי יוחנן ארבעת קבין לכור
  

לשדה שזרעו בה  (בעי רבי ירמיה לכור זרע

 ?  כור תבואה)...שדה שלוקט בהל ( או)כור

למפולת יד או  ) לכור זרעואם תמצא לומר(

יש מקום שזורעין את  (למפולת שוורים

ויש מקום שנותנין הזרע בעגלה , התבואה ביד

מנוקבת ומוליכין השוורים את העגלה על 

והרבה זרע , והזרע הוא נופל והולך, המחרישה

 וקא, צריך למפולת שוורים יותר ממפולת יד

מיבעיא לן לשדה של זרע כור למפולת יד שלה 

או לכור זרע , שיערנו בלקט שלה ארבעת קבין

דכי אתי רבין , תא שמע ?)למפולת שוורים

ואמרי לה , אמר רבי אבוה אמר רבי אלעזר

ועדיין . אמר רבי יוחנן ארבעת קבין לכור זרע

 ? תבעי לך למפולת יד או למפולת שוורים

רוח שפזרה את ה ם"פסק הרמב     .תיקו

העומרים ונתערב קציר של בעל השדה עם 

הלקט אומדין את השדה כמה לקט היא ראויה 

וכמה , לעשות ונותן לעניים מפני שזה אונס

הוא שיעור זה ארבעה קבין תבואה לכל בית 

   ).ה,ד(מתנות עניים  כור
  

 חגב או  המקבל שדה מחבירו ואכלהמשנה

ן  לו ממנכה אם מכת מדינה היא, נשדפה

דאי , והא ליתא אלא בחכרנותא (חכורו

 מה שימצאו,  מאי מנכה איכאבקבלנותא

אין מנכה לו מן   אם אינה מכת מדינה)יחלוקו

יהודה אומר רבי . )דאמר לו מזלך גרם (חכורו

 בין כך ובין כך אם קיבלה הימנו במעות

  אינו מנכה לו מחכורו)אפילו היא מכת מדינה(

 הלכך לא עליה ,שעל המעות לא נגזרה גזירה(

  . )היתה פורענות זו
  

  אמר רב יהודה? היכי דמי מכת מדינה)גמרא(

רוב הבקעה שזו  (כגון דאישדוף רובא דבאגא

 כגון שנשתדפו ארבע עולא אמר )בתוכה

  . שדות מארבע רוחותיה
  

מהו שיעור השידפון של  (אמר עולא בעו במערבא

 שורות ( נשדף תלם)אותן ארבע שדות מארבע רוחותיה

ולא יותר משדות שהן סביבותיה  ( אחד)המענה

,  על פני כולה)ואותו תלם כל סביבות שדה זו

שלא , כל סביבותיה ( נשתייר תלם אחד,מאי

וגם זו , וארבע שדות שסביבותיה נשדפו, נשדף

מי אמרינן דכיון  (מהו,  על פני כולה)נשדפה

 יר תלם אחד על פני כולה שלא לקתהדנשתי

או דלמא האי ,  אלא מזלו,אין זו מכת מדינה

שדה  (אפסיקא בירא? )שיורא לאו כלום היא

אם היו  ( מאי)בור הפסיק בין השדופות לזו

ושאר , ארבע שדות שהן סביבותיה בורות

מי אמרינן ארבע , שדות סביב סביב נשדפו

או דילמא אמר , שדות שסביבותיה לא נשדפו

 אספסתא? ) אף הם נשדפואם היו זרועותליה 

תן שסביבותיה זרועות שחת למאכל היו או(

והן הפסיקו בין השדופות , ולא נשדפו, בהמה

מי אמרינן ארבע שדות  ( מאי]א"דף קו ע[ )לזו

או דלמא אמר ליה , שסביבותיה לא נשדפו

זרע ? ) אף הן נשדפואילו היו זרועות תבואה

אם תמצא לומר אספסתא לאו  (אחר מאי

רענות משום דלאו בכלל גזירת פו, הפסקה היא

 אילו תבואה הואידאמר ליה , התבואה הוא

? )זרע אחר מי הוי הפסקה, איהו נמי אישתדוף

כל ? חיטי לגבי שעורים כזרע אחר דמי או לא

אי נמי כל , העולם כולו בשדפון ושלו בירקון

  .תיקו ? מאי, העולם כולו בירקון ושלו בשדפון
  

ואזל הוא וזרעה שערי , אמר ליה זרעה חיטי

ואשתדוף נמי הנך , רובא דבאגאואשתדוף 

דאמר ליה אילו ,  מי אמרינן,מאי, שערי דיליה

או דלמא מצי , זרעתה חיטי הוה נמי משתדפא

הוה מקיים בי אמר ליה אילו זרעתה חיטי 

מה שתבקש מן היוצר  (ְְוִתְגַזר אֹוֶמר ְוָיָקם ָלך

ואני לא בקשתי מן השמים בתחילת , יעשה

 ?) בחטיןהשנה שיצליחני בשעורים אלא

הוה  יה אי זרעתה חיטימסתברא דאמר ל

ְּוִתְגַזר אֹוֶמר ְוָיָקם ָלך ְועל ְדָרֶכיך ָנַגה מקיים בי  ָ ְּ ַ
  . אֹור

  

 של )בכל מקום שהן (נשתדפו כל שדותיו

,  בהדייהו)של החכירה (ואשתדוף נמי הא, מחכיר

רינן  מי אמ,מאי, ולא אשתדוף רובא דבאגא

 . קו-:  קה
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, לא מנכי ליה כיון דלא אשתדוף רובא דבאגא

מצי , או דלמא כיון דאשתדוף כולהו ארעתיה

, דידך הוא )מזלך (אמר ליה האי משום לתך

תברא דאמר מס ?דהא משתדפו כל שדותיך

הוה משתייר לי  ליה אי משום לתאי דידי

ַאְרנו ְמעט ֵמַהְרֵבהכדכתיב כי , פורתא ִּנׁשְ ַ ּ 

רו לי היא זו שהשאי, אותה שדה שהיתה חכורה בידך, ובהכרח(
   .)ורק מחמתך נשדפה, מן השמים

  

,  של חוכר)הפרטיות (נשתדפו כל שדותיו

שדה  (ואשתדוף נמי הא, ואשתדוף רובא דבאגא

 אמרינן כיון  מי,מאי,  בהדייהו)שחכר החוכר

או דלמא , מנכי ליה דאשתדוף רובא דבאגא

ואפילו ישנן  (כיון דאשתדוף כולהו ארעתיה

 )כיר לחוכרמח ( מצי אמר ליה)בבקעה אחרת

דהא משתדפו כל ,  דידך הואמשום לתך

 )מחכיר לחוכר ( מסתברא דאמר ליה?שדותיך

 ,אמאי .)ויצטרך לשלם דמי החכירה (משום לתאך הוא

 אי משום לתאי )חוכר למחכיר ( נימא ליההכא נמי

ה מקיים  דהו,הוה משייר לי פורתא דידי הוא

 משום דאמר ליה ?בי כי נשארנו מעט מהרבה

,  אי הוה חזית לאישתיורי לך מידי) לחוכרמחכיר(

ולא היו משאירים , משלך( הוה משתייר לך מדנפשך

גבי חוכר  'כתבו התוס .בידך שדה שהיא רק חכורה בידך

הוה , אי הוה חזית לאישתיורי לך מידי (איכא למימר הכי
 דאפילו יפטור אותו המחכיר מליתן )משתייר לך מדנפשך

 ,ום דבנשדף כל השדה אייריחכירותו הרי לא נשתייר כל

 נשאר אי נמי לישנא קלילא נקט 'מנכה לו'והא דקתני 

קצת בשדה לא חשיב שיור המעט הנמצא לענין שיהא 

 כיון ששום שדה לא פלט 'כי נשארנו מעט מהרבה'קורא 

 מחכיר שגוף הקרקע שלו וממנו יש אבל ,מהפסד מרובה

ל לו לקבל חכירותו כדאמר לעיל מארעאי קבעינא יכו

המחכיר לומר לחוכר כי נשארנו מעט מהרבה והרי 

   .)נשאר לי חכירותי מה שקצבתי עמך בכך וכך כורין
  

שאינו מותר לו , בזמן שהיובל נוהג, גבי מוכר[ מיתיבי

 היתה )]:כט(תנן לה בערכין , לגאול פחות משתי שנים

או שהיו שנים , שביעיתשנת שדפון וירקון או 

אינו עולה לו  )יםשלא ירדו גשמ (כשני אליהו

קתני שדפון וירקון . )שתי שנים (מן המנין

דלא  מה שני אליהו,  דשנים כשני אליהודומיא

 הוי תבואה דלא אף הכא נמי, הוי תבואה כלל

 )בדוכתא אחריתי (אבל דאיכא תבואה. כלל

, תדוףדההוא באגא אישג "עא (סלקא ליה

מגרע ,  גרם וסלקינן ליהלתא דידיהאמרינן 

ה שמגיע לשנה אחת כאילו היו בה מדמים מ

משמע  ( ולא קאמרינן מכת מדינה היא)פירות

ניזוקו השדות של ואפילו  בברייתא שאם יש במקום אחר תבואה
יכול המוכר , אותה העיר או ארבע שדות שסביב השדה החכורה

 אמר רב נחמן ?) מכת מדינהןא אמרינול, לומר מזלך גרם

ֵני ְּבדאמר קרא , בר יצחק שאני התם ִּמְסַפר ׁשְ
ְְתבוֹאת ִיְמָכר ָלך ּ  שנים שיש בהן תבואה ּ

  .  בעולם)בשום מקום(
  

 אמר ליה רב אשי לרב כהנא אלא מעתה

, שלומדים מהפסוק שברגע שיש בשום מקום בעולם תבואה(

  שביעית תעלה לו מן המנין)שנים' נחשב למניין ב

 ,' התוסהקשו[ דהא איכא תבואה בחוצה לארץ

 בלאו הכי תקשה אברייתא 'לא מעתהא' מאי תימה

  שביעיתאמאי אין שביעית עולה מן המנין כיון דלא דמי

 ל"וי )הרי בשביעית יש תבואה במקום אחרש (לשני אליהו
 דאי אמרת דמכת מדינה לא ,'אלא מעתה'דשפיר קאמר 

 אתי , שאין תבואה כללחשיב אלא דומיא דשני אליהו

  דהוה תלינן טעמא)דשביעית אין עולה מן המניין (שפיר

אינה   במה שזו השדה)דשנת שדפון אין עולה מן המניין(

, שהרי נשתדפו כל השדות שבעולם (לתבואהעתה ראויה 

 והיינו כי ליכא תבואה ,לא מיקרי שני תבואות )...ג"דבכה

 אבל יש תבואה בעולם חשיב ,בעולם כגון שני אליהו

 ,אדאישתדוף רובא דבאגג "עשדה זו ראויה לתבואה א

ל שדה זו "דאיכא תבואה בחוג "עאבל שביעית ודאי א

 אבל , ישראלאינה ראויה לתבואה כיון שהיא בארץ

דוף רובא דבאגא הוה מכת מדינה תהשתא דאמר כי איש

גבי מוכר  (הכי' ולא חשיבא שדה זו ראויה לתבואה ואפי
 גזירת הכתוב הוא כיון דאיכא )שדהו בזמן שהיובל נוהג

ומוכח שמה שעולה מן  (לו מן המניןתבואה בעולם עולה 
שביעית ' כ אפי" א)לא תלוי בשדה הראויה לתבואה, המניין

 ומשני שביעית )תעלה אף שאינה ראויה לתבואה (נמי

אפקעתא דמלכא הוא ואי אפשר להיות תבואה בארץ 

 אבל שנת ,בהיתר כלל ולהכי לא מקרי שנת תבואה

א דבאגא ג דהוי מכת מדינה אי אשתדוף רוב"שדפון דאע

ל בשום "חשיבא אפשר להיות בה תבואה כיון שיש בחו

מקום בעולם כי באפשר להיות בה תבואה מיקרי שנת 

 ובשנים כבשני אליהו חשב כלא אפשר להיות ,תבואה

אמר ליה  ?]בה תבואה כיון דבשום מקום ליכא

המלך ביטלו  (שביעית אפקעתא דמלכא היא

ה ולא קרא, והרי היא כמו שאינה, מלזורעה

  . )הכתוב לישראל שנת תבואה
  

אמר ליה מר זוטרא בריה דרב מרי לרבינא 

 שביעית לא )אי כמאן דליתה (אלא מעתה

 .קו             
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מקדיש שדהו ובא  (תעלה לו מן הגירוע

שנתן לו הכתוב פדיון בתחילת היובל , לפדותו

ואם אחר היובל וחשב לו , חמשים שקל כסף

 שנים שעברו הוא מגרע , ונגרע מערכך...הכהן

ונותן כמה ,  החשבון כמה שמגיע להםמן

וכיון דבשביעית כמאן , שמגיע לשנים הבאות

, למה הן נמנות לפחות את הפדיון, דליתנהו

שזהו , דתנן נותן סלע ופונדיון לשנים הבאות

החשבון המגיע לכל שנה כשאתה מחלק 

נמצאו , חמשים סלעים לארבעים ותשע שנים

נן  אלמה ת)שביעיות מועילות לגרע הפדיון

, אמר ליה שאני התם ?נותן סלע ופונדיון לשנה

, הלכך סלקא ליה (דחזיא למישטחא בה פירי

דגבי פדיון שדה אחוזה לא כתיב שני 

      .)תבואות
  

אם מכת מדינה היא  (אמר שמואל לא שנו

, צמחה ואכלה חגב אלא שזרעה ו)מנכה לו

 )ואשתדוף רובא דבאגא (אבל לא זרעה כלל

ר ליה אילו זרעתה הוה דאמ. )מנכה ליה (לא

ָלֹא ֵיֹבׁשו ְבעת ָרעה וִביֵמי ְרעבֹון מקיים בי  ָ ֵּ ּּ

ָבעו ִּיׂשְ ּ .  
  

מתיב רב ששת רועה שהיה רועה והניח עדרו 

אין  ובא ארי ודרס, ובא זאב וטרף, עירובא ל

אלא אומדין , אומרים אילו היה שם היה מציל

. פטור ואם לאו, חייב אותו אם יכול להציל

הוה מקיים בי  מא ליה אי הוית התם ני,ואמאי

ם ַהדֹוב ִהָכה עְבֶדך ם ֶאת ָהֲאִרי ּגַ ָּגַ ּ ּ  'התוסהקשו [ ַּ

דתנן הארי והדוב :) צג(תימה אמאי לא פריך ממתניתין 

הרי זה אונס ואמאי נימא אילו נלחם בהם הוה מקיים 

 דהתם כיון שהיה שם ולא בא לו ל"ויביה גם את הארי 

 אבל הכא ,מר דהוה מקיים ביהרוח גבורה אין יכול לו

שלא היה שם דלמא אי הוה התם היה בו רוח וגבורה 

 משום ?)...ודעת להלחם והוה מקיים ביה גם את הארי

 דאמר ליה אי הוית חזית לאיתרחושי לך ניסא 

 הוה איתרחיש לך ניסא כרבי חנינא בן דוסא

 .  דמתיין עיזי דובי בקרנייהו)במסכת תענית(

, לניסא רבה לא הוה חזינאונימא ליה נהי ד

 הקשו( קשיא ? חזינא]ב"דף קו ע[לניסא זוטא 

 הא אמרן לעיל דכי אמר ליה , מאי קשיא,תימה 'התוס

זרעה חטין וזרעה שערי ואשתדוף דמצי אמר ליה אי 

ש " וכ,זרעתה חטין הוה מקיים בי ותגזר אומר ויקם לך

 ל"ויכשלא זרעה כלל דליכא הוכחה שהיה ראוי להשתדף 
מואל מיירי כגון שאמר ליה זרע כל מה שתרצה דש

דהשתא לא מצי למימר הוה מקיים בי ותגזר אומר ויקם 

תפלתו של זה ה "בלך דבסתמא לא היה מקבל הק

 ולא קאמר ,שיצליח כל מה שיזרע אם לא שיעשה לו נס

 אלא לפי שמתפלל על ,לעיל הוה מקויים בי ותגזר אומר

  .)מין אחד של חטין
  

זרעה  (זורעה הראשונה ושני פעם תני חדא

ואם ,  חוזר וזורעה שניתואכלה חגב או נשדפה

אפילו היא מכת ,  אינו מנכה לואינו זורעה

 ותניא אידך. ושלישית אינו זורעה )מדינה

לא קשיא  . אינו זורעה רביעית, שלישית זורעה

לוגתא פ (הא כרבן שמעון בן גמליאל, כרבי הא

 נשואה  גבידרבי ורבן שמעון בן גמליאל

הא . )במסכת יבמות, לשני ומת, לראשון ומת

 הא כרבן ,דאמר בתרי זימני הוי חזקה, כרבי

דאמר בתלת זימני הוי , שמעון בן גמליאל

  . חזקה
  

חה אמר ריש לקיש לא שנו אלא שזרעה וצמ

מצי אמר  אבל זרעה ולא צמחה, ואכלה חגב

 ליה בעל הקרקע כל ימי זרע זרעא לה ואזיל

שמא לא , ן הזריעה חזור וזרעה כל זמ,כלומר(

  . )הגיע זמן
  

אמר רב  ?)הוי משך זמן הזריעה(אימת ועד 

, ונכנס לבית (פפא עד דאתו אריסי מדברא

דהיינו לאחר תשע , בזמן שהן רגילין ליכנס

 וקיימא )קרוב לסוף העשירית, שעות ביום

להדי רישייהו  [ ארישייהו)שהוא זנב טלה (כימה

שנראה לכל אדם , אמצע הרקיעדהיינו ב, בראש כל אדם

לפי שבגלגל , והן הן ימי אדר, כאילו הוא על ראשו

ב "ת סא"וזהו סידרן טש, קבועין בו שנים עשר מזלות

 אזניםמ2 ולהתב ריהא טןרס אומיםת ורש להט1 (ד"ק גד"מע
 ולעולם ששה עולין וששה )גיםד ליד דיג שתק קרבע

מתחיל בניסן לעולם בתחילת עלות השחר טלה , שוקעין

, ושתי שעות המזל שוהה לעלות,  ומאזנים שוקע,לעלות

לאחר שתי שעות העולה גמר עלייתו והשוקע גמר 

, הששה עולים בשתים עשרה שעות ביום, נמצא, שיקועו

, כל ימי ניסן ראש טלה מתחיל לעלות, וששה בלילה

באדר מזל , נמצא .וכן הסדר, ובאייר שור ובסיון תאומים

 סוף שתי שעות טלה מתחיל ,בבוקר דגים מתחיל לעלות

 לסוף שש ,ולסוף ארבע גמר עלייתו ושור עולה, לעלות

לסוף שמנה גמר , גמר שור עלייתו ומתחיל תאומים

שהרי , ונמצא ראש טלה באמצע, תאומים ומתחיל סרטן

 : קו-.   קו
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ובשש שעות ראשו מגיע , עברו שש שעות משהתחיל

שהרי מתחילת עליית המזל עד תחילת שיקועו , לאמצע

נמצא שמשעה שמתחיל לעלות עד , שנים עשר שעות

ולסוף שמנה שעות , שש שעות מגיע לאמצע הרקיע

באדר זנב טלה , נמצא, משעלה הוי זנבו באמצע הרקיע

והכי אמרינן , בסוף שעה עשירית באמצע הרקיע הוא

 'כתבו התוס       .שכימה בזנב טלה הוא ):נח( בברכות
 ולא דק:) נח( בברכות דכימה זנב טלה כדאמר' בקונט' פי

אלא אמרינן התם דעש זנב טלה אלא שכימה סמוכה לה 

דביום ראשון י "רש 'ומה שפי           .ואומר הב לי בניי

של אדר בסוף שעה עשירית קיימא כימה באמצע הרקיע 

' קשה דפועלים לא אתו מדברא עד צאת הכוכבים כדפי

ול ואין שעות הן עוד היום גד' ותו דבסוף י:) פג (לעיל

נראין הכוכבים ומשמע שבא ליתן סימן לאריסין להכיר 

ק כשיחשיך " וזה דוחק לומר דה,שעה שיבאו מן השדה

לילה אז רואין למפרע שבשעת הליכתן היתה כימה להדי 

 דאתו אריסי מדברא ונראה לפרש .      רישייהו

בתחילת הלילה וקיימא כימה להדי רישייהו היינו 

 והא דאמר במנחות .זמן הזרעבתחילת שבט ואז כלה 

יום וזהו חמשה יומי ' שהיו זורעים קודם הפסח ע.) פה(

בתוך שבט התם שקרקע חשובה היא שזורעין בה לצורך 

 דבתחילת אי נמי .      העומר נמשך שם ימי הזרע יותר

שבט של חמה הוא דקיימא כימה להדי רישייהו ואין 

' ר מעתחילת של שבט של חמה מתחיל ברוב שנים יות

   .]יום לפני הפסח
  

מיתיבי רבן שמעון בן גמליאל משום רבי 

וכן היה רבי שמעון בן מנסיא , מאיר אומר

שש תקופות שהובטחו  (אומר כדבריו חצי תשרי

 חצי .זרע  מרחשון וחצי כסליו)לנח ובניו קמפרש

אדר ,  חצי שבט.חורף טבת וחצי שבט, כסליו

 קציר סיוןחצי אייר ו,  חצי ניסן.קור וחצי ניסן

זה בתחילת , זה בתחילת גשמים, כנגד זרע[

וחורף הוא חוזקו , וקיץ כנגד חורף, החמה

כאשר הייתי לשון , וחורפו של סתיו וימי צינה

קיץ הוא חוזקו של ,  חוזקי ועיקריבימי חרפי

ועל שמייבשין באותו פרק תמרים , יבש

כדכתיב  , והן נקראין קיץ, ותאנים לקציעות

 קור הוא סופו ...כול הנעריםהלחם והקיץ לא

וכן כל אחד , וכן חום סופו של שמש, של סתו

 שני חדשים שנים עשר חדשים לששה עתים

חדשים בכל ' מתחילת תשרי מתחיל למנות ב

,  חצי אב.קיץ תמוז וחצי אב,  חצי סיון]עת

רבי יהודה מונה . חום אלול וחצי תשרי

מאן מיקל . ן מונה ממרחשוןרבי שמעו, מתשרי

 למי שבא לאחר במשך ימי הזרע(ולהו בכ

, שמנה מן מרחשון(רבי שמעון  )זריעותיו

וכולי האי לא , ) מרחשון וכסלו זרעואומר

 דקבלה מיניה בחרפי לא קשיא הא ?קאמר

 הא )חטין ושיפון הנזרעין בתחילת החורף(

שעורין וקטנית הנזרעין  (דקבלה מיניה באפלי

       .)באדר
  

. 'בלה ממנו במעותרבי יהודה אומר אם ק'

ההוא גברא דקביל ארעא למיזרעה בהו תומי 

לשון  (איסתכר. אגודא דנהר מלכא סבא בזוזי

שעכבוהו ,  נסתמה הליכתוויסכרו מעינות תהום

 מצליח ואין ירק, העליונים הסיבוהו דרך אחרת, העליונים

.  נהר מלכא סבא)אלא בקרקע נרבצת בארץ לחה

מלכא סבא אמר ליה נהר , אתא לקמיה דרבא

לא עליו  (מכת מדינה היא, לא עביד דמיסכר

, ולאסוקי אדעתיה נמי לא הוה ליה, לבדו עברה

אמרו .  זיל נכי ליה)דלא הוי עביד למיסתכר

 יהודה אומר הא אנן תנן רבי, ליה רבנן לרבא

בין כך ובין כך אינו  אם קבלה הימנו במעות

אמר להו לית דחש לה  ?מנכה לו מן חכורו

החוכר או . א ע"פסק הש     .ודהלדרבי יה

, ואכלה חגב או נשדפה, השוכר שדה מחבירו

אם אירע דבר זה לרוב השדות של אותה 

 וכתב , דרב יהודהאאוקימת ביאר באר הגולה (העיר

גירסת רבינו רובא דבאגי והוא כולל כל בקעות ה "ה

לפי ההפסד ,  מנכה לו מחכירו הכל)העיר

, וב השדותואם לא פשטה המכה בר. שאירעו

שנשתדפו כל פ "עאינו מנכה לו מחכירו א

נשתדפו כל השדות . השדות של בעל הקרקע

אף על פי שפשטה , של השוכר או החוכר

, אינו מנכה לו מחכירו, המכה ברוב השדות

 ).א,שכב(מ "חו שאין זה ההפסד תלוי אלא בשוכר

 תנה עליו בעל הקרקע שיזרענה חטיםה .ב

או שזרעה , עה כלל או שלא זר,וזרעה שעורים

שבא חגב או שדפון והוכה פ "עא, ולא צמחה

ועד מתי . אינו מנכה לו מחכירו, רוב המדינה

 ,חייב להטפל ולזרוע פעם אחרת אם לא צמחה

 ודוקא הגה( כל זמן שראוי לזריעה באותו מקום

אבל בחכירות יכול לקנות לו פירות , בקבלנות

  ).ב,שכב(מ "חו )י"נמן השוק ונותן לו חכירתו 

 :קו           



     בבא מציעאמסכת    

 

     450       

ו בעשרה כור חטים  המקבל שדה מחבירמשנה

, שהיו חטין שדופות וגם כחושות(לשנה ולקתה 

, וזו בחכירות הוצרכה לשנותה ולא בקבלנות

 פשיטא דכל אחד זוכה ומתחייב דאי בקבלנות

לא , היו חטיה יפות. נותן לו מתוכה )בחלקו

אלא נותן לו , יאמר לו הריני לוקח מן השוק

  .מתוכה
  

ההוא גברא דקביל ארעא לאספסתא  )גמרא(

היא נקצרת  [עבדא אספסתא, בכורי דשערי

 לא ' כתבו התוס):כח( ב"כדאמר בב, לשלשים יום

שגם אם  , אספסתאצריכה לומר שזרע בה' היתה הגמ

היית זורע  אילו יכל בעל השדה ליטעון ,לא היה זורע

 ]שהיה כך היה אלא מעשה ,אספסתא היתה עושה
שלחה . ולקו הני שערי, וחרשה וזרעה שערי

רב חביבא מסורא דפרת לקמיה דרבינא כי 

,  לקתה נותן לו מתוכה דמיכי? האי גונא מאי

לא עבדא  התם ,אמר ליה מי דמי ?או לא

עבדא ארעא  הכא, ארעא שליחותא דמרה

בעליה לא חכרה אלא  (שליחותא דמרה

ואילו זרע לה אספסתא ואזיל היה , לאספסתא

  . )ו ליקח שעורין מן השוקוהוא פסק עמ, מצליח
  

 מחבריה בעשר )כרם (ההוא גברא דקבל פרדס

סבר .  ההוא חמרא)החמיץ (תקיף, דני חמרא

רב כהנא למימר היינו מתניתין לקתה נותן לו 

לא   התם,אמר ליה רב אשי מי דמי. מתוכה

 אלא ,הענבים לא לקו [עבדא ארעא שליחותא

ואמר , משנעשה יין בחביותיו בביתו לקה

זה ,  חמרא אכתפא דגברא שוור):צו(ב "בב

  הכא ]ומזלו גורם להחמיץ, קונהו מזה טוב

 בעינבי  ומודה רב אשי.עבדא ארעא שליחותא

 ובשדה שלקתה )ענבים שהתליעו (דכדום

, בעודן שטוחות ליבש בימות הקיץ (בעומריה

וכך הענבים , דכל זמן זה עודן צריכין לקרקע

ן דלא איחרו וכגו, שהתליעו בין בציר לדריכה

החוכר שדה  ע"פסק הש     .)יותר מן המנהג

נותן לו , ולקתה, מחבירו בעשרה כורים חטים

לא יאמר לו הריני , היו חטין יפות. מתוכה

 הגה(. אלא נותן לו מתוכה, לוקח מן השוק

, אבל שינה. שלא שינה, במה דברים אמורים

כגון שהתנה לזורעה חטין והוא יתן לו שעורים 

אינו נותן לו , הוזורעה שעורים ולקת, בחכירותו

 חכר )מתוכה אלא קונה לו שעורין מן השוק

הגה (ממנו כרם בעשרה סלים ענבים והקריסו 

י דכדום ופירש "פירוש הפיגו טעמם ונתחמצו וגירסת רש

וכן עומרים שלקו אחר ,  אחר שנבצרו)שהתליעו

פסק  ביאר באר הגולה (נותן לו מתוכן, שנקצרו

 אבל אם חכרו בעשרה .) דהוא בתראכרב אשי שם

ביאר ( טוב חייב ליתן לו יין, והחמיץ, כדים יין

כיון דהענבים לא לקו אלא משנעשה יין  באר הגולה

מ "חו )י" דמזלו גרם רשנןבחביותיו וביתו לקה אמרי

  ).א,שכג(
 

  המקבל שדה מחבירו לזרעה שעוריםמשנה

  )ובחכירות כך וכך חטין או שעורין או מעות(

שהחטין מכחישות את  (א יזרענה חטיםל

 והא לא מיתוקמא .הקרקע יותר מן השעורין

 הא אמרינן דאי בקבלנות, אלא בחכרנות

והרי הוא , תיכחוש ארעא ולא ליכחוש מרה

, יזרענה שעורים חטים) נהנה בשינוי של זה

וטעמא מפרש  (רבן שמעון בן גמליאל אוסר

ת שהקטני(לא יזרענה קטנית  תבואה. )בגמרא

 קטנית) מכחשת הקרקע יותר מן התבואה

  .ורבן שמעון בן גמליאל אוסר, יזרענה תבואה
  

א מאי טעמא דרבן שמעון  אמר רב חסד)גמרא(

ָרֵאל לֹא ַיעׂשו דכתיב  בן גמליאל ֵאִרית ִיׂשְ ּׁשְ ֲ
ּעְוָלה ְולֹא ְיַדְברו ָכָזב ְולֹא ִיָמֵצא ְבִפיֶהם ְלׁשֹון  ּּ ּ ַ

  . ַּתְרִמית
  

ואין מדקדקין , לפורים פוריםמיתיבי מגבת 

ואין העני רשאי ליקח מהן רצועה . בדבר

, אלא אם כן התנה במעמד אנשי העיר, לסנדלו

רבן . דברי רבי יעקב שאמר משום רבי מאיר

ג "עא ( מיקל]א"דף קז ע[שמעון בן גמליאל 

 לא סבר דמקפיד איניש מידי דלא חסר דמשני

  . )בה
  

 דאמר ,אמר אביי טעמא דרבן שמעון כדמר

 )דרבה גידלו בביתו, רבה בר נחמני רביה דאביי( מר

י "פירש רש( האי מאן דניחא ליה דתתבור

 הביאו את 'התוס שלא יצמחו זרעוניה, שתעשה בורה
 דאדרבה כך הוא רגילות של עובדי י והקשו"פירוש רש

אדמה שזורעים שנה חטין ושנה שעורין וכשזורעין אותה 

 וכן נמי ,רין מתקלקלתשנים חטין רצופין או שעו' ב

 . קז-:   קו
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גבי אחד אמר אכלה חטין ואחד אמר :) נו(ב "משמע בב

 האי מאן ל"לכך ירבינו שמואל התם ' אכלה שעורין כדפי

דבעי שתהא שדהו חשובה כאילו הניחה שנה אחת בורה 

כי כן דרך לזורעה שנה ולהובירה שנה כדי שתחזור 

לכחה ממה שהוכחשה ליזרע שתא חטין ושתא שעורים 

ג כשאמר לזרעה חטין שלא יזרע "ך אסר רשבולכ

שעורים כי שמא אשתקד זרעה שעורים ואי כריב ותני 

ליזרעה  ,רעיה א)ג"לית לן בה שם לא יאסור רשב

 שתא שתי ושתא ערב, שתא חטי ושתא שערי

שמא הוא זרעה חטין , הכי נמי פסק עמו חטין(

ואם יזרענה זה שעורין נמצא , בשנה שעברה

 א אמרן אלא דלא כריב ותניול. )זה מקלקלה

, )חרשה לאחר קצירה ושינה בשעת הזרע(

  .לית לן בה אבל כריב ותני 
  

 מתני ליה רב '...תבואה לא יזרענה קטנית'

 תבואה יזרענה )במתניתין (יהודה לרבין

אמר ליה והא אנן תנן תבואה לא . קטנית

 לן והא אמר ליה לא קשיא הא ?יזרענה קטנית

שהיא מקום , ישראל קאימתניתין בארץ  (להו

אנן , ואיכא למיחש לכחשא דארעא, הרים

שהיא מצולה וטבועה ,  בבבל קיימינןהשתא

, וליכא למיחש לכחשא דארעא, בבצעי המים

משנה בכל מקום שירצה מקטנית , הלכך

ורבי שמעון אוסר , ומתבואה לקטנית, לתבואה

  . )כדאמרן
  

אמר ליה רב יהודה לרבין בר רב נחמן רבין 

הגדילים בין , שחלים (הני תחלי דבי כתנא, אחי

, לכל הבא ועוקרן[  אין בהן משום גזל)הפשתן

שמפסידים , לפי שהוא משביח את הבעלים

שהתנה  ג"עא ,' כתבו התוספשתן יותר על דמיה

ק "יהושע שיהו מלקטין עשבים בכל מקום כדאמר בב

 מיירי בעשבים שאין ראוים לאדם אלא התם.) פא(

 אבל תחלי שהן ,שמע מדלא נקט ירקות וכן מ,לבהמה

 עומדות על ]כ הוא שדה פשתן"מאכל אדם אסור אא

יש  )שאין עומדים בתוכה, הערוגהגבול  (גבולין

 הוקשו לזרע ואם. )דלא מפסדי (בהן משום גזל

שתן ימים רבים עד אותן שחלים שעמדו בפ(

 שוב אין עקירתן מועלת שנגמר גידוליהן

 אפילו דבי כתנא) ויש בהם משום גזל, לפשתן

יש בהם   נמי)שנמצאים השחלים בתוך הפשתן עצמו(

  .מאי דאפסיד אפסיד ,מאי טעמא. משום גזל

 נחמן רבין ן בר רבאמר ליה רב יהודה לרבי

יש באילנותי  (ודילך דילי, דילך הני דילי, אחי

, ובאילנותיך שהפירות שלי, שהפירות שלך

, יםוהמצרים גבוה, ששדותינו זו לזו סמוכות

יש מהם נטועין בשלי , ואילנות נטועין בהם

ויונקים , ששרשיהן כפפו ונטו כולן לתוך שדך

ויש בשלך שנוטין לתוך שלי ויונקים , משלך

 אילן הנוטה לכאן , נהוג בני מצרא. )מארצי

 לשדה שרשיןנוטין  (לכאן והנוטה לכאן, לכאן

י וכתבו " הביאו את פירוש רש'תוס  הפירות שלוזו

נראה לפרש שהאילן דלכן וכתבו  . אינו מיושבשפירושו

עומד ממש על המיצר שהוא של שניהם ואין השרשים 

 נוטין הענפיםמתפשטין לקרקעו של זה יותר משל זה אך 

יותר לשל אחד מהם רב אמר הנוטה לכאן לכאן כיון 

שהשרשים שוים בשל זה כמו בשל זה אזלינן בתר 

חולקים והשאר הענפים מה שיש מן הענפים כנגד המיצר 

לרשות שנוטין הוי הכל שלו ושמואל אמר חולקין אזלינן 

בתר השרשים שהם שוים כמו כן יהיו שוים בענפים אבל 

אי נטוע כולו ברשות אחד והענפים נוטים ברשות חבירו 

מביא וקורא שעל מנת כן :) כז(ב "יוחנן בב' בזה אמר ר

הנחיל יהושע את הארץ שכל הענפים יהא לבעל 

והקשתה  . ובהא מודו נמי רב ושמואל דשמעתיןהשרשים
אילן העומד על המיצר חולקים ומשני  על רב' הגמ

בממלא כל המיצר כמו שהשרשים הן כולן על המיצר כך 

 לא , דקאמר'דתלי טעוניה לחד גיסא'הם הענפים ו

שהענפים עוברים המיצר אלא שיש פירות לצד אחד 

כו של מיצר יותר מלצד חבירו מהו דתימא ניפלוג לאור

דתנן :) קיח( ולקמן.      ל דחולקין לרוחבו של מיצר"קמ

ע הם "שתי גינות זו למעלה מזו וירק בינתים השרשים לכ

של עליון לפי שהם יונקים מגינתו אבל הנוף שהוא באויר 

מ הוי לשל עליון " ולר,יהודה הוא של תחתון' התחתון לר

מר כל ש דא"דאמר שדי נופו בתר עיקרו והתם פסיק כר

מ " והיינו כר,שיכול עליון לפשוט ידו וליטול הרי אלו שלו

היה נראה לומר ' לכאו (והשאר מסתמא הפקיר לתחתון
ששמואל האומר , שמחלוקת רב ושמואל תלויה במחלוקת זו

מ "סובר כר, שיחלוקו כיון שהשרשים ברשות שניהם בשוה
ורב האומר שהולכים אחר , האומר שהולכים אחרי השרשים

שאין ל "ר (ונראה )יהודה שהולכים אחר הנוף' פים כרהענ
' מ ור"ב ושמואל תלויה במחלוקת רר שמחלוקת הכרח לומר

לרב דלית ליה הכא שדי נופו בתר עיקרו '  דאפי)יהודה

מ דכיון דהתם כל השרשים כולן בשל "סובר שפיר כר

עליון דין הוא למימר שדי נופו בתר עיקרו כדאמר נמי 

 ושמואל דאמר הכא חולקין יכול :)כז(ב "ברבי יוחנן ב

לסבור התם כרבי יהודה דלא אמר שדי נופו בתר עיקרו 

משום דרגילות למלאות גינתו עפר ולהשוותו אל גינת 

חבירו ועוד דאין כלל מן הנוף ברשות העליון אלא מיד 

 אבל בשמעתין ,שנראה חוץ לארץ הוא ברשות התחתון
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ם נוטים לכאן רוב הנוף על המיצר רק מעט מן הענפי

ומד אילן הע,  דאיתמר.)ולכאן חוץ לרוחב המיצר

, לכאן  הנוטה לכאןאמר רב. על המיצר

  .  חולקיןושמואל אמר, לכאן והנוטה לכאן
  

. יחלוקו מיתיבי אילן העומד על המיצר

 תרגמא שמואל אליבא דרב ?תיובתא דרב

שנוטין שרשין לכאן  (בממלא כל המיצר כולו

לא צריכא דתלי  ? למימראמאי, הכיאי . )ולכאן

  לחד גיסא)משא פירותיו וענפיו נוטה (טוניה

מהו  ?מאי למימרא, ואכתי. )לצד האחד(

טול אתה חציו  (דאמר ליה פלוג הכי, דתימא

דאמר ליה ל "מ ק)שאצלך ואני חציו שאצלי

לעבר רוחב  (פלוג הכי מאי חזית דפלגת הכי

אם עומדת השדה מזרח , השדה חלוק האילן

פסק      .)יחלוק אותו האילן צפון ודרום ומערב
, החוכר שדה מחבירו לזורעה שעורים ע"הש

מפני שהחטים מכחישות את , לא יזרענה חטים

, חכרה לזורעה חטים. הקרקע יותר מהשעורים

פסק דלא  ביאר באר הגולה (יזרענה שעורים

, תבואה. לא יזרענה תבואה, קטנית. )ג"כרשב

הגה [ )ם"הרמב' גי ולהביאר באר הג (יזרענה קטנית
 .תבואה לא יזרענה קטנית, ויש אומרים בהפך

י "רש' כגי ביאר באר הגולה (יזרענה תבואה, קטנית

 ובבבל וכיוצא בה לא יזרענה .])ספרינו' והיא גי

מפני שהקטניות שם מכחשת את , קטניות

דבבבל יכול לזרוע מה , א בהפך" ויהגה(. הארץ

אבל , רותיש אומרים דכל זה בחכי. שירצה

. בקבלנות יכול לשנות אפילו לדבר המכחיש

ויש חולקין וסבירא להו דאפילו לדבר שאינו 

 ).א,שכד(מ "חו )מכחיש אינו יכול לשנות בקבלנות

 הגדלים בשדה פשתן מותר כל אדם שחלים .ב

, ליטלן מפני שהם הפקר שמפסידים הפשתן

ואם הם עומדים על המצר או שהוקשו לזרע 

 ביאר באר הגולה ( העומד על המצראילן .ג. אסור

שהוא נוטה לתוך שדה אחד פ "ע א)'תוס' כפי

 ביאר באר הגולה (שניהם חולקים פירותיו, מהם

    ).כט,קנה(מ "חו )פסק כשמואל
  

אמר ליה רב יהודה לרבין בר רב נחמן רבין 

 דסמיכא )שדה ( ארעא)תקנה (לא תזבין, אחי

 )שעין בני האדם שולטת בה תמיד (למתא

ר רב אסור אמר רבי אבהו אמר רב הונא אמד

לו לאדם שיעמוד על שדה חבירו בשעה 

  .)שלא יפסידנה בעין הרע (שעומדת בקמותיה
  

,  והא אשכחינהו רבי אבא לתלמידיה דרב,איני

ּ ָברוך ַאָתה אמר להו מאי אמר רב בהני קראי ְּ ּ

ֶדה ָּבעיר וָברוך ַאָתה ַבׂשָ ּ ּ ּּ ְּ ָּברוך ַאָתה ְבֹבֶא. ִ ּּ ָך ְּ

ָוָברוך ַאָתה ְבֵצאֶתך ְּ ּ ּ הכי אמר רב , ו ליהואמר? ּ

 סמוך לבית שיהא ביתך 'ברוך אתה בעיר'

שיהו נכסיך קרובים  'ברוך אתה בשדה' הכנסת

ברוך ' )שלא יהא טורח להכניס פירות (לעיר

 שלא תמצא אשתך ספק נדה 'אךאתה בב
שיותר מצטער ש ביאר "הרא .וכל שכן ודאיי "פירש רש(

 ) וגם אינו נזהר כל כך,ה שאם היתה ודאי נדההוא ממ
 ברוך אתה בצאתך, ת ביאתך מן הדרךבשע

ואמר להו רבי . שיהו צאצאי מעיך כמותך

 אלא ברוך אתה בעיר , יוחנן לא אמר הכי

כלומר סמוך [ שיהא בית הכסא סמוך לשולחנך

והאי , שלא תצטרך להרחיק בשדות, לביתך

ני  שתוכל לבדוק עצמך לפדנקט שולחנך

 ).מא(כדאמר בשבת , אכילה ולאחר אכילה

 דומה לתנור ל הנצרך לנקביו ואוככדתניא

 שהמאכל ואחר אכילה, שהסיקוהו על גבי אפרו

ואם יהא צריך , דוחק ומוציא את המעוכל

 פעמים שהעמוד חוזר ובא לידי להרחיק

 לרבי סמוך לביתו ( אבל בית הכנסת)הדרוקן

בי יוחנן ור. )לאו מעליותא היא ( לא)יוחנן

ברוך אתה '. מר שכר פסיעות ישלטעמיה דא

שיש שנה שלוקה  (שיהו נכסיך משולשין 'בשדה

ויש שנה , בגפנים ובזיתים ואין לוקה בתבואה

 שליש )ותהי לו פליטה, שלוקה בזו ולא בזו

ברוך '. שליש בזיתים ושליש בגפנים, בתבואה

שתהא  'אתה בבאך וברוך אתה בצאתך

 מה ביאתך ,אתך לעולםיציאתך מן העולם כבי

אף יציאתך מן העולם בלא  לעולם בלא חטא

   ?חטא
  

דמהדר   הא)דרב אדרב ( לא קשיא]ב"דף קז ע[

חומה ורתוקת גדר של (ליה שורא ורתקא 

דלא מהדר ליה   הא)כמו חיל וחומה, נצרים

  . שורא ורתקא

 : קז-.   קז
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ִּמְמך ָכל חִֹלי' ְוֵהִסיר ה ָ דבר שכל החלאים  (ּ

, רב לטעמיה. )רעה ( עין זואמר רב )תלוין בו

יודע היה  (עבד מאי דעבד, דרב סליק לבי קברי

ללחוש על הקברות ולהבין על כל קבר וקבר 

 באיזו מיתה מת אם מת בזמנו אם בעין רעה

 הכל בידי שמים וכל שלא ניגזר עליו כתב החזון איש

אבל כשנגזר על דבר , לא תשלוט בו עין רעה, לאבד

ורק על , ים על ידי עין רעהמתגלגל הדבר לפעמ, להאבד

יכולה עין הרע , מי שנגזרה עליו מיתה ביום הכיפורים

אך לפעמים קובעים . להתגלגל עליו והוא ימות מחמתה

בשמים את גזר דינו של אדם ביום הכיפורים להניחו אחר 

 אמר .)ולכן יכולה לשלוט בו עין הרע, טבע העולם

 ואחד בדרך ארץ, תשעין ותשעה בעין רעה
כ בני יוסף שלא שלטה בהן עין " את"וא ,'בו התוסכת(

 שמתו ל"וי .הרע היה להן לחיות הרבה מכל השבטים

ה היה רוצה להמיתן "בדרך ארץ יותר מאחרים כשהקב

 זה ושמואל אמר .)היה שולח להם חלאים אחרים

דאמר שמואל הכל , שמואל לטעמיה. הרוח

כל החלאים ותוצאות מיתה על נשיבת  (ברוח

יש לך , הכל לפי השעה והאדם, יןהרוח בא

. )אדם שרוח פלוני קשה לו ובשעה פלוני

 ?)הרוגי חרב (הא איכא הרוגי מלכות, ולשמואל

עבדי  )שנכנס במכה(אי לאו זיקא , הנך נמי

ומן , סם המחבר בשר חתוכה [להו סמא וחיי

 רבי חנינא .)]:עד( ב"כדאמר בב, העשבים הוא

ל בידי דאמר רבי חנינא הכ, אמר זו צינה

 )...פחים ביאורו( י"פירש רש[ שמים חוץ מצנים פחים

דשמואל זיקא , ולאו היינו רוח דקאמר שמואל, קור הנופח

פירושו  פחיםד וביאר 'התוס אמנם .בלא צינה נמי מזקת

 במאורעות הבאים ומיירי הכא .:)ג(ז " כדמוכח בע,חום

הכל בידי שמים :) טז( דאילו במדות אמר בנדה ,על האדם

ִּצִנים ַפִחים ְבֶדֶרך עֵקׁש  שנאמר ]ץ מיראת שמיםחו ִ ְ ּ ּּ

רבי יוסי בר חנינא . ׁשֹוֵמר ַנְפׁשֹו ִיְרַחק ֵמֶהם
דאמר מר צואת החוטם וצואת ,  זו צואהאמר

רבי אלעזר . האוזן רובן קשה ומיעוטן יפה

ונובעת , שהמרירה שבה גדולה(זו מרה  אמר

תניא נמי הכי ). ומתפשטת בגידין ובעצמות

שהיא  ולמה נקרא שמה מחלה, זו מרה מחלה

דבר אחר מחלה . מחלה כל גופו של אדם

 וכולן , ששמונים ושלשה חלאים תלוין במרה

למי שאין לו  (פת שחרית במלח וקיתון של מים

  .מבטלתן) יין

ו בפת תנו רבנן שלשה עשר דברים נאמר

 ומן הזיקין, ומן הצנה, שחרית מצלת מן החמה

,  ומן המזיקין)שמואלהיינו רוח דאמר (

לפי , שדעתו מיושבת עליו (ומחכימת פתי

אם יש לו  ( וזוכה בדין)שאינו מצטער בעינוי

 דעתו מיושבת ליישב דבריו דין עם חבירו

מחמת  ( ללמוד תורה וללמד)בבית דין להטעים

שיש לו , לבריות ( ודבריו נשמעין)ישוב הדעת

ו ואין בשר,  ותלמודו מתקיים בידו)לב להטעימן

אם  ( ונזקק לאשתו)זיעה וזוהם (מעלה הבל

ומתוך שלבו טוב בבקר , בעל הרהורים הוא

ובצאתו לשוק ,  תובע לאשתושאכל קצת

 ואינו מתאוה ) אינו מתאוה להןורואה נשים

 והורגת כינה שבבני מעים, לאשה אחרת

  ויש אומרים אף מוציא את הקנאה)תולעים(

 ומכניס )שכשאין לבו טוב עליו הוא נוח לכעוס(

  .את האהבה
  

אמר ליה רבה לרבא בר מרי מנא הא מילתא 

 'כתבו התוס[ דאמרי אינשי שיתין רהיטי רהוט

יש מפרשים דנקט שיתין לפי שימי החורף ששים וכן ימי 

ופת שחרית מצלת מן החמה ומן :) קו(הקיץ כדאמר לעיל 

 כן דרך למינקט בכל מקום שיתין כדאמר נ"אהצנה 

תכלי מטייה לככא דקל חבריה שמע שיתין :) צב(ק "בב

ואמרו רבנן ,  ולא מטו לגברא דמצפרא כרך]'כו

 בדברים שצוה רבי ).קיב(פסחים ב [השכם ואכול

 ,ובחורף מפני הצינה,  בקיץ מפני החמה]לבניו

ּלֹא ִיְרעבו ְולֹא ִיְצָמאו ְולֹא ַיֵכם אמר ליה דכתיב  ּ ּ ָ
ֶמׁש ָרב ָוׁשָ כיון דלא  לא יכם שרב ושמש. ׁשָ

אמר ליה את אמרת לי  .ירעבו ולא יצמאו

ַּועַבְדֶתם ֵאת הואנא אמינא לך מהכא , מהתם ֲ '

ֱָאלֵֹהיֶכם וֵבַרך ֶאת ַלְחְמך ְוֶאת ֵמיֶמיך ָ ְ ועבדתם '. ּ

וברך ', ע ותפלהזו קריאת שמ  'אלהיכם' את ה

 במלח וקיתון של זו פת 'את לחמך ואת מימיך

  .'והסרתי מחלה מקרבך' מכאן ואילך, מים
  

מודד  (אמר ליה רב יהודה לרב אדא משוחאה

ולאחין , קרקעות היה בשכר לקונים ולמוכרים

,  לא תזלזל במשחתא)ולשותפין הבאין לחלוק

 דכל פורתא ופורתא חזי לכורכמא רישקא

     .)כרכום של גן והוא משובח שבכורכמין(

במדידת קרקע בין אחים או בין  ע"פסק הש

 :קז             
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מדידתו על פי צריך לדקדק בחשבון , שותפין

, העיקרים המתבארים בכתבי הגימטריא

שאפילו מלא אצבע מהקרקע רואים אותה 

   ).טז,רלא(מ "חו כאילו היא מלאה כרכום
  

רב אדא משוחאה ארבע אמר ליה רב יהודה ל

אמת המים שהמשיכוה מן (אמות דאניגרא 

, הנהר הגדול אל השדות על פני הבקעה כולה

זרוע את  מלומניחין בעלי כל שדה ושדה

 שלא תתקלקל אגפיה רוחב ארבע אמות

ומציינים , ומודדין אותם כולם ביחד, שפתה

זלזל בהו  )אותם שלא יחרשו מן הסימן ולחוץ
 'התוסאמנם  תדקדק בהן להרחיבןאל י "פירש רש(

 ארבע אמות שאתה מודד לבני אניגרא שדולים ביארו

 מדוד אותם שחוקותמשם להשקות שדותיהם זלזל פירוש 

 אנהרא )א מצומצמות כדי שיוכלו לעמוד שם בריוחול

אלא באומד הדעת י "פירש רש (לא תמשחנהו כלל

 .כדי שיהו ניכרים לעינים שהן שלימות ורחבות, תניחנו

 שמניחין מקום גם למושכי 'על נהרא'ד 'פירשו התוס

ספינות לא תמשח כלל שצריכין ריוח הרבה שלא יפלו 

 .)ניכרת ונראה לעיניםבמים אלא בלא מדידה יתנו שיהא 
דאמר רב יהודה ארבע , רב יהודה לטעמיה

אינו מזיק אלא [ לבני אניגרא אמות דאניגרא

אם יקרה נזק בשפת התעלה ( ויש בידן למחול, יחידים

ולפיכך , יכולים למחול זה לזה ולהתקין שוב את שפת התעלה
 ])אין קפידא שישארו ארבע אמות בדיוק שלא יזרעו בהם

יש להקפיד לכן  ומאן מחיל (לי עלמאדכו דאנהרא

     .)שלא לזרוע לפחות בארבע אמות הסמוכות לשפת הנהר
, ארבע אמות הסמוכים לחריץ ע"פסק הש

 והסמוכים לשפת )י"כפירוש רש (מזלזלין במדידתן

מפני שהם של , הנהר אין מודדין אותם כלל

    ).יז,רלא(מ "חו ה"בני ר
  

רי עברי מכריז רבי אמי מלא כתפי נגדי בת

המוצא יער או אילנות נטועין על [ קוצו נהרא 

שפת הנהר יקוץ ברוחב מלא כתף מושכי חבל 

והולכין , והן מטין עצמן באלכסון, הספינה

 שלא תמשכם כשהן משופעין לצד היבשה

 דינם וכל כמות הצריך להלוכם, הספינה למים

שפעמים שהילוכן , ובשני עברי הנהר, לקוץ

ת "וא ' כתבו התוסן מכאןמכאן ופעמים שהילוכ

אמה בית השלחין אני מוכר לך :) צט(ב "דאמרינן בב

 אמות לתוכה אמה מכאן ואמה מכאן לאגפיה' נותן לו ב

 דהתם מיירי באמת ל"וי )אמות'  שצריך דואילו כאן מבואר(

המים שהוא לאדם אחד שהוא עושה חריץ תוך שדהו 

אמה להשקות ממנה ואין צריך לאגפיים רק אמה מכאן ו

 והכא אניגרא הוא יאור גדול להשקות כל אותה ,מכאן

 דהתם תדע .בקעה לכך צריך ארבע אמות לאגפיה

זורעים אותן אמות ונוטעין שם אילנות כדאמר התם אבל 

הכא אין זורעין ונוטעין כלל שכל העם הולכים שם 

 לאו ,ע" והא דקאמר דאנהרא לכ,להשקות שדותיהם

ע " אלא אינו דכ,דם אחדמשום דאניגרא ליהוו כולהו דא

 ארבע אמות אי נמיאלא לאותן המשקין שדותיהם לבד 

 .]אמות של תוכה ואמה מכאן ואמה מכאן' דהכא היינו ב
כרוחב  [רב נתן בר הושעיא קץ שיתסר אמתא

דרך  ):צט( ב"דרך רשות הרבים כדתנן בב

 אתו עליה בני ] שש עשרה אמהרשות הרבים

 דפנוהו, )שלהןוהיער היה , שם העיר (משרוניא

, ולא היא. הוא סבר כרשות הרבים. )הלקוהו(

הכא משום אמתוחי , התם בעינן כולי האי

     .כמלא כתפי נגדי סגי  הוא)חבלים שלהן (אשליהן

ומניחין מקום פנוי משתי שפתות  ע"פסק הש

הנהר כרוחב כתפי המלחים שיורדים שם 

וכל אילן הנמצא ברוחב זה , ומושכים הספינה

שהרי ,  אותו מיד ואין מתרין בבעליוקוצצין

   ).ד,תיז(מ "חו מעכב מושכי הספינה
  

 )יער (רבה בר רב הונא הוה ליה ההוא אבא

 אמר להו ,אמרו ליה ניקוץ מר. אגודא דנהרא

מי שיש להן יער על הנהר  (קוצו עילאי ותתאי

 הילוך דרך למעלה הימנו ולמטה הימנו, אצלי

 ,יד הכיהיכי עב .והדר ניקוץ אנא) המים

ׁשו ָוקֹוׁשו והכתיב  ִּהְתקֹוׁשְ ּ ואמר ריש לקיש ּ

התם  ?קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים

אותן שלמטה  (אבא דבי פרזק רופילא הוה

ושלמעלה לא של ישראל היה שיכול לקצוץ 

,  פחת פרסיים היהיער של בית פרזק, אותו

 )ומה תועיל קציצה שלי, וידוע הוא שלא יקוצו

אי אמ ואי לא קייצו, ייצנאק ואמר אי קייצו

סתגי להו מ  דאי ממתחי להו אשלייהו,איקוץ

סע או אם יוכלו למתוח חבלם ולבא ממסע למ(

דף קח [)  ילכומכפר לכפר לילך ממטה למעלה

ם מהלך אין לה (לא מיסתגי להו , ואי לא]א"ע

, והולכין על כרחן דרך שפתו השנית, בעבר זה

ר של נכרי כשהולכין כנגד היע, שהרי על כרחן

 . קח-: קז   
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למה , ולכשיגיעו כנגד שלי, ילכו בשפתו השניה

והרי הן צריכין , יטריחו לעבור את רוחב המים

  .)לחזור ולעבור צד אחר כשכלתה הקצירה
  

חזא , רבה בר רב נחמן הוה קא אזיל בארבא

יער שהניח (דקאי אגודא דנהרא  ההוא אבא

לפי שאין העליונים , רבה בר רב הונא

ורבה בר רב נחמן לא היה , והתחתונים קוצצין

שיהא עליון ותחתון של נכרי , יודע שכן היה

ה דרבה בר אמרו לי ,אמר להו דמאן. )המושל

ִרים ְוַהְסָגִנים ָהְיָתה אמר  .רב הונא ְּוַיד ַהׂשָ ּ

ַּבַמעל ַהֶזה ִראׁשֹוָנה ַ ּ אתא ! קוצו, אמר להו קוצו. ּ

אמר מאן . ונא אשכחיה דקייץרבה בר רב ה

שזה  ' כתבו התוסימותו בניו ( ענפיהתקוץ קצייה

היה אותו יער עצמו של פרזיק רופילא ולא היתה ידו 

אמרי כולהו שני דרבה בר . )במעל כלל לכך קילל

רב הונא לא אקיים ליה זרעא לרבה בר רב 

  .נחמן
  

סתימת (  גפא)שערים (אמר רב יהודה הכל לאיגלי

הכל מסייעין לגדור חומת העיר ולהעמיד  ,העיר

ואפילו ) שלא יכנס צבא שונאים לעיר, יהשער

רבנן לא  מאי טעמא. לא אבל רבנן. מיתמי

כדכתיב , תורתו משמרתו (רותאצריכי נטי

לכרות (לכריא דפתיא ). 'בשכבך תשמור עליך'

 ואפילו מרבנן )מעין או בורות למים לשתות

ולא אמרן אלא . )שהרי גם הם צריכים לשתות(

אין בעלי בתים שאין יוצ (דלא נפקא באוכלוזא

אלא גובין , עצמן באכלוזא ובאוכלוסא לחפור

, לא  אבל לאוכלוזא)מעות ושוכרין פועלים

גנאי  (דרבנן לאו בני מיפק באוכלוזא נינהו

כל הדברים הצריכים  ע"פסק הש     .)הוא להן

, לוקחים מכל אנשי העיר, לשמירת העיר

שאין , חוץ מתלמידי חכמים, ואפילו מהיתומים

אבל . שתורתן משמרתן, כים שמירהח צרי"ת

. אפילו מן החכמים, לתיקון הדרכים והרחובות

לא , ואם כל העם יוצאים ומתקנים בעצמם

שאין דרך תלמיד חכם , ח עמהם"יצאו ת

   ).ד,קסג(מ "חו  ...להתזלזל בפני עם הארץ
  

כשמעלת (אמר רב יהודה לכריא דנהרא 

ונופלים בה אבנים ומעכבין מרוצת , שרטון

 )נקין אותו להעביר מכשוליווכורין ומ, םהמי

כשהעליונים מתקנין  (תתאי מסייעי עילאי

,  יש על התחתונים לסייעןכנגדן למעלה

, שמכשולין העליונים מעכבים מים מלירד

 )נמצא תיקון העליונים לעזרת התחתונים

  תתאי)אין צריכין לסייע (עילאי לא מסייעי

ו שתיקון של מטה אינ, כשמתקנין למטה(

שכל זמן שהמים , לעזרת עליונים אלא לרעתם

והשדות , רצים למטה הנהר מתמעט למעלה

כגון  ( וחילופא במיא דמיטרא)שלהן מתייבשות

בעיר שהמים קשים להרבות טיט ולקלקל את 

ועושין להם חריץ במורד להוריד , הדרכים

אם נתקלקל החריץ כנגד , המים חוץ לעיר

ם צריכים  העליוני,וכורין להם, התחתונים

שכל זמן , לסייע את התחתונים לכרות כנגדן

 יעמדו שלא ירדו המים התחתונים חוץ לעיר

 אין להן תוניםאבל תח, העליונים במקומן

שכל זמן שלא , לסייע לעליונים לכרות למעלה

  .) טוב להן לתחתוניםירדו העליונים למטה
  

תניא נמי הכי חמש גנות המסתפקות מים 

המעיין כולם מתקנות ונתקלקל , ממעין אחד

נמצאת התחתונה מתקנת עם . עם העליונה

כשמגעת , בפני עצמה (ומתקנת לעצמה, כולן

וכן חמש חצרות . ) אין אחר מסייעהכנגדה

 לביב )מי מטר, מים סרוחין (שהיו מקלחות מים

) חריץ מתוקן להוריד מי גשמים בו (אחד

 כולן מתקנות עם התחתונה ונתקלקל הביב

 נמצאת העליונה ) לתקן כנגדהמסייעות אותה(

פסק      .מתקנת עם כולן ומתקנת לעצמה
חמש גנות המסתפקות ממעין אחד . א ע"הש

. כולם מתקנות עם העליונה, ונתקלקל המעין

ומתקנת , נמצאת התחתונה מתקנת עם כולם

  והעליונה אינה מתקנת אלא לעצמה,לעצמה

חמש חצרות השופכות מים  .ב ).א,קע(מ "חו

. )חריץ מתוקן שנשפכין בו כל השופכין' פי(ד לביב אח

נמצאת . צריכים לסייע לתחתונה, ונתקלקל

עליונה מסייעת לכולן ואין שום אחת מסייעת 

והתחתונה אינה מסייעת אלא כנגד , לה

   ).ו,קסא(מ "חו חצרות

 .         קח
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 אמר שמואל האי מאן דאחזיק ברקתא דנהרא
בשני הפרסיים היה הקרקע מופקר לכל י "פירש רש(

קודם להחזיק בו ולפרוע למלך טסקא דהוא מס של ה

מקום , ואם בא אחד ומחזיק על שפת הנהר, קרקע

וצריך מקום פנוי הרבה לפורקי , שהספינות עולות לנמל

וזה החזיק , משאות לספינות ולטוענין מתוכן ומוציאין

 'תבו התוסעין זה ככ .לבנות שם בנין או לחרוש ולזרוע
ולהכי קאמר י "רש' לך כדפיקיבל בטסקא מן המדמיירי 

 כדאמרינן לקמן זבין במאתים 'דזבין' ולא קאמר 'דאחזיק'

 וכן האי מאן דאחזיק ביני אחי דבסמוך ,ם"זבין מעכו

ת דוקא באחזיק שהיתה קרקע הפקר וקבלה מן "מפר

 ולרב נחמן דוקא ביני ,המלך בטסקא לא מסלקינן ליה

להחזיק אחי מסלקינן ליה שעשה יותר מדאי שלא כהוגן 

 בקרקע הפקר שאינו בין  אבל משום מצרנות,ביני אחי

והטעם שבקרקע הפקר לא שייך .  לא מסלקינן ליהאחים

 כיון 'ועשית הישר והטוב' דלא שייך כאן דיני מצרנות

 אבל במכר , לקבל מן המלך ולא חשו הם עצמםשיכלו

ע דשייך דינא דבר מצרא דלא הוה ליה "מודים הם כ

 ,צרן שהיו הבעלים רוצים למכורלאסוקי אדעתיה דמ

 .ונהרדעי סברי דאפילו הכי שייך ועשית הישר והטוב

 אתי שפיר הא דאמרי נהרדעי משמיה דרב נחמן והשתא

שאם  ( דאמצרנות קאמר,בשמעתין אין אונאה לקרקעות
וכעת המצרן בא להוציא את השדה מן , הונה המוכר את הלוקח

 כל הסכום ששילם הרי המצרן חייב לשלם ללוקח את, הלוקח
 כדמוכח בכתובות )משום שאין הונאה לקרקעות, למוכר

דקאמר רבא גבי טעה השליח והאמר מר אין :) צט(

אונאה לקרקעות גבי מצרנות שהוא כעין שליח שהמקח 

דרב נחמן לית י "רש'  ואין צריך לדחוק כפי,לא יהיה שלו

שמקלקל מקום  (חציפא הוי )ליה דינא דבר מצרא

.  לא מסלקינן ליה)מדינא (קי סלו)לרבים

לאותן הלוקחין  (והאידנא דקא כתבי פרסאי

קני לך עד מלי צוארי  )שדות שעל שפת הנהר

מלא , קני לך השדה עד תוך הנהר(סוסיא מיא 

והלוקחין גודרין גדירן רחוק מן , צואר הסוס

בא ואם , הנהר שלא לקלקל את מקום הרבים

י נמי סלוק )אחד והחזיק מן הגדר ולצד הנהר

לפי שהיא קנויה לבעל הגדר י "פירש רש( מסלקינן ליה

י "רשלא כפירוש  כתבו ' התוסאמנם עד תוך המים

 דמסלקינן ליה שהראשון קנאו מן המלך אלא רשדמפ

דמסלקינן ליה לבא להחזיק לכתחילה משום דכיון דכתבי 

 חיישינן שלא יבא להחזיק עד תוך הנהר כמו ...פרסאי

ב הילוך הספינות וביאתן לנמל שכותב לו המלך ויעכ

וקנסינן ליה משום הכי להסתלק מכולה רקתא אפילו ממה 

   .)שחוץ לנהר
  

מאן דאחזיק ביני  האי אמר רב יהודה אמר רב

ושדות שני , שדה העומדת ליקח בטסקא (אחי

 וביני שותפי )אחים סמוכין לה מכאן מכאן

ורב נחמן . לא מסלקינן ליה סלוקי, חציפא הוי
 ואי משום דינא דבר מצרא, י מסלקינן נמאמר

אלא מכח , אם אינן לא אחים ולא שותפים(

מצרנות באין על המחזיק ואומרים אנו היינו 

וטוב לכל , שאנו צריכין לקרקע, מצפים לקחתה

  )אחד לקנות בסמוך לו ולא ליקח במקום אחר

דלא איכפת לן לדינא דבר  (לא מסלקינן ליה

ילו משום דינא  אפנהרדעי אמרי. )מצרא כלל

יָת משום שנאמר , דבר מצרא מסלקינן ליה ְָועׂשִ
ר ְוַהטֹוב ְבעיֵני ה ֵַהָיׁשָ ּ ּ דבר שאי אתה נחסר  ('ּ

ולא , שתמצא קרקעות במקום אחר, כל כך

  .)תטריח על בן המצר להיות נכסיו חלוקין
  

ובא , שדה היוצאה לימכר[ אתא אימליך ביה

דעת נמלך בל "ר (אחר ונטל רשות מבן המצרן

המצרן האם בדעתו לנצל את זכותו ולקנות את הקרקע הסמוכה 

 ואמר ליה זיל , אמר ליה איזיל איזבון])או לא, לו

 רבינא אמר? צריך למיקנא מיניה או לא, זבון

 צריך נהרדעי אמרי, לא צריך למיקנא מיניה

מצי אמר , דאי לא קנה מיניה (למיקנא מיניה

ל דמים כדי להעמידה ע, ליה משטה הייתי בך

 היה שאם באתי אני אצל הבעלים, הראויין לה

. )מעלה לי בדמים בשביל שחביבה עלי

  . והלכתא צריך למיקנא מיניה
  

אי לא קנו  ך למיקנא מיניההשתא דאמרת צרי

אייקור  )אם כן אין קניינו של זה כלום(מיניה 

דבר מצרא אייקר או  ( ברשותיה)ארעא (וזול

קח מלקבל דמים ולא יוסיף ולא יגרע הלו, זול

,  רווחא דבר מצרא הואדכי אייקר, שנתן בה

 ע"פסק הש     .) פסידא דבר מצרא הואוכי זול
אחד מן האחים או השותפין שמכר חלקו  .א

שאר האחין או השותפין מסלקים , לאחר

, המוכר קרקעו לאחר .ב ).ה,קעה(מ "חו.. .ללוקח

בין שמכרה הוא בין שמכר שלוחו בין שמכרו 

יש לחבירו שהוא בצד המצר שלו , בית דין

, וכן אם הוקרה ...ליתן דמים ללוקח ולסלק אותו

ואם הוזלה צריך , צריך ליתנה לו כמו שקנאה

מ "חו ...אם חפץ בה, ליקח אותה כמי שקנאה

ל "בא הלוקח ונמלך בבן המצר וא .ג ).ו,קעה(

 .קח           
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 שדה הרי פלוני בן המצר שלך רוצה למכור לי

לא , 'לך וקח'  ליהואמר, זו אלך ואקח ממנו

אלא , ויש לסלק אותו אחר שיקנה, ביטל זכותו

   ).כט,קעה(מ "חו ...אם כן קנו מידו
  

 אי לכולי עלמא , חזינא,זבן במאה ושוי מאתן

, יהיב ליה מאה ושקיל ליה קא מוזילא ומזבין

דגבי דהאי ( ושקיל ליה יהיב ליה מאתן ,ואי לא

ור סב, זבן במאתן ושויא מאה. )הוא דאוזיל

מינה מצי אמר ליה לתקוני שדרתיך ולא 

אמר ליה מר קשישא בריה דרב חסדא . לעוותי

לרב אשי הכי אמרי נהרדעי משום דרב נחמן 

קנאה  ע"פסק הש     . אין אונאה לקרקעות

אם היה נותנה כן , ק"הלוקח במנה והיא שוה ק

לא יתן לו , כגון שמוכר מחמת דוחק, לכל אדם

 היה נותנה כן ואם לא. המצרן אלא מנה

  ).ז,קעה(מ "חו ...ק"צריך ליתן לו ק, לאחר
  

גריוא דארעא במיצעא ) בעל השדה ללוקח (זבין ליה

 שדות המוכר מקיפות לה ,של מוכר (נכסיה

דבר העשוי  (אי עידית היא,  חזינן)מכל צד

לימכר לעצמו שאינו דומה לשאר שדות 

 זביניה זביני אי זיבורית היא) הסמוכות לה

צרני המוכר יכולים לסלקו שהרי יש ואין מ(

איערומי   ואי לא]ב"דף קח ע[ )ביניהן הפסק

,  יסלקוניאם באתי ליקח אצלם (קא מערים

ואהיה אני מצרן , אקנה אני בית סאה באמצע

ולא , ואקנה אני אחרי כן לכל צד, לכל רוח

, יוכלו לסלקני מן המחצה ומן הנותר לכל רוח

 ע"פסק הש     .)מהשתא מסלקינן ליה, הלכך
כ מכר "ואח, מכר לו קרקע מעט באמצע שדהו

רואים אם , לו קרקע בצד אותם שבאמצע

אותה המעט שמכר לו תחלה הוא עידית או 

, זבורית לגבי זאת הקרקע שמכר לו באחרונה

שהרי , זכה הלוקח ואין בן המצר יכול לסלקו

הוא עצמו בן המצר הוא מפני אותו מעט 

ט שקנה באמצע ואם אותו מע. שקנה באמצע

, הרי זה מערים, כמו זאת שמכר לו בסוף בצדו

 ...ובן המצר מסלק אותו מהשדה שקנה בסוף

 .מחרימין על ככה, ואם יש חשש ערמה בדבר

  ).כח,קעה(מ "חו ...וכן בכל דבר שיש לחוש לערמה

אמר . ראמתנה לית בה משום דינא דבר מצ

אית בה משום  אמימר אי כתב ליה אחריות

שאין , דודאי מכר הוא (מצראדינא דבר 

 ע"פסק הש     .)כותבין אחריות על המתנה
שלא , נתן הלוקח הקרקע במתנה לאחר

והוא שלא , אין המצרן יכול לסלקו, באחריות

וכן נראה , ויש חולקיןהגה . (יהא רמאות בדבר

   ).יח,קעה(מ "חו) לי עיקר
  

זו , בכל מקום שהן (מכר כל נכסיו לאחד

 ויצאו מצרני אחת מהן ,במזרח וזו במערב

שלא  (לית בה משום דינא דבר מצרא )וערערו

לעשות הישר , תקנו חכמים ללוקח להסתלק

שזה , שהוא רעה למוכר, והטוב לבעל המצר

, שימשוך את ידו בשביל זו, לא יקנה השאר

ובמקום פסידא דמוכר לא תקון דינא דבר 

 לית הני ציירי והני שרומצרא כדאמר לקמן 

לבעלים  ).נא דבר מצראבה משום די

זבן . דבר מצראלית בה משום דינא  הראשונים

א דבר לית בה משום דינ מנכרי וזבין לנכרי

דאמר ליה ארי אברחי לך   זבן מנכרי,מצרא

  זבין לנכרי )ואין לך ישר וטוב מזה (ממצרא

ר ְוַהטֹוב נכרי ודאי לאו בר  יָת ַהָיׁשָ ְּועׂשִ ּ  הואָ

בר מצרא ועשית  על דינא ד,ואין לנו לומר(

שהמוכר אומר לו מה , הישר והטוב אלא ללוקח

אם ארצה לא אמכרנה לך ותהא , עשיתי לך

. )אבל ללוקח נאמר משוך ידך ויקחנה זה, בידי

לקבולי , למוכר (שמותי ודאי משמתינן ליה

 עד )עליה כל אונסא דאית ליה מחמת הנכרי

 דמקבל עליה כל אונסי דאתי ליה מחמתיה
דוקא שישראל רוצה ליקח בדמים שנתן  'כתבו התוס(

, מכר כל נכסיו לאחד. א ע"פסק הש     .)ם"העכו

אין בעל המצר של שדה אחת מסלק את 

שהרי היא והאחרת קנה , הלוקח מאותה השדה

 ואפילו אם המצרן גם כן רוצה לקנות ,...כאחד

ביאר ( אינו יכול לסלקו, כל נכסיו בכל מקום שהן

מכרה למי . ב ).לו,קעה(מ "חו )ש" ראבאר הגולה

אין המצרן יכול לסלקו כיון , שקנאה הוא ממנו

הקונה . ג ).לז,קעה(מ "חו. ...שכבר מכרה לו

מ "חו אין המצרן יכול לסלקו, מהעובד כוכבים

עובד כוכבים , מכרה לעובד כוכבים .ד ).לח,קעה(

 : קח-. קח
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 ).לט,קעה(מ "חו ...לאו בר דינא דבר מצרא הוא
היו ,  שוכר לוהמוכר לעובד כוכבים או .ה

משמתין אותו עד שיקבל עליו כל אונס שיבא 

עד שינהוג העובד כוכבים עם , מהעובד כוכבים

   ).מ,קעה(מ "חו ...בן המצר שלו בדיני ישראל בכל
  

 לית )אם מכרה למי שממושכנת לו (משכנתא

שזה שכן מצרן  (בה משום דינא דבר מצרא

 דאמר רב אשי )שכולו שכונה בידו, מכולן

 לי סבי דמתא מחסיא מאי משכנתא אמרו 

לדינא דבר  מאי נפקא מינה. ביהדשכונה ג

הממשכן שדהו ואחר כך  ע"פסק הש     .מצרא

אין המצרן יכול , מכרו לזה שהוא ממושכן בידו

   ).נז,קעה(מ "חו ...לסלקו
  

אם המוכר זה  (למכור ברחוק ולגאול בקרוב

מוכרה מפני שהיא רחוקה ממנו ורוצה לקנות 

לית בה   ברע ולגאול ביפה)בקרובאחרת 

לפי שאין לנו להפסיד  (משום דינא דבר מצרא

דכשם שעלינו , מוכר משום טוב וישר דמצרן

 כך עלינו לעשות טוב לזה, לעשות טוב לזה

 שמא בין כך ואם באנו לעשות איחור בדבר

     .)ובין כך תמכר זו שהיה רוצה זה לקנות

בדמים המוכר שדה רע כדי לקנות  ע"פסק הש

או שמכר מקום רחוק כדי לקנות , שדה יפה

שמא , אין בהם דין בן המצר, מקום קרוב

בנתים שיודע למצרן יקנה אחר אותו שדה 

   ).מב,קעה(מ "חו שהוא רוצה לקנות
  

  ולמזוני)לפרוע כסף גולגלתא למלך (לכרגא

שבית דין מוכרין בנכסי , למזון אלמנה והבנות(

 לית בה )המתלקבור את  ( ולקבורה)יתומין

 דאמרי נהרדעא ,משום דינא דבר מצרא

לקרקע של  ( מזבנינן, ולקבורה,למזוני, לכרגא

במקום שצריך מעות מיד לא (  בלא אכרזתא)היתומים

וכיון דמשום רווחא דיתמי לא ממתינים להכרזה 

וכן , משהינן למילתא פן יכעוס שוטר המלך

 דמשום בר ש" כ,ולבזיון המת, חסרון מזונות

 ' כתבו התוס לא משהינן מילתא לאודועימצרא

כגון (שכל אלו הדברים הם לצורך היתומים אין לפרש 
כ הוה משמע דלשאר צורכי "דא) קבורה עבור היתום

לשאר שאף והדין הוא , יתומים אין מוכרין בלא אכרזתא

) .נב(גיטין ב כדאיתא ,צרכי יתומים אין צריך הכרזה

כ " וא.יצית ושופרמוכרים שדותיהן לקנות להן מגלה וצ

 לנכסי דפריך לרב אשי דאמר אין נזקקין.) כב(בערכין 

 מדתנן שום היתומים כ ריבית אוכלת בהם"יתוים אא

שלשים יום ומכריזין בבוקר ובערב לוקמה במילי דיתמי 

 אלא ודאי לכל מילי דיתמי אין צריכין ,שצריכי הכרזה

 ובשמעתין מיירי בכרגא ומזוני וקבורה דאשה ,הכרזה

 לקבורה פשיטא דמזבנינן בלא אכרזתא ת"וא .ובנות

 דאם לוו ל"וידאטו יהיה מת מוטל באשפה כל ימי הכרזה 

רוע לצורך קבורה קאמר דמזבנינן בלא אכרזתא כדי לפ

 שממשכנין מחפצי יתומים וה אמינא דהאי נמי את החוב

מכר כדי ליתן  ע"פסק הש     .)ל"עד שמכריזין קמ

ורה או למזון האשה או שמכר לקב, מנת המלך

    ).מג,קעה(מ "חו ... אין בו דין בן המצר...והבנות
  

לית בה משום דינא לאשה וליתמי ולשותפי 

 דלאו  לא מסלקינן להמכר לאשה(דבר מצרא 

אורח ארעא לאהדורי ולבקש מי שיש לו 

 אין ומה שבאה לידו ראשון, קרקעות למכור

, להרחיקו מעליו, לנו לומר ועשית הישר והטוב

ושותף שמכר לו לחבירו חלקו בשדה , וכן יתמי

 אין לנו לסלקו משום דינא ן בהשהן שותפי

ולומר אין אתה בא בחלק חבירך , דבר מצרא

אלא כיון , ויקחנה עמך, אלא כאחד המצרנין

     .) והרי הוא כשכן בכולהדלא נתברר חלקו

המוכר לאשה או ליתומים . א ע"פסק הש

גדולים או קטנים אבל יתומים הגה (, קטנים

אין ) שאינם יתומים אית בהו משום בר מצרא

 .ב ).מז,קעה(מ "חו ...בו משום דינא דבר מצרא
, מן השותפין שלו במשא ומתן' המוכר לא

ואין שאר , שאינו שותפו בקרקע זכה בהפ "עא

מ "חו ...שותפין או שאר בני המצר נוטלים עמו

  ).מט,קעה(
  

 עיר קודמיןשכיני ה שכיני העיר ושכיני שדה
, דלאו בדינא דבר מצרא איירי, נראה בעיניי "פירש רש(

שאם יש לו שדה , אלא להשיא עצה דרך ישר וטוב למוכר

, למכור ובאו עליה ללוקח שכינים הדרים אצלו בדירה

וזו שיש , סמוכות זו לזוששדותיהן , ושכן שיש לו בשדה

 ואני . שכיני העיר קודמין,לו למכור אינה סמוכה למצרן
 ועד הנה פירשתי,  מפי רבינו כל צרכיבה לא דקדקתי

והשתא לא  ).לקמן' כן פירשו התוס (דבמצרן דיליה קאמר
, ינהו בהדי הנך דלעילהוה ליה למיתנ,  דאם כןנראה לי

תפי ולשכיני העיר  לאשה וליתמי ולשוולמימר הכי

מאי ,  לית בה משום דינא דבר מצראולתלמידי חכמים

 :         קח
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למינקט לישנא , ולי שמעתאשנא דשני בלישנא דכ

 תלמיד חכם דקאמר שכן ותלמיד חכם, ותו, מיןדקוד

, אמאי תלמיד חכם קודם, אי האי שכן מצרן הוא, קודם

דהאי , עשית הישר והטוב הואתלמיד חכם לאו בר ו

כדאמרינן לעיל גבי זבין ,  אלוקח שדיוה רבנןועשית

מאי  קרוב ותלמיד חכם,  ותו...ועשיתלנכרי נכרי לאו בר 

ואם תאמר כששניהן מצרנין אטו , דינא דבר מצרא איכא

פירוש כ (משום דתלמיד חכם הוא משלח גלימא דאינשי
ביארו ' אמנם התוס         )ם"ף והרמב"פירשו הריי כן "רש
הא מילתא בדין הקדמה קמיירי כששניהם מצרנים ושכן ד

עיר מצרן מצד העיר שיש לו שדה אחורי ביתו הסמוכה 

 )שדה שיש לו שדה רחוקה מן העיר הסמוכה לזולזו ושכן 
קרוב , תלמיד חכם קודם שכן ותלמיד חכם

 איבעיא להו .תלמיד חכם קודם ותלמיד חכם

תא שמע טוב שכן קרוב מאח  ?שכן וקרוב מאי

, כל הרוצה למכור קרקע ע"פסק הש     .רחוק

כל אחד מהם אומר אני אקח , ובאו שנים

אם ,  המצרואין אחד מהם בעל, בדמים אלו

, היה האחד מיושבי העיר והאחד משכני השדה

תלמיד , שכן ותלמיד חכם. שכן העיר קודם

, שכן וקרוב. ח קודם"ת, ח"קרוב ות. חכם קודם

ואין , זכה, קדם אחד מהן וקנה. שכן קודם

הואיל ואין , חבירו שראוי לקדם לו יכול לסלקו

א דלא מקרי " יהגה(. אחד מהם בעל המצר

אבל מה , הוא חבירו הרגיל עמושכן אלא אם 

 ויש ש"ראו , בהכותב'תוס, ו"ירשדר אצלו אינו כלום 

   ).נ,קעה(מ "חו )י ותוספות בהמקבל"רש מי שחולק
  

מצרן שבא לעורר (הני זוזי טבי והני זוזי תקולי 

על המקח מביא מעות שמשקלן טוב יותר על 

אבל של לוקח טבין וחריפין במטבע , של לוקח

לית  )ואי נמי איפכא, משל מצרןהיוצאה יותר 

דאמר ליה  (ביה משום דינא דבר מצרא

  . )בהא ניחא, המוכר
  

לוקח ומצרן ששלחו (הני ציירי והני שרי 

וזה ירא ,  של מצרן צרורין וחתומין,מעותיהן

ושל לוקח , להתירן שלא יאמר יותר היו

 לית ביה משום דינא דבר מצרא )מותרין

     ).וזי צריכנאדאמר לז, דפסידא דמוכר הוא(

' הביאו המצרן והלוקח כל א ע"פסק הש

אם היו מעותיו של לוקח טובים משל , מעותיו

, או שהיו ממהרים יותר לצאת בהוצאה, מצרן

בטל ,  ואלו מותריןאו שאלו צרורין וחתומין

   ).כג,קעה(מ "חו ...זכות המצרן
  

אמר איזיל  )...מצרן שאמר, מילתא באפי נפשיה היא(

אמר איזיל . לא נטרינן ליה אייתי זוזיואטרח ו

שאנו  (חזינן אי גברא דאמיד הוא, אייתי זוזי

דאזיל ) אומדין אותו דאפשר לו לקיים דבריו

     .לא נטרינן ליה ואי לא . נטרינן ליה ומייתי זוזי

, אמר המצרן אטרח ואביא מעות ע"פסק הש

ואם אמר אלך . ואיבד זכותו, לא נטרינן ליה

ממתינים ,  אם הוא אמוד שיש לו,ואביא מעות

אין שומעין , ואם אינו אמוד, לו עד שילך ויביא

   ).כה,קעה(מ "חו ...לו
  

מרי ארעא  )בנין שעליה(ארעא דחד ובתי דחד 

 שלא למכור הבנין לאחר[ מעכב אמרי בתי

ם "ועיין מהר לאחר שלא ימכור עציו ואבניו ביארו' תוס(

 וזה צריך ואיל והוא בא למוכרם דה)ותורת חיים

ואיכא הישר ,  טוב שיהיה בנינו בקרקע שלולה

אמרי דארעא  מרי בתי לא מעכב ]והטוב

שכן לכשיגיעו שניו עומד , שהוא אינו חשוב(

דין מצרנות נוהג רק  ' התוסביארו להסתלק מיניה

אבל בבית אצל בית או קרקע  בקרקע הראויה לזריעה

בסמוך  דלא שייך טעמא דקאמר ,שאינו עומד לזריעה לא

 ודוקא בשדה של זריעה שייך הישר ,להכניס תלם אחד

   ).ת" וכן פר,והטוב שיכול לחורשה בבת אחת
  

שמכר לו דקלין בשדהו (ארעא דחד ודיקלי דחד 

מרי  )או עד שיבשו, להניחן שם עד זמן פלוני

מרי דיקלי לא , דארעא מצי מעכב אמרי דקלי

היה  ע"פסק הש     .מצי מעכב אמרי דארעא

, ע של אחד והבנין או האילנות של אחרהקרק

אם יש לבעל הבנין או בעל האילנות זכות 

 ,מהם בן המצר של חבירו' כל א, בקרקע

חבירו מסלק , לפיכך אם מכר אחד מהם חלקו

אבל אם אין לבעל . הלוקח אפילו הוא מצרן

אלא כל , האילנות או לבעל הבנין זכות בקרקע

ו הרוס א, זמן שירצה אומר לו עקור אילניך

ואין , זכה הלוקח, ומכר בעל הקרקע, בנייניך

ואם . בעל האילנות או בעל הבנין מסלק אותו

הרי בעל , מכר בעל הבנין או בעל האילן

כן ביארו . )נא,קעה(מ "חו ...הקרקע מסלק אותו

  .'את הגמם "ף והרמב"הרי

 :         קח
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המצרן חפץ בה  (ארעא לבתי וארעא לזרעא

  ישוב)ית והלוקח צריך בה לבנין ב,לזריעה

 ולית בה משום דינא )לבית דין ( עדיף)דבתי(

, ולא תקנו כאן עשות ישר וטוב (דבר מצרא

היה רוצה  ע"פסק הש     .)שזו טובה מזו

ובן המצר , הלוקח לקנותה לבנות בה בתים

הלוקח זוכה משום ישוב הארץ , רוצה לזורעה

ויש מי שאומר שאם . ואין בה דין בן המצר

 ).כו,קעה(מ "חו  יכול לסלקוהמצרן רוצה לנוטעה
לנוטעה אילנות ש שכתב " הוא דעת הראא"דעת הי

בבית שומעין לו ) :קא( כדאמרינן ,יראה דחשיב מבתי

  .בשדה אין שומעין לו משום ישוב ארץ ישראל
  

שן סלע מפסיק בין שדה זו  (אפסיק משוניתא

הדקלים  ( או ריכבא דדיקלא)לשדה של מצרן

 חזינא אם ) זו ומסוגריןהכפופין וסמוכין זו לצד

  אפילו תלם אחד)המצרן (יכול להכניס בה

ת בה משום דינא אי )משדהו לתוך שדה זו(

, שיש לו תועלת בקניית השדה הסמוכה לשדהו (דבר מצרא

לית בה משום  , ואי לא)הילכך הוא קודם לכל אדם

היה מפסיק  ע"פסק הש     .דינא דבר מצרא

ם או בנין גבוה בינו ובין מצר חבירו רכב דקלי

רואים אם יכול , צא בזהוחזק או גומא וכיו

תלם אחד בתוך הדבר המפסיק ' להכניס אפי

הרי זה בן מצר , עד שיתערבו שתי השדות

 אינו מסלק הלוקח,  ואם לאו.שלו ומסלק הלוקח

   ).כז,קעה(מ "חו
  

שהיו שדותיהם סביב שדה  (י מצרניהני ארבעה בנ

, זביניה זביני )וקנה (ן דקדים חד מינייהו וזבי)אחת

פלגו לה  )לקנות שדה זו (ואי כולהו אתו בהדי הדדי

שיהא כל , בארבע אלכסונות (בקרנזיל

    .)אחד נוטל בה על פני כולה סמוך לו

' מצרנים מד' היה לשדה הנמכר ד ע"פסק הש

, יד כולם שוה בה ויחלקוה באלכסון, רוחותיו

 ...כדי שיגיע לכל אחד חלק על פני כל שדהו

אבל אם . כשבאו כאחד, במה דברים אמורים

 ...זכה בה הוא לבדו, קדם אחד וסילק ללוקח

תלמידי  מיהו לכתחלה ימכור לכולם ביחד הגה(

  ).יא,קעה(מ "חו ).המגיד משנה ויש חולקין א"הרשב

 שדה מחבירו  המקבלמשנה ]א"דף קט ע[

לא  )פחות משבע שנים (לשנים מועטות

ן מכחיש בארץ שזרע פשת (יזרענה פשתן

, ואינה חוזרת ליושנה עד שבע שנים, הרבה

דאי , והא לא מיתוקמא אלא בחכירות

שהרי הבעלים ,  מאי דבעי ליזרעבקבלנות

עץ סרק  ( ואין לו בקורות שקמה)חולקין בו

והן חוזרין , וקוצצין ענפיו לקורות הבנין, הוא

, ופחות משבע שנים אין נעשות קורות, וגדילין

 לא יקוץ לפחות משבע שניםקיבלה , הלכך

, דלאו אדעתא דקורות נחית, קורות שבה

 )...אבל, דבשנים מועטות אינם חוזרים לקורות

שנה ראשונה  קיבלה הימנו לשבע שנים

  .ויש לו בקורות שקמה, יזרענה פשתן
  

בשבח , אין לו  בקורות שקמהאמר אביי )גמרא(

 שמין לו שבחם עשו והשביחו (יש לו שקמה

 אפילו בשבח שקמה ורבא אמר .)לכשיסתלק

  . נמי אין לו
  

 מיתיבי המקבל שדה מחבירו והגיע זמנו לצאת 

, לא ?שמין לו בשבח שקמה מאי לאו. שמין לו

נעקור , ירקא וסילקא. לקאשמין לו ירקא וסי

  . בדלא מטא יומא דשוקא ?ונשקול
  

 תא שמע המקבל שדה מחבירו והגיע שביעית 

אלמא , חה השדה ונותנים לולחוכר את מה שהשבי (שמין לו

 .)יש לו חלק בכל השבח ואף בקורת השקמה וקשה לרבא
תקופת החכירות הרי  (פקעא ארעאמי קא מ שביעית

אלא  ?)מדוע שמין לו את השבחכ "א,  לא נסתיימהעדיין

שמין  ימא המקבל שדה מחבירו והגיע יובלא

,  לצמיתות,יובל מי מפקעא קבלנות, ואכתי .לו

, י שאילולי יובל היתה נצמתתמ (אמר רחמנא

 אלא ?)דכתיב והארץ לא תמכר לצמיתות

 ,שמין לו ימא הלוקח שדה מחבירו והגיע יובלא

, וכי תימא הכי נמי שמין לו בירקא וסילקא

  אלא לאו ,סילקא וירקא ביובל הפקירא הוא

 תרגמא אביי אליבא דרבא שאני ?שבח שקמה

ְּוָיָצא ִמְמַכר ַבִיתהתם דאמר קרא   ממכר , ּ

, הילכך יש לו זכות בשבח שקמה (אינו חוזר שבח, חוזר

  ונגמר מיניה.)אבל חוכר לשנים מועטות אין לו

וכל כמה  (התם זביני מעליא הוא ?)דמקבל(

 . קט-: קח
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וארעא ,  ברשותיה אשבחאדאשבחא ארעא

 יובל אפקעתא דמלכא היא ...) דמשום, דהדרא

,  אפקעממכר,  לא מפקעומאי דלא פקע מלכא(

  . )פקע לא שבחא
  

קדחו בה , רב פפא קביל ארעא לאספסתא

כי קא מסתלק אמר . )צמחו בה אילנות (תאלי

 אמר ליה רב שישא בריה ,להו הבו לי שבחא

 דיקלא ואלים, י לרב פפא אלא מעתהדרב איד

, קיבל הימנו אילן לפירותיו כך וכך שנים(

הכי נמי דבעי מר  )ונתעבה והגבירו עיקרו

 הא ודאי אפילו ,לימות הדקל בא' התוסביארו( שבחיה

 דדוקא בשבח שקמה דליכא פרי אלא ,לאביי לית ליה

 ,שבח דגידול ענפים קאמר אביי דיש לו דאדעתייהו נחת

נ מר לא נחת " ה,אבל אדעתא דאלימות הדקל לא נחת

ל התם ודאי " א,אדעתא דתאלי אלא אדעתא דאספסתא

לאו אדעתא דהכי נחת כדקאמרת אבל אנא נחתינא למה 

 ?)יצמיח הקרקע דהיינו אספסתא ואלו צמחו במקומהש
אלא  (אמר ליה התם לאו אדעתא דהכי נחית

 אנא הכא אדעתא דהכי )לאכילת פירות

 כאביי כמאן . )לכל אשר יצמח בה (נחיתנא
דאילו לרבא דאמר בשבח שקמה אין לו  'כתבו התוס(

 דאמר )דאיכא למימר דאדעתא דהכי נחיתג "עא

 התם, פילו תימא כרבאא? קמה יש לובשבח ש

לא , כל מה שהשביח שקמה (לית ליה פסידא

 .איכא פסידא הכא) מנע ממנו חרישה וזריעה

מקום  (ידא דאספסתא אמר ליה מאי פסדתיך

 שקול ידא )הדקלין היה זורע אספסתא

אמר ליה אנא כורכמא רישקא  ?דאספסתא וזיל

אני הייתי מגדל במקומן כרכום שדמיו  (רבאי

מדקאמרת כורכמא רישקא  ( ליהאמר. )יקרין

ולא אמרת , שהוא דבר הנקצר בכל שנה, רבאי

 )אנא תאלי הייתי נוטע בה למישקל שבחייהו

דלא  (גלית אדעתך דלמשקל ואסתלוקי עבדת

נחתת להא ארעא אדעתא למיעבד בה מידי 

אלא , למישם ליה שבחיה ומפיק, דבר קיימא

כי , מידי דתיעקריה ותישקליה ותיזיל

אותו ( וזיל שקל כורכמא רישקא )...מסתלקת

 עקור דהיינו תאלי שקיימו בה, כורכמא רישקא

 אין לך אלא דמי )...וכשתבא לעקור, אותו ולך

אמר .) קא(דלעיל ג "עוא 'כתבו התוס[ עצים בלבד

 הכא ,י"דמצי למימר זיתי אני נוטל אי לאו משום ישוב א

 דמיירי דהני תאלי לא היו ראוים ,לא מצי אמר ליה

לנוטעם במקום אחר ואם היה נוטלם היו מתים ולא היו 

ל תאלי הוה נטענא אלא " מדלא אנ"אשוים אלא לעצים 

כורכמא דרישקא שמשעוקרין אותן אין נוטעין אותן 

במקום אחר גלית אדעתיך שלא היית חושש בדבר 

 וכגון ,שראוי לנוטען ולכך אין לך אלא דמי עצים

ר מאספסתא וכורכמא שהתאלי לא היו מכחישין אותו יות

 שאם לא כן לא יכול לומר תאלי הוה נטענא ,דרישקא

'  שהוקשה לתוסא ביאר"המהרש (שהרי לאספסתא קבלה
משמע שאם היה טוען שרצה ליטע עצים היה מקבל ' שבגמ

איך מותר ליטע עצים הרי ' והיה קשה לתוס, דמי עצים נטועים
 יותר ועל זה תירצו שלא היו מכחישים, מכחיש את הקרקע

   .])מאספסתא
  

עא ואהדר ליה רב ביבי בר אביי קביל אר

 )הגביהו סביב גבוליה כעין שן הר (משוניתא

צמחו בה , בההיא משוניתא (קדחו ביה זרדתא

כי קא מיסתלק אמר להו . )אילנות של עוזרדין

אמר רב פפאי משום דאתיתו . הבו לי שבחאי

 )מבית עלי שהיה ממשפחה רעועה (ממולאי

 אפילו )דברים גבנונים ( מילי מולייתאאמריתו

 לא אמר )דבעי שכר שבחא דתאלי (רב פפא

שצמחו במקום הראוי  (אלא דאית ליה פסידא

במשוניתא  (מאי פסידא אית לך  הכא)לזריעה

המקבל . א ע"פסק הש     .)אין דרך לזרוע

לא יזרענה , שדה מחבירו לשנים מועטות

ולא , פשתן ואין לו בקורות שקמה וכיוצא בה

ל "ס הוא וכצ"ט א"רר הגואיביאר ב (בשבח האילנות

 ולא באילנות , ואלעיל קאי)של בקורות שקמה (ולא בשבח

 אבל מחשבים לו , שיצאו מאליהם בשדה)שיצאו

מקום האילנות כאילו היה בהם אותה זרע 

והוא שצמחו האילנות , שזרע בכל השדה

 ויש אומרים דאם הגה(במקום הראוי לזריעה 

צריך , מר דגם הוא היה נוטע אילנותהוא או

אבל אם . ליתן לו מן האילנות כאילו נטען

, אומר שיותר היה חפץ לזרוע מליטע אילנות

אם האילנות ראוין ליטע במקום אחר צריך 

 ,ליתן בו בשבילם דמי נטיעות העומדים ליטע

אינו נותן לו אלא דמי , ואם אינן ראויין ליטע

ינו ראוי  אבל אם יצאו במקום שא)עצים

ואם קבל ממנו . אין מחשבים לו כלום, לזריעה

זורעה שנה ראשונה פשתן ויש לו , לשבע שנים

מקבל  .ב ).א,שכה(מ "חו בקורת שקמה וכיוצא בה

 .קט           
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והיו שם זרעים , שהגיע זמנו להסתלק מהשדה

שעדיין לא הגיע להמכר או שנגמרו ולא הגיע 

שמין אותן ונוטל מבעל , יום השוק למוכרן

   ).א,שכז(מ "חו הקרקע
  

בק רב יוסף הוה ליה ההוא שתלא שכיב וש

 השתא , חד אמר עד האידנא. חמשה חתנוותא

עד האידנא לא הוו סמכו אהדדי ולא . חמשה

סמכו אהדדי ומפסדו , השתא חמשה, מפסדו לי

 אמר להו אי שקליתו שבחייכו ומסתלקיתו . לי

 דאמר ,מסליקנא לכו בלא שבחא ואי לא, מוטב

ואיתימא רב , ואיתימא רב הונא, רב יהודה

נוטע כרם בקרקע בעל  (נחמן האי שתלא

ונוטל , ועליו להיות אריס כל הימים, הבית

יורשים דיליה מסתלקין  , דשכיב)מחצה בפירות

, 'כתבו התוס( ולאו מילתא היא. להו בלא שבחא

שלא אמר דבר זה מעולם אלא להפחידו ן "פירש ריב

עולם למה הזכיר כל כך  דאם לא אמר מותימה .אמר כן

 ל"וי ...אמוראים רב הונא ואיתימא רב יהודה ואיתימא
דרב יוסף לא הזכיר אלא אחד מהם ובני בית המדרש 

 ע"פסק הש     .)נסתפקו בין אלו איזה מהן הזכיר
, ומת והניח בן, זמן ידועהמקבל שדה מחבירו ל

וכן הבן לא , ה שאכל אביך תן לי מלא יאמר

אלא שמין מה , ה שעשה אבי תן לי מיאמר לו

אפילו שהתנה , שעשה עד עת מותו ויתן לו

    ).א,שכט(מ "חו עמו לזמן קבוע
  

, ההוא שתלא דאמר להו אי מפסדינא מסלקנא

אכתי הוה , מיהו, מאי דאשבח כבר (אפסיד

 בלא שבחא ומיסתלקנא דקאמר, שבחא

.  מסתלק בלא שבחאאמר רב יהודה. )קאמר

דהכי  (ל שבחא מסתלק ושקירב כהנא אמר

, קאמר אי מפסידנא מסתליקנא על כרחי

  דאיומודה רב כהנא. )ושקילנא מאי דאשבחי

מסתלק  אמר אי פסידנא מסתלקנא בלא שבחא

,  אסמכתא היארבא אמר. בלא שבחא

 לא ואפילו אמרת הכי (ואסמכתא לא קניא

מאי שנא , ולרבא. )מסלקינן ליה בלא שבחא

שלם מהא דתנן אם אוביר ולא אעביד א

מאי  הכא, התם מאי דאפסיד משלם ?במיטבא

שיימינן מאי דמטי לבעל  (דאפסיד מנכינן ליה

ומנכינן ליה מחלקו דשתלא , הבית בהפסד

  ע"פסק הש     . ואידך יהבינן ליה)בשבח
אפילו התנה על עצמו שאם יפסיד לא יטול ...

הרי זה אסמכתא ואין מנכין לו אלא מה , כלום

   ).ב,של(מ "חו שהפסיד
  

. סלקיה, אפסיד, רוניא שתלא דרבינא הוה

אמר ליה חזי מר מאי קא , אתא לקמיה דרבא

אמר ליה הא .  אמר ליה שפיר עביד,עביד לי

. אמר ליה לא צריכא להתרות ,לא התרה בי

פירש [ דאמר רבא מקרי דרדקי, רבא לטעמיה

 דשבשתא כיון דעל על, פסידא דלא הדר הואי "רש

 וליתא דרבא גופיה וכתבו, י" הביאו פירוש רש'התוס

 להכי אלא .דשבשתא ממילא נפקא.) כא(ב "אית ליה בב

קרי ליה הכא פסידא דלא הדר לפי שבאותה שעה 

,  שתלא]שלימדו שיבושים נתבטל לו לימוד של אמת

 ]ב"דף קט ע[ )מוהל תינוקות (ואומנא, טבחא
 ולן כמותרין ועומדין דמיכ וספר מתא

  כל פסידא דלא הדר כללא דמילתא. )לסלקינהו(

הנוטע  ע"פסק הש     .כמותרין ועומדין דמי

ויש הגה (שהפסיד , אילנות לבני המדינה

וכן טבח של בני ) אומרים דהוא הדין ליחיד

, והמקיז דם שחבל, העיר שנבל הבהמות

ומלמד תינוקות , והסופר שטעה בשטרות

אפילו רק יום הגה (שפשע בתנוקות ולא למד 

, וכל כיוצא כאלו, ד בטעותאו למ) או יומים

והאומנים שאי אפשר שיחזרו ההפסד 

שהם , מסלקין אותם בלא התראה, שהפסידו

, עד שישתדלו במלאכתם, כמותרים ועומדים

א " ויהגה(. הואיל והעמידו אותם הצבור עליהם

מכל מקום בעינן , שאין צריכין התראהפ "עדא

דעד שיהיו מוחזקין או שיתרו בהן לא , חזקה

   ).ח,שו(מ "חו ..).נן להומסלקי
  

, ההוא שתלא דאמר להו הבו לי שבחאי

אתא לקמיה . דבעינא למיסק לארעא דישראל

אמר להו הבו ליה , ר שמואלדרב פפא ב

ארעא לא , יה רבא איהו אשבחאמר ל .שבחיה

אמר ליה אנא פלגא דשבחא קאמינא  ?אשבח

אמר  . )כדרך שאר שתלים שאינן מסתלקין (לך

א הוה שקיל בעל הבית פלגא ליה עד האידנ

השתא בעי למיתב מנתא , ושתלא פלגא

 כיון דמיסתלק לו בלא זמנוכלומר  (לאריסא

 : קט-. קט
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עד האידנא הוה , אמאי שקיל פלגא בשבחא

וזה היה עושה , שקיל בעל הבית פלגא בפירות

עכשיו זה יטול , בה כל עבודתו כמשפט אריסין

ועל בעל הבית ליטול , כל המגיע לו וילך

ודרך , הכרם ויצטרך לתתה לאריסאעבודת 

, אריס שיורד לכרם נטוע ליטול שליש בפירות

נמצא בעל הבית מפסיד שליש ממחציתו בכל 

  . אמר ליה ריבעא דשבחא קאמינא ?)שנה
  

דתרי תילתא  (סבר רב אשי למימר ריבעא

משתוציא השליש , המגיעין לבעל הבית

דהוא דנקא , שיצטרך ליתן לאריס שיורד לה

 אם השבח ששה דינרים , כגון. הכרםבכל שבח

 נותרו יוציא מהן שליש שעתיד ליתן לאריס

והיינו , מהן יטול השתל דינר, ארבעה דינרים

  דהוא דנקא)ריבעא במאי דמטא לבעל הבית

 דאמר רב מניומי בריה )דשבחא כוליה שישית(

 דרב נחומי באתרא דשקיל שתלא פלגא

 ילתא ואריסא ת)ועושה עבודה לעולם, בפירות(

 נוטל יס היורד לתוך הכרם גמורה ועובדהאר(

  האי שתלא דבעי לאסתלוקי.)שליש בפירות

שיימינן ליה  (יהבינן ליה שבחא ומסלקינן ליה

 כי היכי )למיתב ליה, כלומר מעיינין במילתא

בסילוק של  (דלא נמטייה הפסד לבעל הבית

 אי אמרת בשלמא ריבעא דהוא דנקא. )זה

כי הדר שקיל אריסיה ד (שפיר )שקיל שתלא(

פש ליה ,  הרי שלשה דינרין בין שניהןתילתא

)  כדהוה שקל עד השתאפלגא דבעל הבית

, דינר וחצי(אלא אי אמרת ריבעא ממש 

קא מטי  )והאריס יטול שליש שהן שני דינרין

 )חצי דינר ממחציתו (ליה פסידא לבעל הבית

   ?)מהשבח כולו 1\12 (פלגא דנקא
  

 דרב יוסף לרב אשי אמר ליה רב אחא בריה

ת מנתא דילך הב ליה  אנ)שתלא (ולימא ליה

 מוטל  שהיהשיטרח בו החצי שלך (לאריסא

 הב ליה לאריסא עלי לעשות ואתה אוכל פירות

והיינו ריבעא , ועלי לנכות מחלקי כפי המגיע לו

טול אתה שלשה רבעי , כיצד, דינר וחצי, ממש

 נמצאת מהן תתן השליש לאריס, הכרם לחלקך

 )כל כל השנה חצי פירות הכרם בלא יציאהאו

 ינא עבידנא ביהמנתא דילי מאי דבע ואנא

ולא , אני אמכור לאחרים הרביע המגיע לידי(

דהא , שייך גבאי למיתן מנתא לאריסא

, הקונה ירד ויעשה ויאכל, מזבנינא ומסתלקנא

ואם באת לקנותו הרי אין עלי לעשות לך 

 לאריסאם תתנהו , ותאכל את פירותי בחנם

והדינר , לישקול מיניה וביה שוה חצי דינר

שהרי עכשיו , והיינו תרי תילתי, ישאר שלך

ולעולם ריבעא ממש קאמר , אתה קונה ממני

תא  אמר כי מטית לשחיטת קדשים  )רב פפא

הכרתי בך שאתה חדוד ויודע ( ואקשי לי

, וכי מטית למסכת זבחים, להעמיק ולהקשות

תן לב לתרץ לפי וא,  תא אקשי לישהיא עמוקה

, ולא היא, ויש אומרים דחויי מדחיה, שאלתך

חדא דקושיא מעליא , דעל כרחיך קבולי קיבלה

 קסבר רב אשי למימרמדקאמר , ועוד, היא

  . )מכלל דמסקנא לאו הכי הוא
  

אמר רב מניומי בריה דרב נחומי , גופא

, א תילתאבאתרא דשקיל שתלא פלגא ואריס

ינן ליה שבחיה יהב האי שתלא דבעי איסתלוקי

. כי היכי דלא ליפסוד בעל הבית, ומסלקינן ליה

 אמר רב מניומי בריה דרב נחומי קופא סבא 

 הרי הוא כשאר גפן שהזקינה בכרם (פלגא

ונוטל בה שתלא פלגא , זמורות שחולקין בהם

 אדעתא דכיון דאורחה בהכי, כשאר פירות

ובאו לחלק  (ריבעא  שטפה נהרא)דהכי נחת

ה כי שתלא דמיסתלק בלא  הוה ליהעצים

 פעמים שטפה נהרא, ושקיל ריבעא, זמניה

ופעמים ששוטף את הקרקע , שעוקרין לגמרי

ואין ראוי לצמוח בו כלום עד זמן , ומכחישו

נטע הנוטע והשביח  ע"פסק הש     .)מרובה

שנמצא בעל הקרקע צריך , ורצה להסתלק

הרי בעל הקרקע מוריד אריס , להוריד אריס

ויטול ) ריס נוטל שליש מן השבחוסתם אהגה (

בעל הקרקע החצי ולא יפסיד כלום ויטול 

והשתות הנשאר של נוטע שהרי , האריס שליש

כדאמר רב  ביאר באר הגולה (סילק עצמו ברצונו

ש " ומ,ד"ש בשם הראב"ף והרא"אשי שם וכן פסקו הרי

 מר קדשים תא אקשי לי כלות כי מטית לשחיטאלרב אח

 כי עתה תל מקום תוכל להקשואחר שתתחכם ותלמוד כ

 :        קט
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 רב אשי למימר וסברדאמר ג "עאין ראוי להקשות לי וא

 מיהו לא .)י"ודלא כרש ם דמתקייאסברו.) ב( ב"בבמצינו 

מ "חו יוכל להסתלק בלא רשות בעל השדה

   ).ג,של(
  

משכן  (ההוא גברא דמשכין פרדיסא לחבריה

 )אי נמי בנכייתא, לו כרם במשכנתא דסורא

ובזמנו  (לחמש שנין )הזקין (וקש, עשר שניןל

עצים  ( פירא הויאביי אמר. )שהיה ראוי לכך

וילקח  , קרנא הוירבא אמר )ויטלם המלוה, שבו

 ת"וא ,'כתבו התוס( פירותבו קרקע והוא אוכל 

למדנו לעיל שהשותל נוטל מחצית  (והא קופא סבא פלגא
יטול המלוה את  כ גם כאן"א. כדין שאר פירות הכרם, מהעצים

 ודוחק לומר )כדרך שנוטל את שאר הפירות, כל דמי בעצים

 דקופא סבא פלגא משום ל"וידפליג רבא אדרב מניומי 

דשתלא שקיל אפילו בגוף הקרקע פלגא וכי מסתלק בלא 

זמניה הוא דשקיל ריבעא משום דעליו לשלם אפילו מה 

שהבעל יצטרך ליתן לאריס שישמור חלקו שהיה מוטל 

 שטפה נהרא ריבעא דאדעתא  וכן,על השתלא לשמור

דהכי נחית שאם יסתלק בלא זימניה באיזה ענין שיסתלק 

 ובקופא סבא שאין עוד מה לשמור ,שלא יקח אלא ריבעא

 אבל הכא המלוה אין לו בגוף כלום אלא ,שקיל פלגא

   .)בפירות
  

  או נקצץ)במשכנתא קאי (מיתיבי יבש האילן

 ,ימכרו לעצים כיצד יעשו, שניהם אסורים בו

 מאי לאו . והוא אוכל פירות, וילקח בהן קרקע

י "פירש רש (בזמנו  נקצץמה, יבש דומיא דנקצץ

שחדל , שאין אדם קוצץ אילן שעושה פירות אלא בזמנו

ב "דאמרינן בב הוסיפו עודו ,'תוסכ ה"כ .לו מעשות פרי

  אף יבש )האי דיקלא דטעון קבא אסור למיקציה.) כו(

 והוא אוכל וקתני ילקח בהן קרקע. בזמנו

קצץ דומיא נ, לא ?אלמא קרנא הוי, פירות

ומודה אביי בלא (מה יבש בלא זמנו . דיבש

 דכיון דלאו אורחיה, שחדל לעשות פרי, זמנו

 כתבו ולאו אדעתא דהכי נחת, לאו פירא הוא

ג "ע וא,יבש משמע שלא בזמנו מדלא קתני הזקין 'התוס

מא דהזקין נמי משמע שלא בזמנו כדאמרינן בסמוך אי

 אבל ,הזקינו משמע בין בזמנו בין שלא בזמנו ל"י ,והזקינו

 אף נקצץ בלא זמנו )יבש לא משמע אלא שלא בזמנו
 ואמאי איצטריך למימר אף נקצץ ת"וא ,'כתבו התוס(

 והא מעיקרא לא פריך אלא מיבש דהוה ,שלא בזמנו

דומיא דנקצץ אבל מנקצץ בזמנו לא פריך משום דאיכא 

 ,היינו לאחר שיבש שלא בזמנולמימר דנקצץ בזמנו 

 ל"ויוהשתא דשני ליה מיבש תו לא קשיא ליה לאביי 
 דנקצץ משמע סתמא ,דמעיקרא נמי קשיא ליה מנקצץ

דקאמר מה נקצץ ' והא ,אחר שיבש בזמנו כמו שדרכו

 )שקשה רק מיבש' היינו שנראה מהגמ(' בזמנו אף יבש בזמנו

 ך לא איצטריאי נמימשום שרוצה להקשות משניהם 

היה נראה ממנה ' שלכאו, 'מה נקצץ בזמנו אף יבש'הלשון (
 אלא לאפוקי דלא נידוק איפכא נקצץ )מיבששהקושיא רק 

   .) כדמשני בתר הכי,דומיא דיבש
  

מת אביה , משניסת, לאשה ( שמע נפלו להתא

דף קי [ גפנים וזיתים זקנים )ונפלו לה בירושה
והוא , ימכרו לעצים וילקח בהן קרקע ]א"ע

 דאי פירא הוה, אלמא קרנא הוי (כל פירותאו

קשה  ' כתבו התוסהא תקון רבנן פירות לבעל

       .לאביי דאמר עצים פרי הוי במקום שאין פרי אחר
כ מיירי שעושין קצת פירות " דהתם ע, דמאי פריךותימה

מדפליג התם רבי יהודה ואמר לא תמכור מפני שבח בית 

 ואי ליכא ,לה ומוקי ליה התם בשדה שאינה ש,אביה

פירות כלל מה שבח בית אביה יש הלא בעל השדה לא 

יניחם לעמוד שם יותר אחר שנתייבשו והבעל יקוץ אותם 

 וכן משמע נמי מעיקרא דבעי לאוקמי פלוגתייהו ,לעצים

 אבל בשדה שאינה ,בנפלו לה זיתים בשדה שלה ופליגי

 ופריך והא עבדים ושפחות זקנים ,שלה דברי הכל ימכרם

 כנפלו בשדה שאינה שלה ופליגי והנהו עבדים דהוי

כשעושין קצת מלאכה דאי לאו הכי מה  כ"ושפחות ע

נ מיירי דאיכא בזיתים " וה,מכירה שייך בהם דמי יקנה

 ולפי שאין עושין ,קצת פירי ולכך הוו קרנא אפילו לאביי

אלא פירות מועטין ילקח בהן קרקע ויאכל פירות וזהו 

ן דליכא פרי אז העצים  אבל בשמעתי,טובת שניהם

מ מוכח שפיר דקרנא הוי " דמל"וי       .מיקרו פרי לאביי

 ילקח בהן קרקע ק" ולהכי קאמר ת,אפילו כשיבש לגמרי

 ופליג ,אפילו מעתה שעושין קצת פירות לטובתו של בעל

ג דאמר לא תמכור משום שבח בית אביה ולא "ארשב

 עד חיישינן לטובת הבעל כל זמן שעושין קצת פירות

כ אי אפשר "או ,שתייבש לגמרי ואז ילקח בהן קרקע

להמתין מעט שהרי לאביי טובת הבעל , להסביר כאביי

 מאשר שיקח בהם עד שתייבש לגמרי ויהא הכל שלו

 ק כמו"תהבנה בדברי אלא מוכח ש, קרקע ויאכל פירות

קפצה עליהן זקנה  ( אימא והזקינו?) רבאהסבר

  אוקימנא לאו מיואיבעית אימא. )בלא זמנן

 לההיא כגון שנפלו לה בשדה ]:)עט ( בכתובות[

שהיו דקלים , שלא היתה הקרקע שלה (אחרת

דידה  (דקא כליא קרנא )בשדה של אחרים

     .)אי אמרת לישקלינהו בעל לכולהו, לגמרי

 השוכר פרדס או שהיה משכון ם"פסק הרמב

שנים ויבש הפרדס בתוך הזמן ימכרו ' בידו לי

 קרקע ויאכל פירותיו עד סוף עציו וילקח בהן

וגוף האילנות , זמן שכירותו או זמן המשכון

 . קי-: קט   
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שיבשו או נקצצו שניהן אסורין בהן משום 

אין כאן  ד"השגת הראב. רבית המלוה והלוה

רבית אלא המלוה אסור משום דקא כליא קרנא 

שכירות והלוה אסור משום דמשתעבדי למלוה 

קי לה התם  מודהלכתא כוותיהרבא  מ"כתב הכס ).ה,ז(

 העיר הלחם .כשיבש או נקצץ בתוך זמן המושכר לו
כ איירי "ולא הבנתי דברים אלו דע ל"וז, משנה על דבריו

 אלא ,ק בגמרא קש לחמש שנין" דה,בתוך זמן המושכר

ל בזמן הראוי להזקין "דלרבא איירי בקץ אפילו בזמנו ור

ס הם אלו " דטונראה ודאי ,ואפילו הכי הוי כליא קרנא

      .מ"סם שבאו כאן בספר כהדברי
  

שטר משכנתא דסורא במישלם  (ההוא שטרא

ולא  ( דהוה כתיב ביה שנין סתמא)שניא אלין

לוה ,  מלוה אמר שלש)פירש בו מנין השנים

דשנה  (קדים מלוה ואכלינהו לפירי. אמר שתים

רב ? מי נאמן. )מקמי דנתבעיה לדינא, שלישית
ג "עא ( קרקע בחזקת בעליה קיימאיהודה אמר

 אנן בתר דלא תבעיה עד לאחר אכילת פירות

 וכי מספקא לן שנה זו של מי, קרקע אזלינן

ושלא כדין אכלינהו , אוקי ארעא בחזקת מריה

 פירות בחזקת אוכליהן רב כהנא אמר )לפירי

ואתא לאפוקי , כיון דקדים ואכלינהו (קיימי

דבתר ,  נייתי ראיה דלאו שלש הוומיניה

והלכתא כוותיה דרב . )אכילת פירות אזלינן

והא  .דאמר פירות בחזקת אוכליהן, כהנא

, )בדיני (קיימא לן דהלכתא כוותיה דרב נחמן

גבי שוכר  [דאמר קרקע בחזקת בעליה עומדת

מדינר זהב , מרחץ משנים עשר זהובים לשנה

אמר כולו ,  ואפילו בא בסוף החדש):קב(לחדש 

התם מילתא  ?]כשנתעברה השנה, למשכיר

כלומר בתר קרקע  (א לאיגלויי היאדלא עביד

הני מילי בספק , ומיהו, ודאי אית לן למיזל

דמספקא , כי ההוא, שאין עומד לעולם להתברר

לן בין אם תפיס לשון ראשון ואי תפיס לשון 

 מילתא דעבידא לאיגלויי היא הכא) אחרון

 ואטרוחי בי )שיבאו עדי שטר ויעידו, בסוף(

א הדין עם שמ (דינא תרי זמני לא מטרחינן

 עתידין אנו לחזור ואם נוציאנו מידו, המלוה

 ע"פסק הש     .)ולגבותו מיד הלוה לאחר זמן
שטר השכירות או שטר המשכנתא שכתוב בו 

ובעל , בעל הפירות אומר שלש, שנים סתם

כר או וקדם זה השו, הקרקע אומר שתים

הרי הפירות בחזקת , המלוה ואכל הפירות

ויש מי .  הקרקע ראיהעד שיביא בעל, אוכליהם

שאומר שאם יראה בית דין שלא יוכל השוכר 

 מוציאין מידו , או הממשכן לברר עוד דבריו

   ).ג,שיז(מ "חו
  

שנים מושכנת לי ואין  (מלוה אומר חמש

וכבר אכלת  ( לוה אומר שלש)השטר לפנינו

  אייתי לי שטרך)לוה למלוה (אמר ליה .)שלש

אמר ליה   )מש שניםשכתוב בו שקיבלת אותה לאכילת ח(

,  מלוה נאמןאמר רב יהודה. שטרא אירכס לי

, לעולם (מגו דאי בעי אמר לקוחה היא בידי

  .)ואבד השטר ממני, ואכלתיה שני חזקה
  

רב זביד ורב אמר ליה רב פפא לרב אשי 
ולא  (בירא להו הא דרב יהודהעוירא לא ס

, שהדברים מוכיחין שהוא רמאי ,אמרינן מגו

והאי שטרא לא דמי לשטר , שאמר אבד השטר

 לעדות שמכרה לו הוא דאילו שטר זביני, זביני

אמור , תאמר לו להזהר בווכי עד עולם , בא

 מצי לאיזדהורי אינש עד תלת שנין רבנן ביה

 לא יצא עוד דקסבר,  לא מיזדהרטפי, בשטרא

האי שטרא כיון   מאי טעמא)ערעור עליה

לראיית מנין שנים של אכילת  (דלגוביינא

 לגוביינא דאכילת פירות דמנין השנים פירות

דלא לירכס ליה עד  (מיזהר זהיר ביה  קאי)קאי

 ) לא מהימןאירכסוהאי דקאמר , כלות השנים

 סבר אוכלה ,ומיכבש הוא דכבשיה לשטריה

  . תרתין שנין יתירתא
  

אדרב  (אמר ליה רבינא לרב אשי אלא מעתה

דאמר אי בעי אמר לקוחה היא , יהודה קפריך

שתקנו רבנן להתיר (  האי משכנתא דסורא)דיבי

 .ה אפילו יותר מכדי חובוולמלוה לאכול פירות משדה הלו
... שלנו מלוה אומר חמש' ג שנידון הגמ"עא 'כתבו התוס

שפיר  הוי שייך ,משכנתא דסורא בכ" גאפשר להעמידו

הוה קים  לפי שמשכנתא דסורא ,לאקשויי בהאי לישנא

הכי קאמר אלא מעתה  ל,ליה שתקנו חכמים לעשות

 דכתבי הכי במישלם )...תקנת משכנתא דסורא

היכא . שניא אלין תיפוק ארעא דא בלא כסף

דכבשיה לשטר משכנתא ואמר לקוחה היא 

  וכי מתקני רבנן מילתא,הכי נמי דמהימן, בידי

 .          קי
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  דאתי בה לידי)כי האי, דאתי בה לידי רמאות(

יהודה ' אין הדין עם ראלא ודאי  'כתבו התוס[ פסידא

הקשה הרב         . לומר לקוחה היא בידישאמר שנאמן
דהא ' לקוחה היא בידי'לכאורה נאמן לומר  רבי אלחנן

וכיון דנאמן , שנים' חזקת הבתים חזקתן ג.) ב כח"ב(תנן 

ואומר  .למה לא יהיה נאמן במיגו, לומר לקוחה היא בידי
 שמחזיק שנים מועילה באופן שטען התובע' חזקת ג י"ר

היה לו למחות תוך שלש כי יודע בודאי כיון דבגזל בה 

שנים ולא ימחה שיטעון ' שנכנס לה בגזל אם ישתוק לו ג

שנים שיהיה שלו ולכך היה לו למחות שידוע ' על ידי ג

לכל שתקנו חכמים למחות תוך שלש ואם לא מיחה 

 אבל כשבמשכנתא בא לידו סובר המקשה כי לא ,הפסיד

אין לחוש שאחר משום ש ת להבעלים למחותקנו חכמים

        .אלא שקנה אותה, כנתה קיבלהששלא במ, יטעון שקר' ג

 אם כן לעולם יהיה בעל הקרקע נאמן לומר שבגזל ת"וא

הוא בא מגו דאי בעי אמר במשכנתא היה אצלך או 

 דהוי מגו במקום עדים דאנן סהדי ל"וילפירות הורדתיך 

 אי נמיה אם היה בא בגזל לא היה שתיק אלא היה מוח

אין זה מגו שאין טוען ברצון משכנתא היה או לפירות 

אי הורדתיך לפי שסבור להוציא גם הפירות שכבר אכל 
ולא מצאנו  ( חשיב מגו להוציא כיון שאכלה שני חזקהנמי
 דטעמא דבשלש וקשה        .    )ס מיגו שהוא להוציא"בש

שנים הויא חזקה משום דעד שלש שנים מיזדהר איניש 

כ צריך לשמור " והשתא הלא ע,ריה טפי לא מיזדהרבשט

 דלא נראהכ "וע .לעולם כי שמא יטעון זה משכנתא היא

 ,לומר לקוחה היא בידי  למימר שלא יהא נאמן רבינאבעי

 אלא שואל מה תקנה ,שודאי נאמן לומר לקוחה בידי

יעשה הממשכן שלא יוכל להחזיק ולטעון לקוחה היא 

יא אלא כשאומר פלניא  דמחאה נראה דלא מהנ,בידי

אכיל ארעאי בגזלנותא ומשני רב אשי דאיבעי ליה 

למחויי ולומר תוך שלשה דעו כי משכנתא היא בידו 

 וכי האי גוונא יש ,דחשיבא שפיר מחאה בכי האי גוונא

גבי ואי טעין ואמר לפירות הורדתיך :) לה( ב"בלפרש ב

דהתם רב אשי פריך לרב כהנא ואי לפירות ג "ע וא,נאמן

אחתיה מאי הוה ליה למיעבד ורב כהנא משני דאיבעי 

 ובשמעתין ,ליה למחויי ומייתי ראיה ממשכנתא דסורא

רב אשי משני איבעי ליה למחויי וכן משני רב אשי התם 

גבי האי מאן דזבין דקלא לחבריה .) לח(בההוא פירקא 

 דרב אשי התם קיבל שינויא מרב כהנא איכא למימר

אמר ליה התם  ?]י הכיולהכי משני ליה איהו נמ

 תקינו ליה רבנן דמרי ארעא יהיב טסקא

מתקן החריץ סביבות  ( וכרי כריא)למלכא(

 לה כריא ולא יהיב ארעא דלית .)הגבולים

הוו  (אמר ליה איבעי ליה למחויי ?טסקא מאי

אלא היא משכון , יודעים שלא מכרתיה לו

איהו הוא דאפסיד ? לא אימחא מאי .)בידו

אכלה השוכר או  ע"ק השפס     .אנפשיה

 ואמר וכבש השטר, הממשכן שלש שנים

ובעל הקרקע אמר , לחמש שנים יש לי פירות

, ואמר אבד, אמר לו הבא שטרך, לשלש

שאילו רצה אמר לקוחה היא , השוכר נאמן

' ל ביאר באר הגולה (שהרי אכלה שלש שנים, בידי

פ " וכ,פסק כרב יהודהרב המגיד  וכתב ה,ם"הרמב

ודווקא שאין עדים שהיא מושכרת או  .)ף"הרי

הא , וגם בעל הקרקע לא מיחה, ממושכנת בידו

עצה טובה  ....ב ).ד,שיז(מ "חו לאו הכי אינו נאמן

שמא , לממשכן למחות בסוף כל שלש ושלש

, יכבוש זה שטר המשכונא אחר שישכח הדבר

כההוא דמשכן פרדסא , ויטעון לקוח הוא בידי

שנין ' אכלה גולבתר ד, לחבריה לעשר שנין

אמר ליה אי מזבנת לי מוטב ואם לא אכבוש 

מ "חו שטר משכונא ואטעון לקוח הוא בידי

  ).א,קנ(
  

ובעל הבית אומר , אריס אומר למחצה ירדתי

 רב יהודה אמר? מי נאמן, לשליש הורדתיו

ג  הכל כמנהרב נחמן אמרבעל הבית נאמן 

באתרא  סבור מינה לא פליגי הא. המדינה

באתרא   הא)אריס נאמן (פלגאדשקיל אריסא 

אמר . )הכל כמנהג המדינה (דשקיל אריסא תילתא

להו רב מרי ברה דבת שמואל הכי אמר אביי 

רב , אפילו באתרא דשקיל אריסא פלגא פליגי

דאי בעי אמר , יהודה אמר בעל הבית נאמן

ושכרתיו , או לחדשים ושבתות, לימים (שכירי

 )וא וכל נאמן דקאמר בשבועת היסת הבמעות

טען האריס  ע"פסק הש     .ולקיטי הוא

ובעל השדה טען שלא , שהתנה שיטול החצי

הולכים אחר מנהג , התנה אלא ליתן לו השליש

 שהלכתא כוותיה נחמן'  פסק כר).ה,של(מ "חו המדינה

 מכאן משמע שלא אמרינו מיגו לבטל ן"כתב הר .בדיני

  וכן כתבו הגאונים, מנהג והוי כמנהג במקום עדים
 

ואין לבעל חוב  (תומים אומרים אנו השבחנוי

 ובעל חוב אומר )במה שהשביחו יתומים כלום

דף קי [? על מי להביא ראיה, אביכם השביח
 ארעא בחזקת סבר רבי חנינא למימר ]ב"ע

אמר . ועל בעל חוב להביא ראיה, יתמי קיימא
על  הכי אמר רבי יוחנן, להו ההוא סבא

כיון , ארעא מאי טעמא. היתומים להביא ראיה

 : קי-. קי   
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ועל , כמאן דגביא דמיא, דלגוביינא קיימא

אמר אביי אף אנן נמי . היתומין להביא ראיה

 באילן הנטוע בתוך חמשים ):כד( ב"בב [תנינא

 אם העיר קדמהוקתני התם , אמה סמוך לעיר

ספק זה קדם ספק זה , קוצץ ואינו נותן דמים

כיון דבין , אלמא,  קוצץ ואינו נותן דמיםקדם

דכי קדם אילן נמי , ין הכי למקצץ קאיהכי וב

 אמרינן קוץ ממה כי מספקא לן, קתני קוצץ

נמצא הספק מוטל , שהרי עליך לעשות, נפשך

דאילו גבי , על הדמים ולא על קציצת האילן

גבי ודאי , קתני בה, אילן הסמוך לבור של יחיד

אם ,  קוצץ ונותן דמיםאם הבור קדמהדידיה 

י ספק זה קדם וספק  תנן גב לא יקוץהאילן קדם

, גבי ספק אילן דעיר,  אלמא, לא יקוץזה קדם

והכא  . משום דממה נפשך עומד לקציצהטעמא

  יתומים השביחו ובין אביהן השביח ביןנמי

היתומים ואם , דינו ליטול קרקע עם השבח

, כדלקמיה,  מעלה להן השבח בדמיםהשביחו

נמצא , הלכך גבי ארעא עם השבח ממה נפשך

] ועליהן הראיה, ובעין להוציא ממנוהיתומים ת

תן קוצץ ואינו נו ספק זה קדם וספק זה קדם

אמרינן ליה  אלמא כיון דלמיקץ קיימא. דמים

אי שטרא כיון ה, הכי נמי. אייתי ראיה ושקול

ועל , כמאן דגביא דמיא דלגוביינא קיימא

  . היתומים להביא ראיה
  

סבר רבי , אייתו יתמי ראיה דאינהו אשבחו

למימר כי מסלקינן להו בארעא מסלקינן חנינא 

 שיעור שבחייהו, יהבינן להו גריוא דארעא (להו

תימה כיון דטעמא דעל היתומין להביא  'כתבו התוס

ראיה משום שהקרקע בחזקת בעל חוב והיינו כשעשה 

כ הוה ליה כיורד לתוך שדה חבירו " א,אפותיקי כדמסיק

רקע  דפשיטא דלא שקיל מגוף הק,ונטעה שלא ברשות

 דכיון שהיה הקרקע בחזקת אביהם תחלה ל"ויאת השבח 

ועדיין לא יצאת מרשותן עדיפי מיורד לתוך שדה חבירו 

 ביורד לתוך שדה חבירו נמי נ"אונטעה שלא ברשות 

בדמי ,  ולא היא.)היה סבור דמסלקינן ליה בארעא

דאמר רב נחמן . מדרב נחמן, מסלקינן להו

, חאמר שמואל שלשה שמין להם את השב

ולא שקלי  ( בדמים)מן הקרקע (ומעלין אותן

בכור  [ ואלו הן בכור לפשוט)בארעא גופיה

וקיימא לן , ופשוט שהשביחו קרקע קודם שחלקו

נוטל פי שנים בשבח  שאין הבכור ).ב קכד"ב(

דהוה , שהשביחו נכסים לאחר מיתת אביהן

, ואין הבכור נוטל הבכורה בראוי, ליה ראוי

 וכשהן באין לחלוק, 'א לובכל אשר ימצ'דכתיב 

, נוטל בכור פי שנים בקרקע שהיא משובחת

ונותן לפשוט רביע שהוא , ושמין את השבח

  ובעל חוב]מגיע לו בשבח שבתוך חלקו של זה

 ובעל חוב,  וכתובת אשה ליתומים)ליתומין(

  לקוחות)...שקדם שטר הלואתו לשטר מקח של(

, ושם להן שבח, טורפה מהן עם מה שהשביחו(

 משום דמעיקרא וטעמא דכולהו .ונותן דמים

ואין לנו לכופו למכור להן , ארעא דידיה הוא

, אם יש בידו מעות, קרקע שלו בשביל השבח

  . )ולקמן מוקי לה בקרקע שנעשית לו אפותיקי
  

אמר ליה רבינא לרב אשי למימרא דסבר 

 ומי אית ליה שבחא ,שמואל בעל חוב ללקוחות

חוב גובה את  והאמר שמואל בעל ,ללוקח

בשבח המגיע  כאן,  וכי תימא לא קשיא,השבח

דאילו אין , צריכין לקרקע דבר מועט (לכתפים

, ולא מיקרו שבח,  הוו להו פירותצריכין לקרקע

ולא פירות , ובעל חוב גובה השבח קאמר

בשבח שאין  כאן) גמורין כדאמרינן בפרק קמא

וקא מגבי , והא מעשים בכל יום, מגיע לכתפים

לא  ? אפילו בשבח המגיע לכתפיםשמואל

 כשיעור )שהיתה תביעת החוב (דמסיק ביה קשיא הא

לפיכך גובה הבעל חוב את השדה עם  (ארעא ושבחא

דאמר שמואל שמין לבעל חוב את השבח ויחזיר  ( הא)השבח

שלא היתה תביעת החוב  (דלא מסיק ביה )את שוויו ללוקח

   . שיעור ארעא ושבחא)בשווי
  

 שיעור )שלא היתה תביעת החוב בשווי( וכי לא מסיק

 זוזי ללוקח )בעל חוב (דיהיב ליה ,ארעא ושבחא

 פלוגתא בכתובות(  הניחא למאן דאמר,ומסלק ליה

, שיעור דמי החוב( זוזי ללוקח  אי אית ליה):צא

 שפיר , חובלא מצי מסלק ליה לבעל )...כ"אעפ

 )ח"דבע (איכא למימר דארעא מעיקרא דידיה[

 שקל , דנחת לה שלא ברשות)לוקחה (והוא, הואי

הואיל והוה מסיק , שבחא בזוזי ולא בארעא

אלא למאן דאמר . ]ביה שיעור ארעא כוליה

, ל חובאית ליה זוזי ללוקח מצי מסלק ליה לבע

 :          קי
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ך הוה מסליקנא ל ונימא ליה אי הוו לי זוזי

הב לי גריוא  השתא דלית לי זוזי, מכולא ארעא

א במאי הכ ?דארעא בארעאי שיעור שבחאי

 )ח"דבע ( ניהליה)הלווה (כגון דשויא עסקינן

דאמר ליה לא יהא לך פרעון אלא , אפותיקי

בעל חוב שבא לטרוף . א ע"פסק הש     .מזו

יתומים , מהיתומים שבח שמחמת הוצאה

ובעל חוב אומר שמא , אומרים אנו השבחנו

. על היתומים להביא ראיה, אביכם השביח

עליו להביא , תיקיא דאם לא עשאן אפו" ויהגה(

הביאו היתומים  .ב ).ה,קטו(מ "חו .)טור ראיה

שמין להם השבח , ראיה שהם השביחו

ונוטלים הפחות שבשניהם ומעלה , וההוצאה

בשעשה , במה דברים אמורים. אותו בדמים

א דזה דוקא כשלא " ויהגה(שדה זו אפותיקי 

אבל אם היה נגד , היה החוב נגד הקרן והשבח

 ל ואינו נותן לו ההוצאה כללנוטל הכ, שניהם

אם רצו ,  אבל אם לא עשאה אפותיקי.)טור

. מסלקין אותו, היתומים לסלק בעל חוב בדמים

 נוטלים מהקרקע שיעור שבח שלהם, ואם רצו

  ).ו,קטו(מ "חו
  

 מחבירו לשבוע אחד  המקבל שדהמשנה

לה קב. השביעית מן המנין בשבע מאות זוז

אין  הימנו שבע שנים בשבע מאות זוז

שכיר שפעולתו  (שכיר יום. השביעית מן המנין

כל הלילה  ( גובה כל הלילה)ליום ויוצא לערב

בין לענין שבועה שתקנו לו , הוא זמן גבייתו

בין , חכמים שכיר בזמנו הוא נשבע ונוטל

לא תבוא עליו 'לענין שאינו עובר עליו משום 

לא תלין פעולת שכיר ' אלא משום 'השמש

שיוצא ממלאכתו  (ר לילה שכי)'אתך עד בקר

ובין , בין לענין שבועה ( גובה כל היום)בבוקר

לענין שאינו עובר עליו משום בל תלין אלא 

 שכיר שעות גובה )משום לא תבא עליו השמש

 .)אמוראי מפרשי לה בגמרא (כל הלילה וכל היום

שכיר , שכיר שנה, שכיר חדש, שכיר שבת

 שכלתה שכירותו ( יצא ביום)שמיטה (שבוע

וכיון ששקעה  ( גובה כל היום)לבוקר או ביום

שכלתה שכירותו ( יצא בלילה )חמה עובר עליו

דכיון דמשכה  (גובה כל הלילה וכל היום )בלילה

ואינו , יר לילההוה ליה שכ, פעולתו משתחשך

 עד למחרת בשקיעת החמה, עובר עליו בבוקר

פ "עוכן ברישא בשכיר שעות דלילה א 'כתבו התוס

כתו ועוד לילה גובה כל היום ואינו עובר שיצא ממלא

 דלינה משמע כל הלילה וזה ,בבל תלין בעמוד השחר

 לא ילין דחלב חגי  ת"וא       .השכירות לא לן כל הלילה

הוא בעמוד השחר גרידא שאם העלה אימורים על גבי 

המזבח בתחילת הלילה והורידן לפני עמוד השחר נפסלין 

 מפני שהן ראוין ל" וי).פו(בלינה כדאמרינן בזבחים 

להקריב בתחילת הלילה קרינא ביה לינה אפילו בעמוד 

משמע גבי קידוש ידים :) כ( ועוד דבזבחים . ודוחק,השחר

ורגלים ומי כיור דעמוד השחר פוסל בלינה אפילו לא 

   .)התחיל לינה אלא לאחר תחילת הלילה
  

 תנו רבנן מנין לשכיר יום שגובה כל )גמרא(

ִכיר ִאְתך ומר הלילה תלמוד ל ָלֹא ָתִלין ְפעַלת ׂשָ ּ ּּ ֻ
ּעד ֹבֶקר  ומנין לשכיר לילה שגובה כל היום . ַ

ָכרֹושנאמר  ְּביֹומֹו ִתֵתן ׂשְ דלא  (ואימא איפכא. ּ

  ?) בשכיר יוםלא תבא,  בשכיר לילהתלין

כדאמר  [שכירות אינה משתלמת אלא בסוף

 שכירות שנה זו ,כשכיר שנה בשנה ).סה(

אלמא לא ,  שנה אחרתמשתלמת בתחילת

, משתעבד ליה לשכיר יום עד שתשקע החמה

 על כרחך בשכיר לילה 'לא תבא'וכי כתיב 

שנשתעבד לו לבוקר משכלתה , תוקמיה

יה בשכיר וכן לא תלין נמי לא תוקמ, שכירותו

  . ] דהא לא משתעבד ליה עד הבוקר,לילה
  

תנו רבנן ממשמע שנאמר לא תלין פעלת 

שאין לינה  (שעד בקר איני יודע ,שכיר אתך

,  ולא ילין לבקרדכתיב,  אלא עד הבוקרקרויה

מה תלמוד )  לינת לילה הואוכל לינה שבמקרא

מלמד שאינו עובר אלא עד  ,לומר עד בקר

אמר רב  ?מכאן ואילך מאי. בקר ראשון בלבד

אמר רב יוסף מאי . ם בל תשהאעובר משו

ַּאל ֹתאַמר  ?)היכא רמיזא בל תשהא(קראה 

ְָלֵרעך ְ ֵלך ָוׁשוב וָמָחר ֶאֵתן ְוֵיׁש ִאָתךֲ ְּ ּ ּ ּ .  
  

 תנו רבנן האומר לחבירו צא שכור לי פועלים 

לפי שלא  זה, ן עוברין משום בל תליןשניהן אי

 ]א"דף קיא ע[ )ולא קרינא שכיר גביה (שכרן
ולא קרינא ביה  (וזה לפי שאין פעולתו אצלו

 אי דאמר להו שכרכם ,היכי דמי. )פעולתו אתך

ועל דתניא השוכר את הפ, שכרו עליו הוא עלי

 . קיא-: קי
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נותן לו  לעשות בשלו והראהו בשל חבירו

וחוזר ונוטל מבעל הבית מה , שכרו משלם

דאמר להו שכרכם ,  לא צריכא?שההנה אותו

  . על בעל הבית
  

יהודה בר מרימר אמר ליה לשמעיה זיל אגיר 

לא משום שהיה דעתו לדחות  'כתבו התוס( לי פועלים

 ואפילו משום בל , שלא יהא פנוי ליתן להםאלא היה ירא

 )תשהא לא היה עובר כיון שהוא עסוק במלאכה אחרת
דאי לא  (ואימא להו שכרכם על בעל הבית

מרימר ומר זוטרא . ) לא עברנאמשתלימנא

 כשהיה האחד צריך לפועלים (אגרי להדדי

ואמר להן שכרכם על בעל , חבירו פוסק עמהן

 הני שוקאי אמר רבה בר רב הונא. )הבית

שאין מגיעין , בעלי בתים של סורא (דסורא

על שכר  ( לא עברי)למעות עד יום השוק

 מידע ידעי דעל יומא , משום בל תלין)פועלין

אפילו , הלכך, להגיע למעות (דשוקא סמיכי

דאדעתא דהכי ,  לא עבראית ליה מעות גביה

 תו ,וכיון דמיומא קמא לא עברי, איתגר ליה

נן לעיל שאינו עובר עליו כדאמרי, לא עברי

ודאי   אבל משום בל תשהא)אלא בקר ראשון

  .)מיום השוק ואילך (עובר
  

 אמר 'שכיר שעות גובה כל הלילה וכל היום'
שנשכר לו מן הבקר עד (יום  שכיר שעות דרב

דהא כלתה שכירתו  (גובה כל היום )חצות

  שכיר שעות דלילה )ואיכא בלא תבא, מחצות

עלה עמוד השחר עובר כשיול (גובה כל הלילה

. ) דהא נשתעבד לו קודם לכןמשום בל תלין

גובה כל היום   שכיר שעות דיוםושמואל אמר

ושכיר ) ואין לילה הולך אחר יום, כדקאמרת(

שהיום  (גובה כל הלילה וכל היום שעות דלילה

, הולך אחר הלילה הואיל ושכירותו בליל יום זה

ובה אלא שאינו ג, ולא דמי לשכיר יום דאתמול

  . )כל הלילה
  

 תנן שכיר שעות גובה כל הלילה וכל היום

בשלמא שמואל מוקי לה בשכירות שעות (

 ? תיובתא דרב) אלא רב במאי מוקי לה,דלילה

  שכיר שעות דיום ,אמר לך רב לצדדין קתני

גובה כל  שכיר שעות דלילה, גובה כל היום

  . הלילה

, שכיר שנה ,שכיר חדש, תנן היה שכיר שבת

יוצא , גובה כל היום יוצא ביום, שכיר שבוע

ב  אמר לך ר?גובה כל הלילה וכל היום בלילה

גובה כל  תנאי היא דתניא שכיר שעות דיום

דברי , גובה כל הלילה שכיר שעות דלילה, היום

 רבי שמעון אומר שכיר שעות דיום . רבי יהודה

גובה כל  שכיר שעות דלילה, גובה כל היום

מכאן אמרו כל הכובש שכר . הלילה וכל היום

 )חמשה לאוין (שכיר עובר בחמשה שמות הללו

ומשום בל , 1משום בל תעשק את רעך ,ועשה

,  לכובש שכר שכיר).סא(דהא אוקמיה  [2תגזל

 ] מלאו דריבית ואונאה נפקאדאי גזל ממש

, 4ומשום בל תלין, 3ומשום בל תעשק שכיר עני

ומשום ביומו , 5ומשום לא תבא עליו השמש

   .)עשה( ן שכרותת
  

דאיכא , יליאליכא בל הני דאיכא ביממא

ואיך יתכן שיעבור אדם בחמשה  (ליכא ביממא בליליא

  אמר רב חסדא שם שכירות בעלמא?)ויןלא

אלא הכי , כולהו בחד ודאי לא משכחת לה(

קאמר עבירות כל השמות הללו בשם שכירות 

יש מהן בשכירות לילה ויש מהן בשכירות , הן

שכיר יום , איזהו זמנו. א ע"פסק הש     .)יום

,  לא נתנו לו,יש לו זמן ליתנו לו כל הלילה

 שכיר לילה ,עובר עליו בבקר משום בל תלין

עובר עליו ,  לא נתנו לו,זמנו ליתן לו כל היום

 .ב ).ג,שלט(מ "חו ...בערב משום ביומו תתן שכרו
אם כלה שכירותו ביום יש לו , שכיר שעות

יש לו ,  אם כלה בלילה,םתשלום כל אותו יו

 י" כתב הב).ד,שלט(מ "חו תשלום כל אותו הלילה

,  דהלכתא כוותיה באיסורי,הלכה כרבפסקו הפוסקים 

 ורב כרבי ,ועוד דפליגי בפלוגתא דרבי יהודה ורבי שמעון

 וקיימא לן רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי ,יהודה

, שכיר חדש, שכיר שבת .ג :)עירובין מו(יהודה 

יצא ביום גובה כל , שכיר שבוע, כיר שנהש

 גובה כל אותו הלילה,  יצא בלילה,אותו היום

ה עובר "אין בע, עבר זמנו .ד ).ה,שלט(מ "חו

,  ומכל מקום חייב ליתן לו מיד,משום בל תלין

, ובכל עת שישהה עובר על לאו של דבריהם

 .ה ).ח,שלט(מ "חו ...שנאמר אל תאמר לרעך
ושכרם , ור לי פועליםהאומר לשלוחו צא ושכ

 .קיא         
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מהם ' אין שום א, ה"ואמר להם שכרכם על בע

ה עובר משום אל "ומיהו בע, עובר על בל תלין

תאמר לרעך לך ושוב אם אינו טרוד ומכוין 

, ה"ואם לא אמר שכרכם על בע. לדחותם

אלא שכרם , אפילו לא אמר להם שכרכם עלי

לפיכך הוא עובר , הוא חייב בשכרם, סתם

שכיר שמכיר  .ו ).ז,שלט(מ "חו ...ןמשום בל תלי

בבעל הבית שאין דרכו להיות בידו מעות אלא 

אינו עובר בבל תלין אפילו יש לו , ביום השוק

אם אינו נותן לו , ומיום השוק ואילך; מעות

 .ז ).ט,שלט(מ "חו ...עובר משום אל תאמר לרעך
, כל הכובש שכר שכיר כאילו נוטל נשמתו

  ).ב,שלט(מ "חו ועובר בחמשה לאוין ועשה
  

משמע שאנסו בידו  (איזה הוא עושק ואיזהו גזל

ויגזול את דכתיב , טפי מעושק, מידו ממש

 בבעלי שכם ויגזלו את  וכן,החנית מיד המצרי

אמר רב חסדא ? )כל אשר יעבור עליהם בדרך

יש לך בידי . זה הוא עושק לך ושוב, לך ושוב

  . זה הוא גזל ואיני נותן לך
  

על כרחיך עושק דקא  (שתמתקיף לה רב ש

מדחייביה עליו בתורת כהנים , כפר ליה הוא

דכתיב וכחש בעמיתו בפקדון או , קרבן שבועה

 איזהו עושק שחייבה עליו תורה )בתשומת יד

  ?דקא כפר ליה ממונא, דומיא דפקדון קרבן

יש , אלא אמר רב ששת נתתיו לך זהו עושק

  . זה הוא גזל לך בידי ואיני נותן לך
  

ף לה אביי איזה הוא גזל שחייבה עליו מתקי

דקא כפר ליה , תורה קרבן דומיא דפקדון בעינן

וכי לא ידע אביי דרב ששת  'הקשו התוס[ ממונא

רק הודה לו עצמו   שבינו לבין, גזל)בסמוך' בגמ(מעמיד 

 כ שתבעו בבית דין כפר לו"ואח ,אמר איני נותן לךש

י להקשות על שאין כוונת אבי ל"וי )י"א ופנ"עיין מהרש(

שיש לנו דסבר אביי , אלא לדחות את דבריו, רב ששת

לא ניסוב על  'וכחש'מו ש וכ,בדומה לעושקגזל להעמיד 

גם גזל וגם עושק הגזל  אלא ,גם לא ניסוב על גזל, עושק

 , רב ששת בסמוךמוולא דייק כ, י הכחשה"והעושק הוא ע

 אלא ?]'ב'ב או עשק בלא ו כתוכאןגזל בב או ו כתשכאן

  ,זה הוא עושק אמר אביי לא שכרתיך מעולם

  .זה הוא גזל נתתיו לך

ומאי ,  ליהמאי שנא עושק דקשיא, ולרב ששת

הא איהו נמי גבי  (שנא גזל דלא קשיא ליה

 שבועה ואי לא כפר, קרבן שבועה כתיב

כל (דגזליה והדר כפריה  אמר לך גזל ?)היכא

אלא בינו לבין עצמו , זמן שלא תבעו בבית דין

וכשתבעו , ה גוזלו ואומרו איני נותן לךהי

ולעולם גזל לא איקרי ,  כפר ונשבעבבית דין

, אי הכי ).אלא אם כן אומר לו איני נותן לך

נוקמיה כרב חסדא בלך  (אפילו עושק נמי

 דהדר )...ודקשיא לך שבועה היכא, ושוב

 בשלמא התם כתיב או ,הכי השתא .כפריה

י ליה מכלל דאוד,  השתאכתיב וכחש(בגזל 

 במה וכחש בעמיתו בגזלכלומר , מעיקרא

כחש עכשיו , שהיה גוזלו עד עתה בתורת גזל

מכלל דאודי ליה  ) קרוי גזלומקודם כחש, וכפר

ק מי כתיב או בעושק אבל גבי עוש. מעיקרא

או עשק כתיב ) דנימא וכחש בעושק דמעיקרא(

משעה  (שעשקו כבר )על ידי הכחשה עשקו(

ולא נקרא , כחישהשהתחיל לתובעו עושקו ב

  . )עשק על ידי דבר אחר קודם כחישה
  

למה חלקן ו, רבא אמר זה הוא עושק זהו גזל

לאו  'כתבו התוס[ לעבור עליו בשני לאוין הכתוב 

לא משום  ( ששינה בלשון דייק,משום דכתיב גזל ועשק
 תימה . אלא משום דכתיב תרי לאוין)שנקראו בשם שונה

 אבל גבי ,עליו בשני לאויןבשלמא הכא חילקן כדי לעבור 

ביאר  (אשם גזילות למה נכתבו שניהם או בגזל או עשק
גזל דגבי אשם הוי גזל ממש ולא בעושק שכר שכיר  ק"השיטמ

 דדוקא הכא דלא איצטריך לאו דגזל מוקמינן מעניניה דקרא

איזהו  . אע"פסק הש     .])ש"א וברש"ז בריטב"וכעי

ן שחטף כגו, הלוקח ממון האדם בחזקה, גזלן

או שנכנס לרשותו שלא לרצון , מידו מטלטלים

או שתקף בעבדו או , הבעלים ונטל משם כלים

או שירד לתוך שדהו , בבהמתו ונשתמש בהם

 ביאר באר הגולה[ ואכל פירותיה וכל כיוצא בזה

דמסיק רבא זה הוא גזל זהו ) .קיא(מ "זהו דלא כסוגיא דב

 אלא ,ויןלא' עושק ולמה חלקן הכתוב לעבור עליו בב

היכי דמי גזלן כעין ) :עט(ק "בבהרב סמך על סוגיא ד

זה , איזהו עושק .ב ).ז,שנט(מ "חו ]ויגזול את החנית

, שבא ממון חבירו לתוך ידו ברצון הבעלים

, וכיון שתבעוהו כבש הממון בחזקה ולא החזירו

, כגון שהיה לו ביד חבירו הלואה או שכירות

 . קיא            .קיא          
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מנו מפני והוא תובעו ואינו יכול להוציא מ

  ).ח,שנט(מ "חו שהוא אלם וקשה
 

אדם ואחד שכר בהמה ואחד  אחד שכר משנה

ויש , יש בו משום ביומו תתן שכרו שכר כלים

. לין פעלת שכיר אתך עד בקרבו משום לא ת

 אינו עובר עליו לא תבעו, בזמן שתבעו אימתי

ולא ,  מדעתךגמרא יליף ליה דכתיב אתך(

 אצל )...והעמידו, נתקן מאצלו (המחהו. )מדעתו

, שהיה פועל צריך לקנות פירות מחנוני (חנוני

, ואמר לו בעל הבית לחנוני תן לו בדינר פירות

 תן אמר לשולחני( או אצל שולחני )ועלי לשלם

 שכיר בזמנו. אינו עובר עליו )לו בדינר מעות

אם . ונוטלאינו נשבע  עבר זמנו, נשבע ונוטל

. בע ונוטלהרי זה נש )בזמנו(יש עדים שתבעו 

, שקבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה(גר תושב 

יש בו משום ביומו  )ואוכל נבילות וטריפות

תתן שכרו ואין בו משום לא תלין פעולת 

  .שכיר אתך עד בקר
  

  לא תנא קמא דמאחיך?  מני מתניתין)גמרא(
ִכיר עִני ְוֶאְביֹון ( ָלֹא ַתעׁשֹק ׂשָ ר ֵָמַאֶחיךֲ ְרך ֲאׁשֶ ָ אֹו ִמּגֵ

עֶריךְּבַא ְָרְצך ִבׁשְ ָָ מאי ! א רבי יוסי ברבי יהודה ול)ּ

פרט   מאחיך]ב"דף קיא ע[דתניא  ?היא

אמאי איצטריך מאחיך  ,' הקשו התוסנכרי[ לאחרים

 מגר תושב נפקא דדוקא גר תושב ולא ,נכרילמעוטי 

 ועוד תימה אמאי איצטריך למיכתב גר צדק מגר ,נכרי

 דאי לאו דכתיב  וליכא למימר,ש גר צדק"תושב נפקא דכ

 דבשעריך לא ,גר צדק הוה מוקמינן בשעריך לגר צדק

 דלגר אשר  שאוכל נבילות דומיאמשמע אלא גר תושב

 מ מתרץ"ש בשם ר"רא' התוס (בשעריך תתננה ואכלה
ואכלו  ...ונתת ללוי ולגר' 'שמצאנו שעריך לגבי גר צדק שנא

כדי  שהתורה כותבת ריבוי לרבות גר צדק י מתרץ" הפנ'בשעריך

 הקשו[ זה גר צדק גרך ])לאוין' להחמיר בו שיעבור בב

 דמאחיך , אמאי איצטריך למימר גר צדקתימה ,'התוס

ע לרבי יהודה ולרבנן דפליגי " דגר צדק אחיך לכ,נפקא

גבי אין לעבדים בושת דיש לו אחוה ואחיך .) פז(ק "בב

 דשאני הכא דכתיב מאחיך דמשמע ל"ויהוא במצות 

אי מקרב אחיך .) פח(ק "דרשינן בממובחר שבאחיך כד
מן העוף :) כד( מאחיך ולא כל אחיך כדדרשינן קדושין נמי

 אבל . והוה ממעטינן גר אי לאו דכתיב גרך,ולא כל העוף

י "גבי רבית דדריש גר זה גר צדק קשיא לר.) עא (לעיל

אמאי איצטריך פשיטא דמה לי ישראל מה לי גר צדק וכי 

 וכן קשה דזימנין , ישראלבכל המצות אין גר צדק בכלל

' התוס (אי שנאכתיב לאזרח ולגר וזימנין דלא כתיב ומ

זה נצרך לאיזו שהיא ,  שכאשר התורה כותבתש ביאר"רא

דכתיב ביה  (ותזה אוכל נביל  בשעריך])דרשה

אין . )שעריך לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה

 מנין לרבות בהמה וכלים,  שכר אדםלי אלא

 'כתבו התוס(  כל שבארצך,לומר בארצך תלמוד

שמצוות שהם , ולא מוקמינן ליה למעוטי חוצה לארץ

על שכר  ( וכולן.) בארץם תלויםחובת הגוף אינ

 )וגר תושב, וגר, ועל שכר בהמה וכלים, ישראל

בין הכתובים כאן  (עוברים בכל השמות הללו

דיליף גזירה שוה , ובין האמורים בתורת כהנים

מכאן אמרו אחד . )כדלקמן, לאיתויינהו הכא

 אדם ואחד שכר בהמה ואחד שכר כליםשכר 

יש בו משום ביומו תתן שכרו ויש בהן משום 

, האמור בתורת כהנים (בל תלין פעלת שכיר

, והוא הדין ללא תעשוק ולא תגזול דכתיב גביה

רבי . )של שכיר יום ליתיה בשכיר לילה, ומיהו

  גר תושב)לקמן מפרש לה (יוסי ברבי יהודה אומר

יש בו משום ביומו תתן שכרו ואין בו משום 

בהמה וכלים אין בהן אלא משום בל . לא תלין

דכתיב ביה בארצך דמרבי  (תעשק בלבד

אף על גב , אבל ביומו תתן שכרו, בהמה וכלים

   .) לאדסמיך ליה
  

 קשיא גר תושב  אי תנא קמא דמאחיך,מני

דמתניתין תנן אין בו משום בל תלין האמור (

ובברייתא קתני כולן עוברים , יםבתורת כהנ

קשיא בהמה   אי רבי יוסי)בכל השמות הללו

דקתני מתניתין יש בהם משום ביומו  (וכלים

יהודה ' יוסי בר' ור, תתן שכרו ומשום לא תלין

סבר אין בהן אלא משום לא תעשוק דמשנה 

  ?) לאדסמיך ליה ...ואפילו משום ביומו, תורה
  

א דבי רבי תנ )משנתנו (אמר רבא האי תנא

דתנא דבי רבי ישמעאל אחד . ישמעאל הוא

 אדם ואחד שכר בהמה ואחד שכר כליםשכר 

. יש בו משום ביומו תתן שכרו ומשום לא תלין

וכל  (גר תושב יש בו משום ביומו תתן שכרו

א תעשוק שכיר דבגויה כתיב שכן משום ל

דתורת  ( ואין בו משום בל תלין)בשעריך

ק ולא תגזול דתורת וכן משום לא תעשו, כהנים

 משום דמפרשי בהו והאי דנקט הני, כהנים

 : קיא-. קיא
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והכי קאמר יש בו משום , שכיר יום ושכיר לילה

ואין , ביומו תתן שכרו דמשתעי גבי שכיר לילה

  . )בו משום שכיר יום
  

 )ישמעאל' שהוא תנא דבי ר (ק"מאי טעמא דת

ספר  (כתיב הכא[ גמר שכיר שכיר ,דמאחיך

  וכתיב בשכיר יום,שכיר לא תעשוק )דברים

 )ספר דברים ( כאןמה, שכיר לא תלין פעולת )כ"בת(

 אף בתורת גר תושב בהמה וכלים איתרבאי

סי  ורבי יו]גר תושב בהמה וכלים, כהנים נמי

הלכך דתורת [ברבי יהודה לא גמר שכיר שכיר 

לא בבהמה וכלים ולא בגר , כהנים ליתנהו

ח תנא דלא דלא משכ:) יד(ובקדושין  ' כתבו התוסתושב

 היינו דוקא גבי עבד עברי משום דסבר ,יליף שכיר שכיר

מה שאין כן  , לא מופנהשהשכיר שכתוב בעבד עברי

   .] מופנהשכיר שכתוב כאן הואב
  

בהמה וכלים ,  שכיר שכיר)י"ריבר (נהי דלא גמר

דהך סמיך [ משום ביומו תתן שכרו נמי ניחייב

 ?]צך דבקרא דלעיל כתיב מאר)פסוק לאחריו (ליה

ְָולֹא ָתבֹוא עָליו תני רבי חנניא אמר קרא 
ֶמׁש ִכי עִני הוא  ַּהׁשֶ ָּ מי שהן באין לידי עניות ּ

ו בהמה וכלים שאינן באין לידי יצא, ועשירות

  . עניות ועשירות
  

ההוא  ?האי כי עני הוא מאי עביד ליה, ק"ות

, נשכרו שני פועלין (מיבעי להקדים עני לעשיר

ואין בידו ליתן אלא  ,אחד עני ואחד עשיר

ורבי יוסי ברבי יהודה  .) העני קודםלאחד מהן

 . ההוא מלא תעשק שכיר עני ואביון נפקא

וחד להקדים עני , חד להקדים עני לעשירק "ות

 האובה ולשון אביון,  מעונה מעניאביון (לאביון

, ואינו משיג מה שנפשו מתאוה לכל טוב

עני משום ד, ואשמעינן קרא דעני קודם לאביון

דאי , וצריכא. )דצריךג "עא, כסיף למיתבעיה

, למתבעיהמשום דלא כסיף  אשמעינן אביון

ואי . אימא לא אבל עשיר דכסיף למתבעיה

אבל , משום דלא צריך ליה מעינן עשיראש

 )ולא כסיף למיתבעיה, הורגל לבושת (אביון

  . צריכא, אימא לא ,דצריך ליה
  

 וכן דבי רבי ישמעאל דאמרו (ותנא דידן

וגר תושב לית ,  בהמה וכלים אכולהו,תרוייהו

אי יליף שכיר , מה נפשך) ו דתורת כהניםלה

ליחייביה משום  (מיאפילו גר תושב נ שכיר

בהמה וכלים   אי לא יליף שכיר שכיר)שכיר יום

ושאני , לעולם לא יליף שכיר שכיר? מנא ליה

א ולא תלין פעלת שכיר אתך התם דאמר קר

כל שפעולתו  )יתירא הואקרא ' אתך' (,עד בקר

אפילו גר , אי הכי. )ואפילו בהמה וכלים (אתך

רעך ולא גר  ,'רעך'אמר קרא  ?תושב נמי

הא  ?אפילו בהמה וכלים נמי, אי הכי .תושב

המה וכלים מה ראית לרבות ב. כתיב אתך

בהמה וכלים , סתבראמ ?ולהוציא גר תושב

גר , עךשכן ישנן בכלל ממון ר הוה ליה לרבות

ותנא קמא  .אינו בכלל ממון רעךתושב 

בהנך דתורת כהנים כתיב  (דמאחיך האי רעך

ההוא  ?מאי עבדי ליה) לא תעשק את רעך

 נכרי .מיבעי ליה לכדתניא רעך ולא נכרי

, )שכר שכיר (חד למשרא עושקו ?מאחיך נפקא

  . )גזילה ממש (וחד למשרא גזלו
  

משום דלא טרח  דאי אשמעינן גזלו, וצריכי

לא הוה צריך להאי צריכותא דאי לא  'התוסכתבו [ ביה

כתיב אלא חד אפילו לא תגזול הוה מוקמינן לה בעושק 

 אבל השתא  ,.)סא(דמשתעי ביה קרא כדאמר לעיל 

דכתיבי תרוייהו מוקמינן לה בגזל עובד כוכבים באם אינו 

משום שבאה , עושה צריכותא' ומה שבכל זאת הגמ. ענין

 שמותר יה משמיענואם הפסוק ה' שאפי, לומר האמת

 אבל עושקו ]לא היינו ומעים שמותר לעושקו, לגזול גוי

 ואי אשמעינן עושקו, דטרח ביה אימא לא

אבל גזלו דאתא לידיה , משום דלא אתא לידיה

  . צריכא, אימא לא
  

האי לא תלין פעלת , ורבי יוסי ברבי יהודה

דמרבי מיניה תנא דידן  (שכיר אתך עד בקר

 מאי )גזרה שוה לא גמירדג "עא, בהמה וכלים

 דבסמוך בברייתא דריש תימה ,'הקשו התוס( עביד ליה

רבינו '  ומצאתי כתוב כמדומה בתוס,מיניה כמה דרשות

 קבעי מאי עביד ליה דהוי ליה 'משכיר'אלחנן דהכא 

מיבעיא ליה לכדרב  )למיכתב לא תלין פעולתו אתך

 דאמר רב אסי אפילו לא שכרו אלא ,אסי

כלומר שכיר  ( אחד של ענביםלבצור לו אשכול

י דאיצטריך למיכתב "נראה לר ' כתבו התוסשעות

משום דשכיר משמע שכיר יום או חצי יום שאין רגילות 

להשכיר פועלים אלא ליום או לחצי יום אבל לכל דהו לא 

 :  קיא         
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 איצטריך לאשמועינן דאפילו שכרו לבצור אשכול אי נמי

 )שכרו אם הלין את אחד ואכלו אפילו הכי עובר עליו
ואידך מואליו הוא נשא . עובר משום בל תלין

דבר ,  נפקא)עליוכל ששיעבד עצמו  (את נפשו

 ואידך ההוא ]א"דף קיב ע[. המוסר נפשו עליו

 מיבעי ליה לכדתניא ואליו הוא נשא את נפשו

לעלות בכבש , כל עצמו הוא מוסר נפשו עליו(

ולתלות באילן , גבוה וסיכן בעצמו ליפול

ולגדור תמרים , למסוק זיתיםכשעלה עליו 

שמא יפול מן הכבש , ומסר נפשו עליו למיתה

 ונתלה  מפני מה עלה זה בכבש)או מן האילן

  .לא על שכרו באילן ומסר את עצמו למיתה
  

כל הכובש  שא את נפשודבר אחר ואליו הוא נ

רב הונא . שכר שכיר כאילו נוטל נפשו ממנו

מר וחד א, חד אמר נפשו של גזלן, ורב חסדא

חד , ופליגי במשמעותא דקרא ( של נגזלנפשו

, נענש עליו כאילו הורגו, אמר נפשו של שכיר

הגיד לך הכתוב , וחד אמר נפשו של גזלן

מאן דאמר נפשו של . )שגורם מיתה לעצמו

ַּאל ִתְגָזל ָדל ִכי ַדל הוא ְוַאל ְתַדֵכא דכתיב  גזלן ּ ּּ ּ ּ

ער  ַעִני ַבׁשָ ם ְוָקַבע ֶאת ָיִריב ִריָב' ִּכי הוכתיב ָּ

 את ומה יקבע מהן, וגוזל את גוזליהם (ֵֹקְבעיֶהם

. )שגורמים הגזלנים רעה לעצמן ( ָנֶפׁש)...ה

ֵּכן ָאְרחֹות דכתיב  ומאן דאמר נפשו של נגזל

ָּכל ֹבֵצע ָבַצע ֶאת ֶנֶפׁש ְבעָליו ִיָקח ָ ַּ ּ ּ , ואידך נמי .ּ

  בעליו דהשתא?הכתיב את נפש בעליו יקח

הכתיב , ך נמיואיד. )יינו גזלןדה, לאחר גזילה(

ה טעם קאמר מה מ ?וקבע את קבעיהם נפש

והכי  (משום דנטלו נפש טעם קבע את קבעיהם

 את אשר קבעו וקבע את קבעיהם נפשמשמע 

מצוה לתת  ע"פסק הש     .)את נפשם מהם

ואם אחרו עובר בלאו אחד , שכר שכיר בזמנו

אבל על שכר , שכר אדם או בהמה או כלים

ביאר באר  (ש מי שאומר שאינו עוברקרקע י

ה דדרשינן כל אשר בארצך ולא כל "בשם הרמ הגולה

   ).א,שלט(מ "חו )ארצך
 

לא תבעו אינו עובר , אימתי בזמן שתבעו'

 יכול 'ין פעלת שכירלא תל' תנו רבנן 'עליו

 לדעתך, 'אתך'תלמוד לומר  אפילו לא תבעו

לא דדמ הסבירט "א פ" באהבת חסד חולא מדעתו(

עו מוכח שמדעתו הוא ונתרצה לזה ומרשהו שיהיה תב

תלמוד   יכול אפילו אין לו)שכרו בידו עד אחר הזמן

ילו המחהו יכול אפ. שיש אתך, 'אתך'לומר 

 'אתך'תלמוד לומר  אצל חנוני ואצל שולחני

 המחהו ,ולא שהמחהו אצל חנוני ואצל שולחני

  . אצל חנוני ואצל שולחני אינו עובר
  

השכיר אצל בעל הבית אם  (ראיבעיא להו חוז

 או )ונתחייב בעל הבית לשלם, לא נתן החנוני

ל אני פוטרך לגמרי " דאהיכא 'כתבו התוס( אינו חוזר

 דאם לא כן בכל ,לא יתן לי פשיטא דאינו חוזר' אפי

 והיכא .מחילה בעלמא תיבעי ליה אי בעי קנין או לא

 ל נמי אני פוטרך אם יפרע לי שולחני פשיטא דחוזר"דא

 מיירי כשאמר ליה והכא .כיון דאין שולחני רוצה ליתן לו

 ומיבעיא ליה מי ,הפועל סתמא שיסמוך על שולחני

 דאדעתא דהכי סמך אם יתן לו או דלמא לגמרי נןאמרי

 פשיטא שלא פטרו לגמרי ת"וא .פוטרו אפילו לא יתן לו

'  שהרי שולחני יכול לחזור בו אפי,אלא דוקא אם יתן

ן שאין לבעל הבית בידו לא פקדון במעמד שלשתן כיו

ולא מלוה וכיון דיכול לחזור מסתמא לא פטרו לגמרי 

 דלעולם איכא למימר שפטרו ל"וידלאו בשופטני עסקינן 

לגמרי ומתחייב לו שולחני מדין ערב דכשמסמיכו 

השולחני הוי כאומר סמוך עלי ופטור בעל הבית לגמרי 

חזור בו אם ה דהוה מצי למיבעי אם השולחני יכול ל"וה

 דמחילה אינה מוכחוהשתא  .       לאו דהא בהא תליא

 דקנין לא שייך ,כ הכא בלא קנין איירי" דע,צריכה קנין

לא פטרו לגמרי '  ואפי,אלא כשפטרו לגמרי בהדיא

בפירוש כיון שהקנה לו דומה ודאי שלפוטרו הקנה לו 

 ובפוטרו בהדיא פשיטא דאינו ,דאם לא כן מאי צריך קנין

 אלא ודאי בלא , ובהא לא מיבעיא ליה, כדפרישיתחוזר

 מצינו לפרש דהכא איירי כשאמר ומיהו .      קנין איירי

 ' ואם לא אחזור עליך,אני פוטרך אם יתן לי'ליה בהדיא 

ופליגי כל זמן שלא חוזר בו שולחני אם יכול לחזור על 

 ולזה הפירוש נמי יש להוכיח קצת דמחילה אינה ,ב"בעה

 מדאמר רב ששת אינו חוזר אלמא פוטרו כל צריכה קנין

זמן שירצה שולחני לפרוע לו ובלא קנין מיירי דבקנין 

 דפלוגתא דהכא לא ל"ועוד י .     אפילו רבה מודה

 ולא ,ב"ע פועל חוזר על בעה" דלכ,שייכא מידי למחילה

פליגי אלא לענין בל תלין כשחוזר בו מיד ביום ראשון על 

זר עליו לענין להתחייב בבל ב דלרב ששת אינו חו"בעה

תלין כיון דניתק שעה אחת ממנו כשעמד אצל שולחני 

 ורבה אמר כיון דתוך ,שוב אינו חוזר לאיסור בל תלין

 ודייק רבה ממתניתין דקתני ,זמנו חוזר הוה כדמעיקרא

המחהו אצל שולחני אינו עובר עליו משמע דוקא כל זמן 

איסורו דאי שעומד אצל שולחני הא מיהדר הדר וחוזר ל

 ,לא הדר לאיסורו הוה ליה למיתני אינו יכול לעבור עליו

 ולא קתני ,ולא דמי להא דקתני אחר זמנו אינו עובר עליו

 דהתם ליכא למיטעי ורב ששת דחי דאינו 'אינו יכול'

 . קיב-: קיא
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  ומיהו.        בתורת לעבור עליו כלל אפילו יחזור בו

 ונוטלין בירושלמי דשבועות גבי חנוני על פנקסו דנשבעין

מבעל הבית קאמר דדוקא כשלא העמיד לפועלים אצל 

חנוני אבל העמידם אצלו אין בעל הבית חייב לפועלים 

כלום ומפרש רב אלפס דירושלמי אתי אליבא דרב ששת 

מעמיד כ "א. ל כרבה"מ לדידן קי" אבל מ,וסבר כמותו

כמו הפירוש הראשון ף את מחלוקת רבה ורב ששת "הרי

יש לפועל תביעת ממון על בעל שמחלוקתם היא אם 

 .ולא כמו הפירוש האחרון שנחלקו לאיסור בל תלין, הבית

דמחילה אינה צריכה קנין גבי .) טז( בקדושין וכן משמע

י " ששנינו שקונה את עצמו לצאת לחירות עעבד עברי

 לימא ליה באפי תרי ,למה לישטרא ' מקשה' והגמ, שטר

ת עבד עברי אמר רבא זאת אומר'מתרצת ' והגמ 'זיל

, ' והרב שמחל על גרעונו אין גרעונו מחול,גופו קנוי

 ובלא , היה יכול למחול,לאדוןמשמע דאי לאו דגופו קנוי 

 דבקנין לא היה צריך שטר דאפילו עבד כנעני ,קנין איירי

דקאמר שקל :) לט(קונה עצמו בחליפין כדמוכח בגיטין 

א כומתא ושדא בה ואמר קני הא וקני נפשך וקאמר דל

עשה ולא כלום משום דהוה ליה בכליו של מקנה אבל אי 

הוה בכליו של קונה הוה קניא נפשה בחליפין וכן 

ה שנה אבדה כתובתה "אמרינן דלאחר כ.) קד(בכתובות 

דלא עשתה שום קנין ג "עמשום דמסתמא מחלה וא

:) עא( לעיל ומדאמר .דבקנין לאלתר נמי אבדה כתובתה

זרוק לי והפטר אין :) עח(ין גיטבתן על גבי קרקע והפטר ו

 . דאיכא למימר דאיירי בקנין, שמחילה לא בעי קנייןראיה

גבי פשרה .) ו(ג שפירש בסנהדרין " מהואין להקשות

צריכה קנין דשניהם צריכין קנין המוחל צריך להקנות 

שמחל לו והמשלם צריך להקנות שישלם לו החצי דשאני 

ה יודע פשרה משום דדמי למחילה בטעות שאילו הי

שהיה זוכה בדין לא היה מוחל ולהכי צריכה קנין דאלים 

' ולא סגי בב'  ומהאי טעמא נמי איכא מאן דבעי ג,טפי

משום דדמי למחילה בטעות כל שכן אם לא נפרש כמו 

אלא הקנין עושין קודם שישמעו שיקיימו ג "שמפרש בה

דברי הפשרנים דבלא קנין יוכלו לחזור בהן כשישמעו 

 אינו רב ששת אמר ?)א קשה כלוםהפשרה דאז ל

אמר רבה מנא אמינא .  חוזר אמרורבה, חוזר

מעבר הוא דלא , מדקתני אינו עובר עליו לה

ורב ששת אמר מאי . הדרהא מיהדר , עבר

כלומר אין לו  (אינו בתורת לעבור אינו עובר

עליו כלום שיהא עליו בתורת דמים שום 

ה "אין בע ע"פסק הש     .)עבירות שכר שכיר

 לא ,כ תבעו השכיר"אא, עובר משום בל תלין

, או שתבעו ולא היה לו מעות ליתן לו, תבעו

או שהמחהו אצל שולחני ליתן לו וקבל עליו 

ה ביד "אפילו אין לבע, אינו עובר, ליתן לו

ומכל מקום אם רצה השכיר . שולחני כלום

לחזור בו שלא לקבל מהשולחני אלא מבעל 

פלוגתא דרב  באר הגולהביאר  (רשות בידוה, הבית

כרבה דלא חשיב ליה ' ש הל"וכתב הרא ,ששת ורבה

 דמתניתין דייקא כותיה ומכאן ראיה דמחילה לא ,מחילה

ה אמר רב " ואפ... דאי בקנין פשיטא דאינו חוזר,בעי קנין

 ורבה דאמר חוזר משום ,ששת דאינו חוזר משום דמחל לו

 יוכל לא,  ואם קנו מידוהגה( )דלא חשיב ליה מחילה

  ).י,שלט(מ "חו )ש"ראלחזור בו 
  

אומן שקבל  (בעו מיניה מרב ששת קבלנות

ולא לשכירות , עליו לעשות מלאכה בכך וכך

 עובר עליו משום בל תלין או אין עובר )ימים

וזוכה  ( אומן קונה בשבח כלי,משום בל תלין

, ומשום קבלנותו יוצא לו, במה שהשביחו

 שבח שהיה  הרי הוא כמוכר לווכשמחזירו לו

 )ולא שם שכירות עליה (והלואה היא )לו בתוכו

 ? או אין אומן קונה בשבח כלי ושכירות היא

אין אומן  :י יהיה הביאור"י רש"עפ (אמר להו רב ששת

ולכך אם השהה בעל הבית את , קונה בשבח שהשביח בכלי

 כגון 'עובר'כתבו ' אמנם התוס .על בל תלין(  עובר)שכרו

לי כמו בשליחא דאגרתא או דאגריה היכא דליכא שבח כ

 אבל רב ששת סבר שפיר דאומן קונה בשבח כלי ,לבטשי

 דקאמר התם לימא רב ששת פליגא ).צט(ק "כדמוכח בב

אדרב אמי דאמר אומן קונה בשבח כלי אמר רב אשי בר 

 והנך דבעו מרב ,חמא דרב ששת בשליחא דאגרתא

 ששת לא הזכירו בבעייתן אומן קונה בשבח כלי אלא

 והגמרא הוא 'קבלן עובר בבל תלין או לאו'סתם שאלו 

 שלפי הפשט בו תליא הבעיא ולהכי ...שאומר אומן קונה

קאמר נמי לימא מסייע ליה שהיה סבור הגמרא דהא 

בהא תליא ורב ששת שהשיב עובר סבר דאין אומן 

 התם שהמחהו אצל ? והתניא אינו עובר.)קונה

  . חנוני ואצל שולחני
  

גמרה , הנותן טליתו לאומן ליה נימא מסייעא

אפילו מכאן ועד עשרה ימים אינו  והודיעו

 נתנה לו בחצי היום , עובר משום בל תלין

ואי . יןמששקעה עליו חמה עובר משום בל תל

 ? אמאי עובר אמרת אומן קונה בשבח כלי

 אמר רב מרי בריה דרב כהנא בגרדא דסרבלא

שאם , ישאין כאן שבח כל לנפץ, לסרק י"י רש"לעז(

היה מניחו כמות שהוא היתה מתקיימת הרבה 

שיהא  (לרכוכי למאי יהבה ניהליה. )יותר מעתה

, דאיכא דניחא ליה בהכי ( היינו שבחיה)רך

,  לא צריכא?)מפני שמחמם יותר ויש נוי בדבר

, לחשבון בטישות[ דקא אגריה מיניה לבטושי

 .קיב         
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אלא בתיקון הראשון , אלא לעולם לאו בגרדא

כשבא  )כבוס ראשון של בגד י"י רש"לעז(שקורין 

מבית הגרדי בוטשין אותו ברגלים בתוך כלי 

לא , מיהו, עץ במים וקרקע הראויה בכך

בין ישביח , בקבלנות עסקינן אלא בשכירות

 ...]שכרו לפי מנין בטישותיה, ובין לא ישביח

נתן  ע"פסק הש     .בטשא ובטשא במעתא

ל זמן כ, וגמרה, טליתו לאומן לתקנה בקבלנות

נתנו לו אפילו . שהטלית ביד האומן אינו עובר

בחצי היום כיון ששקעה עליו חמה עובר משום 

שקבלנות היא כשכירות לפורעו , בל תלין

הלכתא כרב  ש"ף והרא" כתבו הרי).ו,שלט(מ "חו בזמנו

:) צט(ק "בבששת דתניא דמסייע ליה והכי אסקה רבא 

 דאוקי רב  והא,דכולי עלמא אין אומן קונה בשבח כלי

 דחייה בעלמא היא ...מרי להאי מתניתא דאגריה לבטושי

  .'ודלא כהתוס, ם"וכן פסק הרמבולא סמכינן עלה 
 

 '... בזמנו נשבע ונוטלשכיר' ]ב"דף קיב ע[
ששכיר (מפרש לא שנו :) מה(בשבועות  'כתבו התוס[

אלא ששכרו בעדים אבל שכרו שלא בעדים ) נשבע ונוטל

שכרתיך מעולם יכול לומר מתוך שיכול לומר לא 

  דהיכי נאמןתימה        .שכרתיך ונתתי לך שכרך

דטעמא דשכיר נשבע '  דהא מפרש בגמ, זה במגוב"בעה

ב טרוד בפועליו ואנן חושבין אותו כאילו "משום דבעה

אי הכי ניתיב ליה בלא ' אמר איני יודע מדפריך בגמ

א כ מה מועיל מגו דאילו אומר איני יודע ל" וא,שבועה

 דהוה ליה כאומר הלויתני , והוה חייב,הוה מהני שום מגו

 ,.)קיח(ק "בבואיני יודע אם פרעתיך דחייב כדתנן 

משמע נמי דלא מהני מגו בכי האי גוונא :) קיד(וביבמות 

דאמר אינה נאמנת לומר מת בעלי במלחמה משום 

 ולא מהני ,דאמרה בדדמי לה ואינה יודעת בברור שמת

בשבועות ' התוס (מרה מת על מטתולה מגו דאי בעיא א
דהכא כיון דאין טוען שמא אלא ברי ואומר ל "  וזתירצו: מה

 ,ודאי שלא שכח אין לנו להחזיקו כמשקר כיון דאית ליה מגו
אבל כשאין לו מגו אינו נאמן דשמא שכח מחמת שהוא טרוד 

  )].בפועליו ומחמת שסבור שפרע טוען ברי אף על פי שמסופק
  

 ? נו ליה רבנן למשתבע ושקילשכיר אמאי תקי

אמר רב יהודה אמר שמואל הלכות גדולות 

כאותם שמנו חכמים בנשבעין  [שנו כאן

 דשכיר ונגזל ):מד(ונוטלין במסכת שבועות 

 הני הלכתא נינהו. ]ונחבל וחנוני על פנקסו

 הני )... וכי הלכות למשה מסיני הם,בתמיה(

אמר רב יהודה , אלא ? נינהו)חכמים (תקנות

גדולות . מר שמואל תקנות גדולות שנו כאןא

דבגיטין ג "עא 'כתבו התוס[מכלל דאיכא קטנות 

אמרינן תקנה גדולה התקינו שיהיו מפרשין .) לו(

תקנה גדולה התקינו :) קג(ק " וכן בב,שמותיהן בגיטין

 לא פריך אלא הכא ...שאם יציאה יתירה על הקרן

אמר אלא  ?]דקאמר שנו כאן דמשמע ולא במקום אחר

 שנו כאן רב נחמן אמר שמואל תקנות קבועות

ראוי לעשותן קבע לעקור עליהם דבר מן (

דמדאורייתא מי שיש עליו לשלם הוא , התורה

והכא , 'ולקח בעליו ולא ישלם'דכתיב , נשבע

 שקלוה לשבועה מבעל הבית ושדיוה אשכיר

לשון רבים משום ' תקנות קבועות'הא דנקט  'כתבו התוס

דשכיר :) מד( דנשבעין ונוטלין בשבועות דקאי אכל הנהו

 ,ונגזל ונחבל ושכנגדו חשוד על השבועה וחנוני על פנקסו

וקרי להו קבועות משום דעקרו לשבועה ממקומה וקבעוה 

לא הוצרכה לפרש '  והגמ,לשכנגדו שיהא נשבע ונוטל

 שבועה דבעל הבית .)טעם כולם אלא טעמא דשכיר

ת ושדיוה היא ועקרוה רבנן לשבועה דבעל הבי

 והלא אף בכופר הכל איירי ת"וא ,'כתבו התוס[ אשכיר

 ואמר דשכיר :)שבועות מד (יהודה' ק מדפליג עליה ר"ת

 ובכופר הכל מי מיחייב ,אינו נשבע אלא במודה מקצת

ת "הלא בכופר הכל פטור מה (בעל הבית שבועה דאורייתא
 שאמרו חכמים שלקחו את השבועה מבעל הבית) משבועה

'  ואפי,מודה במקצת קאמר דשקלוה מבעל הביתַא ְדל"וי

באופן שכופר הכל היה לנו לתקן שבועה לבעת הבית 

 שהיתה ראויה להיותכיון  וכדי להיפטר שהרי עליו לשלם

 משום כדי )'שקלוה' על בעל הבית קאמר השבועה

ומשום כדי חייו דשכיר מפסדנא . חייו דשכיר

 בעל הבית גופיה ניחא ליה? ליה לבעל הבית

כי היכי דליתגרו ליה , דמשתבע שכיר ושקיל

ל שכיר גופיה ניחא ליה דמשתבע בע. פועלים

כי היכי דליגרוהו ) יפסיד שכרו(הבית ויפקע 

שידאגו לומר חשוד הוא , שלא ימנעו מלשוכרו(

בעל הבית על  ?)זה לתבוע שכרו משקבלו

 על כרחו כשהוא צריך לפועלין (כרחיה אגר

, נשכר (כרחיה איתגרשכיר נמי בעל  . )שוכרם

   .)שצריך למזונות
  

וסבר  [בעל הבית טרוד בפועלים הוא, אלא

 'איני יודע'וחשוב כמו  ' התוסביארו שנתן לו ולא נתן

הלויתני ואיני .) קיח(ק "כופר הכל כדתנן בב' דחייב אפי

יודע אם פרעתי לך חייב ולא פליג בין אם יש לו פועלים 

  ליה בלא שבועה אי הכי ניתב.]הרבה בין אין לו
 פעמים , מאי פריך וכי לעולם ישכחת"וא ,'כתבו התוס(

 ולכך לא רצו לתקן שיטול בלא ,שאומר בעל הבית אמת

 : קיב-. קיב
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יהודה '  תדע דאי חשוב בודאי שכח אמאי פטר ר,שבועה

 אלא ודאי חששא בעלמא דחיישינן שמא ,כופר הכל

יהודה בכופר הכל דליכא שבועה '  ולהכי פטר ר,שכח

ב כאומר " אבעל הבית דלא חשבינן ליה לבעהדאורייתא

 אבל כשמודה ,איני יודע כי רגילות הוא שיודע יפה

מקצת חששו לשמא שכח כי פעמים שהוא שוכח מחמת 

נ " וה,שהוא טרוד בפועליו וישבע לשקר לפי שסבר שפרע

 דנראה ל"וי      .לרבנן דלא מחזקינן ליה בודאי שכח

כח ואומר איני יודע ק מחזקינן ליה בודאי ש"דלת' לגמ

 שאם לא היתה אלא חששא ,מדמחייב בכופר הכל

בשבועה כיון דאיכא ' בעלמא אמאי שקיל שכיר אפי

ב יודע יפה שפרע אלא ודאי דחשיב ליה "למימר דבעה

ב לפי "כאומר איני יודע ומשני להפיס דעתו של בעה

 אבל בהלויתני ואיני יודע ,שסבר בדעתו בברור שפרע

צריך שבועה דלא שייך הספק כיון שהוא אם פרעתיך אין 

 כדי להפיס דעתו של ?)מודה שאינו יודע אם פרע

ויתן לו בלא (וניתב ליה בעדים . בעל הבית

לתקנו להן לכל שוכרי פועלין שיתנו , שבועה

 ואם יאמר פרעתיו שלא בעדים, שכרם בעדים

נתקן שלא יתן לו ' פי ' כתבו התוסיתן בלא שבועה

רע בלא עדים איהו דאפסיד אנפשיה אלא בעדים ואם יפ

ולא נצטרך להפיס דעתו דכל כמה שנוכל לתקן שלא 

 'ניתיב ליה מעיקרא'  לקמןישבע על חנם יש לתקן וכן

פריך דנתקן אם לא יקח שכרו מתחלה שיפסיד קודם 

לחזר ( טריחא להו מילתא ?)שנתקן שבועה על חנם

 וניתב ליה מעיקרא ).בתר עדים כל היום

דיהיב אגריה בצפרא , ל הביתלתקון לבע(

 ?) לא מהימןדאי אתי שכיר, מקמי עבידתייהו

בעל הבית פעמים שאין  (שניהם רוצים בהקפה

  . )ופועל שמא יפלו ממנו, לו
  

 אפילו קצץ )דבעל הבית טרוד ושכח( אי הכי

 והא קציצה הוי כאומר איני ת"וא ,'כתבו התוס[ נמי

מנה :) צז(דאמרי יוחנן ' נ ור"יודע אם הלויתני דפטור לר

 דהכא שמודה ל"וילי בידך והלה אומר איני יודע פטור 

מקצת יש לחייבו דהוה כחמשין ידענא וחמשין לא ידענא 

 לוקי כגון שאותה אחת שמודה כבר פרע ת"וא.) צח(

 דניחא ליה לשנויי קציצה ל"וידהשתא הוי כופר הכל 

מידכר דכירי שהוא מתורץ גם לרב הונא ורב יהודה ועוד 

יוחנן ניחא ליה לשנויי הכי כדי לאוקמי בכל ' נ ור"לר' אפי

 ועוד דהפשט ,לא פרע אותה אחת שמודה' ענין אפי

אלמה ] יהודה' משמע שלא פרע דומיא דמילתיה דר

והלה אומר , תניא אומן אומר שתים קצצת לי

המוציא מחבירו עליו קצצתי לך אלא אחת לא 

קצץ לו בעל על השכיר להביא ראיה אם טוען ש[ הראיה

ואם לא , הבית בשכר עבודתו יותר ממה שהוא שילם לו עתה

ואם לא  'כתבו התוס  בשבועה השכירלא יאמן, ימצא ראיה

 דבלא ,ב ויפסיד אומן" ראיה ישבע בעה השכירהביא

 להפטר כיון שמודה במקצת ב" בעהשבועה אינו יכול

 דהכא קתני ת"וא ..)מו(והכי מפרש לה בהדיא בשבועות 

תניא :) מה( ובחזקת הבתים ,א מחבירו עליו הראיההמוצי

 דבריש כל הנשבעין פריך ל"וידבקציצה נמי נשבע ונוטל 

' כי האי גוונא ומשני דהך ברייתא דחזקת הבתים ר

 אינשי קציצה ודאי מידכר דכירי לה ?)יהודה היא
 דמשום הכי אין שכיר לא מצי לשנויי ,'כתבו התוס[

ב "ובעה, שכרו שלא בעדיםנשבע ונוטל משום דאיירי כש

 דאי איכא עדים נחזי ,נאמן במיגו שלא שכרו מעולם

:) מה(ב "ב דהכי פריך ב,עדים מאי קאמרי כמה קצץ

כ איירי כשיש עדים דומיא דרישא " עדהאבהלכה דאומן 

דקתני שכיר בזמנו נשבע ונוטל דמוקי לה רב ושמואל 

נ "בהדיא וה:) מה( בשבועות נןששכרו בעדים כדאמרי

יפא איירי בשכרו בעדים ולא שמעו הקציצה או שמעו ס

 מובא :)מה(ב "בבהנה במסכת ו             .ושכחו

וכעת ,  שאם נתן טלית לאומן לתקן בפני עדיםל"אביי סד

אם לא ראו עתה את הטלית , טוען האומן שלקוח בידו

ביד האומן נאמן האומן בטענת לקוח במגו שיכל לטעון 

 המפקיד בעדים אין ל"ביי ס שא,החזרתי שלא בעדים

אולם אם ראו את הטלית ביד , צריך להחזירו בעדים

כיון שטלית ביד , אינו נאמן לומר לקוחה היא בידי, האומן

והקשה . אומן היא כדברים העשויים להשאיל ולהשכיר
הנותן טליתו לאומן ואומר '  מברייתארבא על אביי

א שתים קצצת לי ובעל הבית אומר לא קצצתי לך אל

 ב להביא ראיה"אחת כל זמן שהטלית ביד אומן על בעה

אי דאיכא , כך קושייתו ו')האומן נאמן במיגו דלקוחה בידי(

ג "ע וא, אלא לאו דליכא עדים,עדים ניחזי מאי קאמרי

וקשה על מה שהעמדנו  (אומן נאמןה  את הטלית בידדראה
ולא שמעו את הקציצה , שמדובר שיש עדים שהפקיד אצל האומן

שאי אפשר להעמיד את יש לומר       ).שמעו ושכחואו 

דאיכא עדים וכגון ששכחו או לא שמעו ב "בב' הגמ

החולק על (לרבה כ אף " דא, כמו שהעמדנו כאןהקציצה
 תקשי דכיון דמשמע ליה דאיירי בכל ענין גופא) אביי

 ,אפילו בראה אי מיירי נמי דאיכא עדים אמאי נאמן אומן

י עלמא אין לו חזקה כדתנן דבאיכא עדים וראה לכול

 אינו אומר 'אלא לאו דליכא עדים' ורבא דקאמר ,'במתני

כן אלא כדי שלא יקשה לו למה שרצה להעמידו אף 

 הוי 'לא דליכא עדים ולא ראה' ואביי דמשני ליה ,בראה

מצי לאוקמה בדאיכא עדים ולא ראה וכגון שלא שמעו 

מה הקציצה אלא משום דרבא אוקמה בדליכא עדים אוק

שנעמיד את '  בתחילת התוסובמה שהקשנו  (. איהו הכי
ב נאמן במיגו שיכול לומר "ויהיה הבעה, הברייתא שאין עדים

' עתה דוחים התוס, א לומר כן"ודחינו שא, 'לא שכרתיך מעולם'
 אמאי , מגו בעל הבית נאמןדאי משום )...דחיה נוספת

נקט שחולקין בקציצה ושבק לומר שחולקין בפריעה זה 

:) מד(אומר נתתי וזה אומר לא נתת כדתנן בשבועות 

 דאפילו איירי בששכרו שלא בעדים אין ועוד יש לתרץ

 :קיב          
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 כיון שהוא מודה במקצת 'לא שכרתיך מעולם 'נאמן במגו

 ,שלא היה יכול להעיז ולכפור ולומר לא שכרתיך מעולם

 כדין כל מודה מקצת דאין נאמן במגו דאי בעי כפר הכל

שלתרוץ זה האחרון  י"ועוד אומר ר .משום שאינו מעיז

' שכיר בזמנו נשבע ונוטל'אפשר שלעולם אף ברישא 

 דודאי כי איכא עדים רגילות שיודעים ,מדובר שאין עדים

וזוכרין הקציצה כדאמרינן בחזקת הבתים וברייתא כולה 

ונוטל הכי   ורישא דקתני נשבע,בדליכא עדים איירי

ואם לא , שבע ונוטלפירושו יביא ראיה ששכרו ואז יהיה נ

ה היינו " והיכא דקתני המע,לא יטול בשבועה, יביא ראיה

יביא עדים שקצץ לו שתים שהעדים יודעים הקציצה אם 

 וכן משמע בפרק כל הנשבעין ,יודעין ששכרו כדפריך

 ,דקאמר עלה ראיה דלשלם קתני ראיה דלשבע לא קתני

משמע דנשבע ונוטל היינו שיביא ראיה ששכרו ויהיה 

    .)בע ונוטלנש
  

, ותבעו למחר (אפילו עבר זמנו נמי, אי הכי

 אלמה תנן עבר זמנו אינו )להימנוהו לפועל

אין בעל הבית עובר משום  חזקה ?נשבע ונוטל

והא אמרת בעל הבית טרוד בפועליו . בל תלין

,  הני מילי מקמיה דלימטייה זמן חיוביה?הוא

רמי מטא זמן חיוביה  אבל ]א"דף קיג ע[

כ בזמנו " את"וא ,'כתבו התוס[ ה ומידכראנפשי

ב איני זוכר עתה " לימא בעה,אמאי נשבע שכיר ונוטל

אבל הניחו לי עד שיעלה עמוד השחר שאזכור אם נתתי 

 , כיון שאחר זמנו אנו פוטרים אותו מטעם זה,אם לאו

ועוד קשה במודה במקצת אמאי אין בעל הבית נשבע 

 דחזקה ל"וידרמי אנפשיה ומידכר שלא ישבע לשקר 

ב עובר בבל תלין לא מהני אלא היכא דאיכא "שאין בעה

חזקה דאין שכיר משהה שכרו בהדיה כמו שאפרש 

ב לטעון הניחו לי עד שיעלה " ואם היה יכול בעה,בסמוך

עמוד השחר לא היתה כאן חזקה דאין שכיר משהה שכרו 

ד ולא רצו "שהרי לא השהה אתו אלא תבעו ממנו בב

כיון  ש תירץ"רא' התוס (תו לעמוד השחרליתן לו ושהו או
, לא יועיל שנמתין לו לאחר זמנו, שתוך זמנו בעל הבית כפר

   .)]שכיון שהעיז לכפור שוב לא יודה
  

ת "וא 'כתבו התוס( וכי שכיר עובר משום בל תגזל

בעל הבית נמי אית ליה הך חזקה שאינו עובר בבל 

לאו הכי  בנ"א דחמיר ליה לאו אחד כמו שנים ל"ויתגזול 

ב "מ איכא חזקה דאין בעה" ומת"וא .משני ליה שפיר

 דחזקה ל"ויה "עובר בבל תלין כנגדו והוה ברי וברי והמע

של בעל הבית אינה חזקה טובה כשל שכיר דזימנין לא 

רמי אנפשיה למידכר והוה לן למימר דנשבע ונוטל וחזקה 

דאין שכיר משהה שכרו לבדו לא חשיבא כחזקת שכיר 

יהן ביחד הוו כנגד חזקת שכיר והוי ברי וברי אלא כששת

גבי . הכא חדא חזקה,  התם תרי חזקי?)ה"והמע

 חדא דאין )לזכותו(איכא תרי חזקי  בעל הבית

 וחדא דאין ,בעל הבית עובר משום בל תלין

  .חדא חזקה והכא ,שכיר משהא שכרו
  

. 'אם יש עדים שתבעו הרי זה נשבע ונוטל'

וממה , תובעו לפנינו עתההרי הוא ( קתבעו לקמן והא

ואם , הרי הוא נשבע ונוטל גם בלי עדים, אם תבע בזמנו, נפשך
ד "ס 'כתבו התוס מה יועילוהו העדים, תבע שלא בזמנו

 ולכך ,אחר זמנו' השתא אם יש עדים שתבעו היינו אפי

 ,פריך דמה אנו צריכין לעדים הלא תובעו השתא בפנינו

 אלא ,שבע ונוטלד הוה מצי למיפרך אמאי נ"ולמאי דס

.  אמר רבי אסי שתבעו בזמנו?)פריך שפיר

 אמר אביי שתבעו כל ?ודלמא לבתר הכי פרע

י "פירש רש( ולעולם ).עד שעבר עליו (זמנו

ובשביל שתבעו כל היום ולא נתן יהא שכיר זה , בתמיהה

ואם רוצה בעל הבית , נאמן לעולם לומר לא התקבלתי

 כתבו .כיר שכרווכי כל כך השהה ש, לישבע לא נאמין
 ואינו מיושב ,כ" וכי שכיר משהה שכרו כי"רש' פי 'התוס

 דחזקה דאין שכיר משהה שכרו ,דאין בזה ראיה שנפרע

ב עובר "אינה מועלת אלא היכא דאיכא חזקה דאין בעה

בבל תלין בהדה ובל תלין אינו עובר אלא בוקר ראשון 

נה  אין זו תק, ולעולם שכיר נשבע ונוטלאלא הכי פירושו

אמר רב  ?)טובה שיהא נאמן לעולם לומר לא פרע לי

 היום של תביעה חמא בר עוקבא כנגד אותו

יום אחד לאחר זמנו נתנו לו חכמים לישבע (

 במה דברים אמורים ע"פסק הש     .)ויטול

 כשיש עדים ששכרו ושעשה )ששכיר נשבע ונוטל(

, אבל אם לא היו שם שני עדים. עמו מלאכה

 נאמן לומר,  לא שכרתיךשיכול לומרמתוך 

וישבע בעל הבית , שכרתיך ונתתי לך שכרך

ישבע שבועת ,  ואם הודה מקצת.היסת

פ "עא,  וכן אם תבעו אחר זמנו...התורה

 המוציא מחבירו עליו הראיה, בעדיםששכרו 

. ישבע בעל הבית היסת, ואם לא הביא ראיה

שכיר יום כל הלילה שלאחריו , וכמה הוא זמנו

הביא ראיה . כל היום שלאחריו, ושכיר לילה

הרי זה נשבע ונוטל כל אותו , שתבעו כל זמנו

היה עושה עמו ביום שני , כיצד. יום של תביעה

וביום שלישי , זמנו כל ליל שלישי, עד הערב

 ואם הביא עדים שהיה תובע ,אינו נשבע ונוטל

הרי זה נשבע ונוטל כל יום , כל ליל שלישי

המוציא , ךאבל מליל רביעי ואיל, שלישי

 וכן אם הביא עדים שהיה ,מחבירו עליו הראיה

הרי זה נשבע , תובע והולך עד יום חמישי

 . קיג-: קיב
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 כמימרא דרב  פסק).ג,פט(מ "חו ונוטל כל יום חמישי

לא שנו אלא ששכרו :) מה(נחמן אמר שמואל שבועות 

בעדים אבל שכרו שלא בעדים מתוך שיכול לומר לא 

   .תתי לך שכרךשכרתיך מעולם יכול לומר שכרתיך ונ
  

והגיע זמן ולא פרע  ( המלוה את חבירומשנה

.  אלא בבית דין)אפילו בשוק (לא ימשכננו) לו

 )בגמרא מפרש במאן קאי (ולא יכנס לביתו ליטול

ֲַבחוץ ַתעמֹדשנאמר , משכונו ּ ּ  היו לו שני כלים. ּ

נוטל  )ומשכנו בשניהם, וחובו כנגד שניהם(

לזה בשעה שהוא צריך  (אחד ומניח אחד

ויעכב את , יחזירנו לו משום החזרת העבוט

 יטול זה את הראשון וכשיצטרך זה לשני, השני

 ומחזיר את )...כדמפרש ואזיל, ויחזיר את השני

פריך לרבא .) ו(בתמורה  'כתבו התוס[  בלילההכר

 דאמר כל דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני

ור מן נחלקו שם אביי ורבא כאשר אדם עושה מעשה האס(
 )ורבא סובר שאינו חל, אביי סובר שחל, התורה האם הוא חל

והרי השבת העבוט דאמר רחמנא לא תעבוט עבוטו 

  דמנליהוקשה .ותנן מחזיר את הכר בלילה אלמא דמהני

 דסמיך ין לומר וא,איירי במשכנו באיסור'  דמתנילמקשן

כ " דא...דקתני משכנו שלא ברשות מנין:) לא(אברייתא 

לן דהא בברייתא גופה יליף מהשב תשיב מאי קשה 

כ מה צריך לתרץ " ואי אדשמואל סמיך א,כדמשני התם

מהשב תשיב הלא עיקר קרא לשמואל איירי במשכנו 

 דסמיך ל"וי משמע דמשכנו בביתו ...באיסור דאם חבל

 נ"אמשכנו שלא ברשות ' אמעשים בכל יום דמחזיר אפי
ששת המלוה דמתרץ לה רב :) קיד(סמיך אברייתא דלקמן 

 . משכנו חייב להחזיר לו,את חבירו אינו רשאי למשכנו

דהאי דפריך לרבא בתמורה לא אתי אליבא ג "עא

דשמואל דלשמואל אין שייך להקשות דעיקר קרא 

 אין להוכיח משם שלא מ"מ       .במשכנו באיסור כתיב

יהא הלכה כשמואל כי כן דרך גמרא להקשות ולתרץ 

 ולעיל ..)כו(חן בכתובות אפילו דלא כהלכתא כדאשכ

דקאמר אין לי אלא במשכנו ברשות אין צריך לומר :) לא(

דשמואל יהפוך וישנה אין לי אלא משכנו שלא ברשות 

אלא יעמידנה כתנא דפליג אתנא דקאי כוותיה ויהפוך 

קשה  ,' התוסכתבו[  ואת המחרישה ביום)הדרשה

חבל זוג של ספרים וצמד של פרות .) קטז( דתניא ת"לר

 פרות החורשות וחייב י"רשכלים ופירש ' חייב משום ב

כ "אדוקשה עליו  .עליהם החובלן לפי שעושין אוכל נפש

 הא עבר כי נפש ,היאך נטל את המחרישה דקתני ומחזיר

 ועוד דאין נראה לחייב אלא דוקא דומיא ,הוא חובל

לכן מפרש  .דריחיים ורכב שמתקנים האוכל עצמו בכלי
 בתבואה )דשות ( פרות המרכסות צמד פרות היינות"ר

ת נמי זוג של מספרים ולא גרסינן זוג של ספרים "וגריס ר

ח והם תספורת של ירק או לגזוז בית "וכן גריס ר

 ,שדרכן היה לגזוז.) דף כה(השחיטה כדאמרינן בבכורות 

 .אבל פרות החורשות לא מיקרי כלי שעושין אוכל נפש
נו מחרישה  דמחרישה דהכא לאו היית"ועוד נראה לר

שחורשין בה את הקרקע דנראה דלא מיחייב בהשבת 

העבוט אלא בכלי העשוי לגוף האדם ולהנאתו ועוד דמוקי 

במחרישה דכספא ואין דרך לחרוש קרקע במחרישה ' בגמ

 דהיינו מגרדתא שמגרדין בו ת"אלא נראה לרשל כסף 

:) קמז(שבת מסכת בני אדם בבית המרחץ כדאמר ב

.) סח(דתא דכספא וכן בכתובות עבדא ליה אימיה מגר

ואם מת . )ח דהיינו מגרדתא" פר,במחרישה דכספא

שאין כאן  ( ליורשיו)העבוט (אינו מחזיר) הלוה(

דהשב , אלא ימכרנו ויגבה חובו, מצות העבוט

רבן שמעון בן . )ולא ליורשין, תשיבם לו כתיב

גמליאל אומר אף לעצמו אינו מחזיר אלא עד 

 ומשלשים יום ולהלן )יןזמן בית ד (שלשים יום

  .מוכרן בבית דין
  

מנתח ,  שמואל שליח בית דין אמר)גמרא(

אף הוא אינו רשאי ליכנס לביתו (נתוחי אין 

אלא רואהו בשוק ומנתק דבר שאוחז , ולמשכנו

והתנן המלוה את . לאאבל משכוני ) בידו ממנו

מכלל , חבירו לא ימשכננו אלא בבית דין

, בתוך הביתמשמע  (דבבית דין ממשכנין

דהא ריחיים ורכב ,  מתוך הבית משמעחבילה

אמר לך שמואל אימא לא  ?)בגו ביתא שכיחי

והם ישלחו (  בבית דין)יתבענו ( אלא)המלוה (ינתחנו

אבל להיכנס לביתו ולמשכנו . את שלוחם לחטוף מידו משכון
ת "וא 'כתבו התוס אפילו שליח בית דין אינו רשאי, בתוך ביתו

 , דמדרבנן הואי"ואומר רסור לבעל חוב מנין דניתוח א

 גזירה שמא יכנס ,כדאמר בסמוך בעל חוב ניתוח נמי לא

דקתני סיפא לא ,  הכי נמי מסתברא.)בביתו

 אילימא בעל ,מני. יכנס לביתו ליטול משכונו

שליח בית מרישא שמע מינה אלא לאו חוב 

הכי קאמר המלוה , אי משום הא לא איריא. דין

מכלל , כננו אלא בבית דיןאת חבירו לא ימש

ובעל חוב אפילו נתוחי . דבבית דין ממשכנים

  .שלא יכנס לביתו ליטול משכונו, נמי לא
  

הא דברים ִַים ָוָרֶכב לֹא ַיֲחֹבל ֵרחמתיב רב יוסף 

לא תחבל בגד אלמנה הא של , אחרים חבל

הא  אי נימא בעל חוב ,מאן. תחבלאחרים 

ֲלֹא ָתֹבא ֶאל ֵביתֹו ַלעֹבכתיב   אלא לאו . ֲט עֹבטֹוּ

מותר לשליח בית דין להיכנס לבית  שהרי (שליח בית דין

 . קיג                                       
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תרגמה רב פפא בריה  ?)הלווה לקחת את המשכון

ואמרי לה רב פפא , דרב נחמן קמיה דרב יוסף

בריה דרב יוסף קמיה דרב יוסף לעולם בבעל 

ולא תידוק מינה הא כלים אחרים , קאמר (חוב

שום לא תבא אל  עובר מדבכלים אחרים, חבול

ביתו ולהכי איצטריך להוסיף לאו שני משום 

 )וחד משום לא תבא אל ביתו, ריחיים ורכב

  . ולעבור עליו בשני לאוין
  

ְוָהִאיׁש  (תא שמע ממשמע שנאמר בחוץ תעמד

ה בֹו יֹוִציא ֵאֶליך ֶאת ַהעבֹוט ַהחוָצה ר ַאָתה ֹנׁשֶ ֲּאׁשֶ ֲּ  )...וכי ,ָ
היינו ( ה בואיני יודע שהאיש אשר אתה נוש

 אלא מה תלמוד לומר ,יוציא) בעל הבית

שליח מאי לאו .  לרבות שליח בית דין'והאיש'

 והכי קאמר, שיכנס לתוך הבית (בית דין כלוה

ואשר אתה נושה ,  דהוא שליח בית דיןוהאיש

שליח בית , לא  ]ב"דף קיג ע[? ) יוציא אליךבו

והכי קאמר בחוץ תעמוד אתה  (דין כמלוה

ואשר אתה נושה , א שליח בית דיןוהאיש שהו

  . )בו יוציא אליך
  

ְלַמת ֵרעךתא שמע  ִָאם ָחֹבל ַתְחֹבל ׂשַ ֶ ּ בשליח  ּ

שהוא רשאי ליכנס  (בית דין הכתוב מדבר

 חבול תחבול על אם, והכי קאמר קרא, לחובלו

. ) עד בוא השמש תשיבנו לוידי שליח בית דין

או , כתוב מדבראתה אומר בשליח בית דין ה

לֹא ָתֹבא  כשהוא אומר , אלא בבעל חובאינו

ֲֶאל ֵביתֹו ַלעֹבט עֹבטֹו  ֲ הא , הרי בעל חוב אמורּ

 מה אני מקיים אם חבל תחבל שלמת רעך 

אם כן מצינו ראיה  (בשליח בית דין הכתוב מדבר

   ?)ודלא כשמואל. ששליח בית דין נכנס לבית הלווה למשכנו
  

 למשכנו תנאי היא דתניא שליח בית דין שבא

אלא עומד מבחוץ , לא יכנס לביתו למשכנו

שנאמר בחוץ תעמד , והלה מוציא לו משכון

 גם הוא יעמוד שהוא שליח בית דין (והאיש

לא  בעל חוב שבא למשכנו ותניא אידך .)בחוץ

והלה , אלא עומד בחוץ, יכנס לביתו למשכנו

. שנאמר בחוץ תעמוד, נכנס ומוציא לו משכונו

 הרי זה נכנס ושליח בית דין שבא למשכנו

ולא ימשכננו דברים שעושין . לביתו וממשכנו

). ש הוא חובלדאיתרבו מכי נפ (בהן אוכל נפש

לקמן הוא מפרש אחת לאכול  (ומטה, ונותן מטה

במקום שאין , של לבד( ומצע )ואחת לישון

, מטה). שהורגל במצעות (לעשיר) כסתות

דגבי ערכין , לפי מה שהורגל [לעניומטה ומפץ 

 ).ערכין כד(ודרשינן , אם מך הוא מערכךכתיב ו

גזבר הבא למשכנו כשאין ידו , החייהו מערכך

והעמידו  'דכתיב, משגת והוא נידון בהשגת יד

 משייר לו כדי 'לפני הכהן והעריך אותו הכהן

ואפילו , ויצא ידי הקדש, ונוטל השאר, חייו

ומינה , העשיר לאחר שאמדוהו ונטל מה שבידו

, וב שמשיירין לו כדי חייונמי גמרינן לבעל ח

הוא  (לו. ] דגמר מיכה מיכה).קיד(כדאמר לקמן 

ולא לבניו ,  אבל לא לאשתו)צריך ליתן מטה

ולא הוטל על המלוה , דהחייהו כתיב (ולבנותיו

שמין  (כדרך שמסדרין. )להחיות את בני ביתו

א "ל,  לשון והעריך אותו,להניח לו צרכי חייו
 לבעל ) שמעתיושתיהן, שמשרדין לשון שריד

 עיקר ,כלפי לייא. חוב כך מסדרין בערכין

אלא אימא  ?)כדפרישית לעיל (סידור בערכין כתיב

  .כדרך שמסדרין בערכין כך מסדרין בבעל חוב
  

מטה , אמר מר נותן מטה ומטה ומצע לעשיר

לא תני :) כג(בערכין  'כתבו התוס[ ומטה ומפץ לעני

 ליה אלא אלא מטה המוצעת משום דמוצעת לא שבקינן

הרי שיש רק מצע  (אחת כדאמר הכא מטה ומטה ומצע
גבי משרה אשתו על ידי שליש :) סד( ובכתובות )אחד

וקשה  (בעני שבישראל דלא יהיב לה אלא מטה ומפץ
 משום דהתם קודם שנשאת לו )צריך לתת שתי מיטות' לכאו

 אילימא לאשתו ,ן למא.]לא היה לה אלא חדא מטה

אבל לא לאשתו , מרת לוהא אולבניו ולבנותיו 

, אידי ואידי לדידיה,  אלא.ולבניו ולבנותיו

וחדא דזג , חדא דאכיל עלה? תרתי למה לי

דאמר שמואל כל מילי ידענא , כדשמואל. עלה

  מאן דאכיל אהינא,לבר מהני תלת, אסותייהו

, )קודם אכילה ( מרירא אליבא ריקנא)תמרא(

 מאן דאסר מיתנא דכיתנא רטיבא אחרציה

 ומאן דאכיל ) לח של פשתן על מתניוחבל(

, קודם שישן (נהמא ולא מסגי ארבעה גרמידי

ומושיבה ברחוק , הלכך יהבינן ליה מטה שניה

ועל כרחו ירגיל , ארבע אמות ממקום אכילתו

לעמוד וללכת במשכב ולא יישן על מטה 

  .)שאכל

 : קיג-. קיג   
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יה דרב נחמן כדרך שמסדרין תני תנא קמ

ר ליה אמ. כך מסדרין בבעל חובבערכין 

לאחר שלשים יום  (השתא זבוני מזבנינן ליה

כדתנן משלשים ולהלן , אף כלים הצריכין לו

הכסת והכר , היא' דשאלת הגמ 'התוסביארו  מוכרן

סדורי , 'יום הראשונים' אין מחזירין לו רק בלשיש לו 

 בתמיה פירוש ואנן נסדר לו להניח מן המעות 'מסדרינן

 חדש כמו שעושין כדי לקנות כסות לצורך שנים עשר

  ?  סדורי מסדרינן ליה)בערכין
  

ת הכר בלילה  והתנן מחזיר א,ומי מזבנינן ליה

תנא כרבן שמעון בן  ?ואת המחרישה ביום

 )דרב נחמן להך מתניתין (גמליאל תנא קמיה

והכי קאמר ליה השתא לרבן שמעון בן גמליאל 

,  דתנן,סדורי מסדרינן ליה, זבוני מזבנינן ליה

בן גמליאל אומר אף לעצמו אינו רבן שמעון 

מכאן ואילך מוכרן , יוםמחזיר אלא עד שלשים 

  . בבית דין
  

וממאי דכי קאמר רבן שמעון בן גמליאל זבוני 

שלא ישאיר לו לפי צרכו  (לגמרי קאמר

  דלמא הכי קאמר עד שלשים יום )בצמצום

אם , כמות שהיא חשובה (הדר ליה בעיניה

 )וא בעצמה יחזיר לו החבל כסות של מעיל

יתן לו  (מכאן ואילך מיהדר ליה למאי דחזי ליה

 ומזבנינן מאי )אחת של צמר ואחת של קנבוס

  . )ימכור לו של שיראין (דלא חזי ליה
  

ה לרבן שמעון בן אי סלקא דעתך אית לי

ליכא ) לסדר לבעל חוב(גמליאל האי סברא 

דהא , מאחר שהורגל בו (מידי דלא חזי ליה

 )ישראל בני מלכים הםשמענא ליה דאמר כל 

דאמר אביי רבן שמעון בן גמליאל ורבי שמעון 

כולהו סבירא להו , ורבי ישמעאל ורבי עקיבא

רבן שמעון בן . כל ישראל בני מלכים הן

 גמליאל דתנן לא את הלוף ולא את החרדל

שאינם ראוין היום לא זה , מטלטלין בשבת(

ואינן , לוף מין קטנית, לבשל ולא זה לטחון

 רבן )ואפילו לעופות,  למאכל כשהוא חיראוין

מפני שהוא , שמעון בן גמליאל מתיר בלוף

ויש להם , וישראל בני מלכים (מאכל לעורבין

דתנן  רבי שמעון . )לגדל עורבים לנוי ולשחוק

 שמן וורד על גבי מכותיהן בני מלכים סכין

, בלא שום מכה (שכן דרכן לסוך בחול, בשבת

וכחא מילתא  נמי לא מכי איכא, הלכך

ליגזרו רבנן משום שחיקת ד, דלרפואה עביד

רבי שמעון אומר כל ישראל בני . )סממנין

דתניא , רבי ישמעאל ורבי עקיבא. מלכים הן

אלף זוז ולבוש איצטלא בת הרי שהיו נושין בו 

לפרוע לבעל  (מפשיטין אותה ממנומאה מנה 

 ומלבישים אותו איצטלא )חוב את חובו

ותנא , שום רבי ישמעאלותנא מ. הראויה לו

משום רבי עקיבא כל ישראל ראוין לאותה 

  . איצטלא
  

דיהיב ליה מאי , ולמאי דסליק אדעתין מעיקרא

 בשלמא ,ומזבנינן מאי דלא חזי ליה, דחזי ליה

איכא למימר מוכרן , דתנן במתניתין (כר וכסת

 חזי ליה דביני )דקאמר רבן שמעון בן גמליאל

 וביני ביני יטול ,לקנות גרועה הימנו (ביני

ועלה , דקתני במתניתין (אלא מחרישה, )בחובו

 למאי )קאמר רבן שמעון בן גמליאל מוכרו

אמר רבא בר ? )מאי ביני ביני איכא (חזיא

   . רבה מחרישה דכספא
  

 לאו עלי )מלוה (ולימא ליה מתקיף לה רב חגא

פריך אמאי ' לאו אמתני 'כתבו התוס לפרנסך (קרמית

 ועוד דמה ,כ למה המתין עד כאן"א ד,מחזיר לו הכר

ולך  ' ועוד וכי לא ידע דכתיב,צריך טעם על מצות המקום

 אלא על כרחך ידע ואפילו הכי מקשה ליה 'תהיה צדקה

 דארבי עקיבא אלא נראה          .כ מה מתרץ לו"וא

ורבי ישמעאל פריך דאמרי כל ישראל בני מלכים הם 

ון דאינו לובשה  כי, ואמאי,וכולן ראוין לאותה איצטלא

 למה יש לנו לומר שכל זה ,אלא לכבוד ולנוי בעלמא

הטיל הכתוב על המלוה כיון שלא פירש הכתוב בהדיא 

ולא היה שייך עליו יותר מעל אחר כיון דסגיא ליה בלאו 

 'לך תהיה צדקה' ומשני גם באיצטלא שייך לומר ,הכי

והטיל עליו הכתוב שלא למנוע ממנו הנוי והכבוד 

דף [אמר ליה אביי  ?) שהורגל בו עד עתהוהתענוג
שיהא  (עליה קרמי, )באמת ( איברא]א"קיד ע

שהכתוב הטיל עליו לעשות לו צדקה , לו צדקה

ּוְלך ִתְהֶיה ְצָדָקה משום שנאמר )להלך לפניו ָּ .  
  

 מי גמר ,איבעיא להו מהו שיסדרו בבעל חוב

וכי גבי לוה ומלוה כתיב  (מערכין מיכה מיכה

 . קיד-:  קיג
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 וגבי ערכין כתיב ,ומטה ידו ממך אחיך ימוך

  ?  או לא) הוא מערכךמךואם 
  

דשלח רבין באגרתיה דבר זה , תא שמע

אם למדנו גזירה שוה (לכל רבותי  שאלתי

ברם כך ,  ולא אמרו לי דבר)דמיכה מיכה

אבל כן נשאלה שאילה אחת  (היתה שאלה

 )מינה יש ללמוד שאין מסדרין, בבית המדרש

והשגת יד  (ק הביתהאומר הרי עלי מנה לבד

אבל שאר הקדשות אין , לא כתיב אלא בערכין

 ומה שיש לו גובין הימנו, נידונין בהשג יד

 מהו )והמותר יגבו לאחר זמן אם יעשיר

רבי יעקב משמיה  )כשבאין למשכנו (שיסדרו
 ורבי ירמיה משמיה דאילפא אמרי, דבר פדא

 ומה בעל חוב שמחזירין, קל וחומר מבעל חוב

אין ) ווה להשיב לו את העבוטשמלוה מצ(

להשאיר לו כלום משבא למכור לאחר  (מסדרין

אינו דין שאין הקדש שאין מחזירין ) שלשים

 ערכין יוכיח שאין מחזירין ת"וא ,'כתבו התוס( מסדרין

 דמה לערכין שהם קלים ואינן נוהגים ויש לומרומסדרין 

אלא באדם ובבן ברית ולא בטומטום ואנדרוגינוס ופחות 

ורבי יוחנן  ) אבל הקדש חל על כל דבר,ן חדשמב
כי יפליא נדר בערכך (נדר בערכך כתיב  אמר

מה ערכין ) ...הקיש נדרים לערכין, נפשות

  . אף הקדש מסדריןמסדרין 
  

כי 'הפסוק  ( ההוא)ל שאין מסדרין בהקדש"שס (ואידך

 לנידון בכבודו הוא )'יפליא נדר בערכך נפשות

שאם , כי אתאיקש נדר לערכין להה (דאתא

 נותן  או ראשי או כבידי עלי'דמי לבי 'מרא

בר שאין הנשמה אבל אם אמר על א, דמי כולו

 שמין אותו כעבד הנמכר 'דמיו עלי'תלויה בו 

כמה הוא שוה ביד וכמה הוא שוה בלא , בשוק

, להא מילתא איצטריך למיגמר נדר מערכין, יד

ערך 'אמר  אם 'ערכך נפשות 'גבי ערכין כתיב

,  נותן דמי כולו'שהנשמה תלויה בו עליאבר 

שאין ,  לא אמר כלום'ערך ידי עלי'ואם אמר 

 האבר 'נדון בכבודו, 'ערך כתוב אלא לנפש

 נותן שאם הנשמה תלויה בו, נידון לפי כבודו

מ נילף נמי בהיקישא " מת"וא ,' כתבו התוסדמי כולו

 ואין לומר דהיקישא משמע ,דמסדרין דאין היקש למחצה

א אלא לנדון בכבודו אבל לדבר אחר לא הוקשו דלא את

ן שלא ישהא מרגלית מני'אמרינן .) כד(דהא בערכין 

 פירוש אם אמר ערכי עלי ויש לו מרגלית שוה 'לקלים

מנה ובמקום שעומדין אינה שוה אלא חמשים לפי שאין 

' שם עשירים שיקנו אותה מנין שאין להעריכה אלא בנ

 כמו ששוה ביום ' ההואוהיה ערכך ביום'זוזים שנאמר 

אמרינן אתא הקשת הקדש לערכין .) יח(ערכין  וב,ההוא

 . אלמא לכל מילי מקשינן,לנידון בכבודו ולמרגלית לקלים

שממנו למדו שאין מסדרין  (ו" דסברא דקוצריך לומר
 מבטל הקישא כיון שנוכל להעמיד ההיקישא )בהקדש

ע "דקאמר תנן התם ר:) י( כן משמע בזבחים ,לדבר אחר

א "אומר כל הדמים שנכנסו להיכל לכפר פסולים וחכ

אליעזר אומר אף האשם שנאמר כחטאת ' חטאת בלבד ר

 ופריך בשלמא רבי אליעזר כדאמר טעמא אלא .כאשם

 אמר רבא )אלא רק חטאת, אשם לא (רבנן מאי טעמייהו

' ו כו"אשם שנכנס דמו לפנים פסול לא מצית אמרת מק

ת כאשם כיון דאיכא ו מבטל הקישא דכחטא"אלמא ק

:) קטו( דחולין וההיא       .לאוקמא הקישא לדבר אחר

ש דקדש קדש "דגמרי בשר בחלב אסור באכילה בג

בפסוק העוסק באיסור בשר בחלב  (מאנשי קודש תהיון לי
מה ' קדש'וגם בפסוק שעוסק בטרפה נאמר בו ' קדש'נאמר בו 

יף  ואיסור הנאה יל)ה בשר וחלב"טרפה אסורה באכילה ה

ש לגמרי לאיסור אכילה " ואית דדריש בג,ו מערלה"מק

ו " נמצא שיש מחלוקת תנאים אם הקכ"א (ולהיתר הנאה
ש לכל "שאם נלמד הגז, ש מטריפה"מערלה דוחה את הגז

לא  )העניינים בשר וחלב צריך להיות מותר בהנאה כמו טרפה
 דאפילו ,ו"ש וק" כמו ג,ו" להכא אפילו יהא הקישא וקדמי

 )לומד איסור הנאה בבשר וחלב מערלה (ו"יף התם קמאן דיל

 דאין )מה ערכין מסדרין אף הקדש מסדרין (מצי סבר הכא

ש "ו אין סותר ג"קה )בבשר וחלב ( דהתם,הקישא למחצה

כלל משום דקרא דבשר בשדה טרפה דאיירי בבשר 

שיצא חוץ למחיצתו איירי גם באיסורי הנאה כגון בשר 

 ומאן דלא ,הוא בשריפהקדשים שיצא חוץ ממחיצתו ש

 משום אלא לומד להתיר, ו"קי ה"עיליף איסור הנאה 

ולא שייך , ש היינו משום דאכילה והנאה חדא היא"גה

ללמוד מטרפה רק את איסור אכילה ולא את היתר 

ו למסדרין כיון " אבל הכא מודה דעבדינן ק,הנאה

 דבהרבה ע"וצ        .דמתוקם ההיקש למילתא אחריתי

ו וסותר אותו "כ ובגמרא שרוצה לעשות ק"מקומות בת

שלא נוכל אופן בהם אם יש יש לעיין ש "י היקש או ג"ע

, שהרי אם אפשר להעמיד (א"ש לד"להעמיד ההיקש או הג
:) ד( דאמרינן בערכין ת"וא           ).ו"אין מבטלין את הק

 הוא והקדש ',ראש עבד זה הקדש' ',ראש חמור זה הקדש'

  ויהיה הכל של הקדש דנידון בכבודושותפין בו ולא אמר

 אין נידון  פריך לה ומשני כאן בקדשי מזבחבערכין

ערכך 'שכן מה שכתוב ,  כאן בקדשי בדק הבית,בכבודו

כתוב לגבי ערכין שקדשי , לומר שנידון בכבודו' נפשות

כתבו [ מה ערכין נידון בכבודו .)בדק הבית הם

ם שנאמר י שבערכין נידון בכבודו משו"רש' פי 'התוס

 דמאי שנא מנזקין ,מה צריך קראת "וא' כערכך נפשות'

 .דקי        
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דאם קיטע ידו אומדין כמה הוא יפה בידו וכמה הוא יפה 

 יש לנו לשום כמה הוא שוה באבר ,נ" וה,בלא יד

 ערך והוא, עדיושהנשמה תלויה בו וכמה הוא שוה בל

 ל"וי .כולו דאינו שוה כלום אם היה נוטל אותו אבר
 כמו ששמים דאין שמין בערכין.) טי(דאמר בערכין 

נשארת בבעלות  אלא שמין אותו כאילו היתה ידו בנזיקין

 דאז מתגנה העבד , ידושנטלהאדם ראשון ולא כמו הרבו 

מי שמקדיש איבר שהנשמה  כמו כן. ושוה הרבה פחות

אילולא הפסוק היינו שמים כמה נפחת אם היה , תלויה בו

אף  ]יטל לגמריולא כאילו נ, משיירו לרבו הראשון

  . הקדש נידון בכבודו
  

 קל וחומר )גמרא קא פריך לה( ויסדרו בבעל חוב

מיום אל יום  (מערכין ומה ערכין שאין מחזירין

 כיון ת"וא ,'כתבו התוס(  מסדרין)את כלי הצריך לו

כ מה "שמסדרין ומניחין לו שיעור המפורש במשנה א

 יחזיר לו חזרה שייך דהרי מניחין לו לגמרי כדי צרכו ומה

 דכשנוטל ממנו בתורת פרעון אז מסדרין ת"ואורעוד 

אבל כשנוטל בתורת משכון דחייבי ערכין ממשכנין אותן 

  בעל חוב שמחזירין )אז אין מסדרין ושייך חזרה

כשבא למכור לאחר שלשים [סדרין אינו דין שמ

והנך , כגון מטה ומפץ, יום ישאיר לו כדי חייו

ְְוִאם ָמך  )בערכין (קרא אמר ?)]:כג(דאמר בערכין 

ָ ֵמעְרֶכך ּהוא ּ פירש ( ואידך.  ולא בעל חוב'הוא'ֶ

דקתני אם , דמתניתין דאמר מסדרין לבעל חובק "תי "רש

 'התוס הא לו מחזיר לעולם, מת אינו מחזיר ליורשיו

 )שהובא לקמן (ת"ר' לפיש וכתבוי "הביאו פירוש רש

 'אידךו'ל "דרבנן דמתניתין מצי סברי דאין מסדרין צ

 אי נמי 'איבעיא להו מהו שיסדרו בבעל חוב'היינו הני ד

 דכתיב 'הוא' ( האי)ברייתא דתנא לעיל דמסדרין

 עד שיהא במכותו )... דריש ליה,בערכין

צמו עני שאם העריך ע[ מתחילתו ועד סופו

 אינו נידון בהשגת והעשיר קודם שהעריכו כהן

במכותו  ''ביארו התוס אלא נותן ערך עשיר, יד

למעוטי עני והעשיר וחזר והעני ' מתחילתו ועד סופו

   .]:)יז (בערכין יהודה 'דנותן ערך עשיר כר
  

 קל )העבוט עד שלשים יום (ויחזירו בהקדש

 ומה בעל חוב שאין מסדרין ,וחומר מבעל חוב

 ?הקדש שמסדרין אינו דין שמחזירין, מחזירין

ְלָמתֹו וֵבֲרֶכָך אמר קרא  ַכב ְבׂשַ ְּוׁשָ ּ קדש יצא הּ

 והכתיב ואכלת ושבעת ,ולא. שאין צריך ברכה

ּוְלך ִתְהֶיה ְצָדָקה  אלא אמר קרא ?...וברכת מי ָּ

  .יצא הקדש שאין צריך צדקה, שצריך צדקה

 דקאי בבית אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו

אמר ליה מהו שיסדרו , הקברות של נכרים

 גמר מיכה מיכה )אליהו (אמר ליה ,בבעל חוב

ְוִאם  גבי ערכין כתיב )ין לבעל חובשמסדר (מערכין

ָ הוא ֵמעְרֶכך ְָמך ּ ֶ ְָימוךְוִכי גבי בעל חוב כתיב ּ ּ 

מסדרין ת בספר הישר דאין "פסק ר 'כתבו התוס[ ָָאִחיך

 מסיק לעיל דסבר דאין תיןג דמתני"בבעל חוב דהא רשב

ג במשנתנו "הלכה כרשב.) ק סט"ב(ל " וקי,ח"מסדרין בב

 ולא מצינו בכל , דפליג עליההיכא דלא פסק גמרא כמאן

 ,אמוראים דשמעתא שום אמורא שסבר בהדיא שמסדרין

ורבה בר אבוה דאמר ליה לאליהו מהו שיסדרו לבעל חוב 

ת דגרסינן מנין "ל גמר מיכה מיכה מערכין נראה לר"וא

שמסדרין לבעל חוב כלומר מנליה למאן דאית ליה 

פרים הס'  דאי כגי, וכן נראה,ג"מסדרין וכן גריס בה

דקבעי מהו שיסדרו לבעל חוב הוה ליה למימר מסדרין 

 ולעולם ,שהרי הטעם לא היה שואל אלא ודאי מנין גרס

 דפליגי רבי יהודה )שם(ובערכין .          ל"אין מסדרין ס

יהודה סבר נותן ערך ' ורבנן בעני והעשיר וחזר והעני דר

עשיר ומפרש בגמרא דטעמא דרבי יהודה משום דכתיב 

מך הוא עד שיהיה במכותו מתחילתו ועד סופו מכלל ואם 

 דדוקא ,דרבנן דפליגי עליה דרשי הוא ולא בבעל חוב

בערכין מסדרין ולא בבעל חוב כדדריש לעיל ויחיד ורבים 

 דדרשינן הוא ולא אשתו ויש לדחותהלכה כרבים 

 נן ראיה דאמרית" ר הביאועוד       .כדדרשינן לעיל

 וכי תימא , מן גלימא דעל כתפיהמיניה ואפילו:) יא(ק "בב

דהיינו שמפשיטין אותו גלימא דאלפא זוזא ויהבינן ליה 

גלימא אחרינא דחזיא ליה הא ליכא מידי דלא חזי ליה 

.) קיא( ועוד דפסיק רב אלפס בשבת ,ג דלעיל"כרשב

 ומיהו אמרינן התם ,ש דאמר כל ישראל בני מלכים"כר

נמי מצי סברי '  ורבנן דמתני,ש ולא מטעמיה"דפסיק כר

ומיירי בבא ליטול בתורת משכון דרבנן , דאין מסדרין

ג סבר דאחר "סברי שמחזירין לו כל ימי חייו ורשב

שלשים יום מוכרו אבל היכא דנטל בתורת גבייה יכול 

מדוע שהסתפקה  ת"וא     .למוכרו מיד ולא יסדרו כלל

את דברי ' לא הביאה הגמ' ח"מהו שיסדרו בבע' 'הגמ

 שכונת  דסבר גמראויש לומרן מסדרין ג דאי"רשב

 דשקלינן מידי דלא חזי ליה ויהבינן ליה מידי דחזי ג"רשב

ששנינו ג "ע וא,כן' סברא הגמ:) קיג(עיל ליה כמו של

ג מתיר בלוף לא ידע דהוי טעמא דליכא מידי דחזי "דרשב

כל ישראל ראויין :) קיג( דאמרי ישמעאל' ורע "ומר .ליה

 דמיירי ,כיח דסבירא להו מסדריןלאותה איצטלא אין להו

ק סבר דמפשיטין אותה "דגבה בתורת משכון דת

איצטלא בת מאה מנה ונותנין לו הראויה לו וממנה 

עושין השבת העבוט בכל יום ויום והמותר יהיה לו 

למלוה בתורת משכון ולא יחזיר אותו כלל ורבי עקיבא 

ישמעאל סברי דמן הטובה עושה השבת העבוט אבל ' ור

 ליה אליהו ומדמהדר     .ורת גבייה לא הדר כללבת

 ,מיכה מיכה לא בעי למיפשט אפילו גרס מהו שיסדרו

 .       קיד
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משום דאליהו דחויי הוה מדחי ליה והיה לו להשיב אין 

 תדע שהרי השיב לו קברי עובדי כוכבים אינם ,מסדרין

ל כוותיה "דלא קיג "עש בן יוחי א"מטמאים באהל כר

ת דאסר מדורות עובדי דאהלו' ג דמתני"אלא כרשב

כוכבים משום אהל וטעמיה דאליהו משום דרוב ארונות 

יש בהן פותח טפח ויש מקום שלא גזרו כגון לצאת 

 וכן מצינו כשהיה קובר את ,לקראת מלכים וכיוצא בו

 אמר ליה ,ע היה דוחה שאמר ליה וכי אינך כהן"ר

 ,ע" ודחה אותו כן משום כבודו דר,צדיקים אין מטמאין

 טעמו היה לפי שהיה מת מצוה לפי שהיו יראים ועיקר

 וכן נמצא בתשובת גאון    .לקברו שהיה מהרוגי מלכות

שכתב שיש בסדר אליהו רבה שנחלקו עליו יש אומרים 

שהיה מבני בני בניה של לאה ואמר להם איני אלא 

 , וכאן אומר שכהן היה,כ לא היה כהן"מזרעה של רחל וא

ן לדבריך אמר להן כך כתוב ומסיים התם אמרו לו תן סימ

 אמרו 'ויערשיה ואליה וזכרי בני ירוחם'ביחוסו של בנימין 

לו לא כך אמרת לאותה אלמנה עשי לי משם עוגה קטנה 

לפי שכהן ' ולך ולבנך תעשה באחרונה ולא כהן אתה פי

 אמר להם אותו תינוק ,הוא היה רוצה ליטול חלה תחילה

 , שאני בא תחילהמשיח בן יוסף היה ורמז רמזתי לעולם

מיכה מיכה וגרס ' ובאותה תשובה מביא נמי הא דגמרי

ר גבי " וכן בב,ת"מנין שמסדרין לבעל חוב כמו שגורס ר

ותאמר לאה בגד נחלקו רבי נהוראי אמר דאליהו מגד 

א אמר משל בנימין ועמד לפניהם ואמר להם רבותי "ור

    ?)למה אתה נחלקים עלי אני מבני בניה של רחל
 

כתבו (ערום שלא יתרום  מנין ל]ב"יד עדף ק[

הוה ליה למימר מנין שלא יברך דבשעה שתורם  'התוס

 ושאר ברכות אסור ,ממנו אינו אסור אלא בשעת ברכה

לברך כשהוא ערום אלא נקט הכי משום דמשנה היא 

ְּולֹא ִיְרֶאה ְבך עְרַות ָדָבר דכתיב  )ערום לא יתרום ֶ ָ

ערות בשעה שאתה מדבר בו לא יראה בך [

, שמע מינה אין אדם מברך כשהוא ערום, דבר

והאי דבעי מיניה לענין , ותורם בעי ברכה

 אין מגביהין )ו,תרומות א( דהתם תנן תורם

 אמר ליה לאו כהן הוא מר. ]תרומה ערום

, דאיכא למאן דאמר דאליהו הוא פינחס[

דכתיב ביה קנא קנאתי וכן בפינחס בקנאו את 

י היאך החיה בנה של "תימה לר ' הקשו התוסקנאתי

ויש  'ויתמודד על הילד'האלמנה כיון שכהן היה דכתיב 
לכך היה מותר משום פיקוח   שהיה ברור לו שיחייהולומר

הרי גם בספק פיקוח נפש מותר לעבור  יש להקשות (נפש
 כיון שאילתא קסז אות יז 'העמק שאלה'וביאר ה איסורים

אשר 'מד מהפסוק הנל, אינו בכלל היתר פיקוח נפש, שהילד מת
 אשר משם אנו למדים שגם על 'יעשה אותם האדם וחי בהם

 שהיה ש תירץ"רא' תוס אנו דוחים את השבת, ספק פיקוח נפש

מאי טעמא קאי מר  )]הוראת שעה על פי הדיבור

 , אמר ליה לא מתני מר טהרות,בבית הקברות

דאינה משנה בשום ' תניא גרסינן' 'כתבו התוס( דתניא

משניות אף של זרעים וטהרות היו שגורות מקום ועוד ד

 והא דקאמר בארבע לא ,להם כדמשמע בכמה דוכתין

 רבי שמעון בן )מצינא בשיתא מצינא היינו בתוספתא

 יוחי אומר קבריהן של נכרים אין מטמאין

 )דגבי אהל כתיב אדם אדם כי ימות באהל(

ְּוַאֵתן צֹאִני צֹאן ַמְרעיִתי ָאָדם ַאֶתםשנאמר  ִּ ,

אמר . ואין נכרים קרויין אדם, קרויין אדםאתם 

בגירסא  [ בארבעה לא מצינא)רבה (ליה

כגון מועד ישועות נשים שהן , דארבעה סדרין

וקדשים נמי , נוהגות בזמן הזה כבזמן הבית

כדכתיב ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי 

ם העוסקין  אלו תלמידי חכמי).מנחות קי(ואמרינן 

 עליהן הכתוב  מעלהבהלכות עבודה בכל מקום

בשיתא  ]כאילו מקריבין אותן בבית המקדש

זרעים אינו נוהג בחוצה , בתמיהה (מצינא

 אמר ליה ,אמר ליה ואמאי) וכן טהרות, לארץ

אמר , דבריה ועייליה לגן עדן. דחיקא לי מילתא

  שקול מהני טרפי)לקוט (ספי, ליה פשוט גלימך

 כי הוה נפיק שמע דקאמר ,ספא שקל. )עלין(

  נפץ,א אכיל לעלמיה כרבה בר אבוהמאן ק

אתייה  )כאשר (,  אפילו הכי)השליכם ( שדנהו)ניער(

נסחט  (ריחא סחט גלימא )...מצא ש (, לגלימיה

וקלטה טליתו , ריח מתוך העלין לתוך טלית

ר אלפי  בתריס)לגלימא ( זבניה)את הריח

 אפשר ל כתב"המהרש (פלגינהו לחתנוותיה, דינרי

להרחיק מעצמו את הריווח לגמרי שהיו לו בנים ורצה 

 שלא רצה ץ חיות כתב"מהרהשלא יטלוהו בניו בירושה 

  .)ליהנות מהממון מפני שאסור ליהנות ממעשי ניסים
  

ַכב ַבעֹבטֹותנו רבנן  ְֲוִאם ִאיׁש עִני הוא לֹא ִתׁשְ ָּ ּ ּ ,

וכי בשביל שהוא (מאי קאמר . הא עשיר שכיב

בית והרי הוא ר, עשיר התירו לשכב על טליתו

אמר רב ששת ) שישתמש במשכונו חנם, אצלו

 לא תשכב  ואם איש עני הוא,הכי קאמר

, אלא השיבנו לו כבוא השמש(ועבוטו אצלך 

כדכתיב השב תשיב לו את העבוט כבוא 

  . שכיב ועבוטו אצלךהא עשיר ) השמש
  

תנו רבנן המלוה את חבירו אינו רשאי 

ועובר בכל , ואינו חייב להחזיר לו, למשכנו

 : קיד-. קיד
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, ולא תשכב בעבוטו, השב תשיב (מות הללוהש

דקתני  (מאי קאמר. )ועד בא השמש תשיבנו לו

ועוד הדר תני עובר בכל , אינו חייב להחזיר לו

, לא תשכב בעבוטו, השמות הללו השב תשיב

   ?)ועד בא השמש תשיבנו
  

ירו  הכי קאמר המלוה את חבאמר רב ששת

להחזיר חייב ואם משכנו , אינו רשאי למשכנו

אינו חייב 'במקום , רב ששת טוען שיש טעות בגירסא (ול

 ועובר בכל השמות )'חייב להחזיר לו'ל "צ' להחזיר לו

 הכי רבא אמר. )אם לא החזיר (אסיפאהללו 

חייב 'לא טעי תנא במאי דאתנייה  (קאמר

,  לאוסופי ולמימר אינו חייב להחזיר'להחזיר

והכי , אלא ודאי אינו חייב להחזיר נמי אתנייה

 ושכח וחיסר ודילג מחייב להחזיר ...קאמר

ירו אינו  המלוה את חב)באינו חייב להחזיר

. ייב להחזיר לוחואם משכנו , רשאי למשכנו

שמשכנו שלא בשעת במה דברים אמורים 

  אבל משכנו בשעת הלואתו)בבית דין (הלואתו

  אינו חייב להחזיר לו)שהביא לו משכונו(

דהיכא , דקראי בחובלו לאחר הלואה כתיב(

ועובר בכל )  לאו חובלו הואדאתייה ניהליה

נו שלא בשעת אמשכ (ארישאהשמות הללו 

 עובר בכל השמות הלואתו ולא החזיר לו

  . )הללו
  

ֶמׁש  קמיה דרבאתני רב שיזבי ּ עד ֹבא ַהׁשֶ ּ ַ
יֶבנו לֹו  ְּתׁשִ ויהא , משמע בבוקר תשיבנו לו(ּּ

זו כסות ) ויקח לו ממנו, בידו עד בא השמש

ה ביממא  דלילה לאהדורי לי,לקמן פריך (הליל

יב לֹו ֶאת ַהעבֹוט ְכבֹוא  )למה לי ב ָתׁשִ ָּהׁשֵ ֲ ּ

ֶמׁש  אמר . זו כסות יום) בלילה החזירו לו(ַּהׁשֶ

ודליליא ביממא , ליה דיממא בליליא למה לי

אסיר ברייתא זו מסדר  (אמר ליה איסמייה? למה לי

ה דהא כסות ליל תסמייה (אמר ליה לא ?)משנתי

 לאו תשמיש יום ותשמיש וכסות יום דקאמר

עד בא השמש ' הכי קאמר )...אלא, לילה קאמר

,  זו כסות יום שניתנה לחבול בלילה'תשיבנו לו

זו  כבוא השמש 'השב תשיב לו את העבוט'

הכי קאמר עד  (כסות לילה שניתנה לחבול ביום

 זה  השמש תשיבנו לו וכבא השמש תטלנובא

נה לו רשות וב שניתולימדך הכת, כסות יום

ולענין חבלה קרי ליה כסות , לחובלה בלילה

  .)לילה
  

לוה לאחר שהשיב (י יוחנן משכנו ומת אמר רב

  מעל גבי בניו)מלוה (שומטו) לו את העבוט

ואין נעשה אצלו כשאר מטלטלים שלהן דלא (

. ) קנייהדכיון דמשכניה, משתעבדי לבעל חוב

שכנין  וכי מאחר שממאמר רבי מאיר, מיתיבי

 רחמנא אמר ,למה מחזירין? למה מחזירין

 ]א"דף קטו ע[, אלא מאחר שמחזירין! אהדר
הרי עליו להחזיר לו  (למה חוזרין וממשכנין

דלהוי  ( שלא תהא שביעית משמטתו)למחר

 )והמלוה על המשכון אינו משמט, משכונו בידו

שלא ימות בעוד  (ולא יעשה מטלטלין אצל בניו

). הא מטלטלין אצל בניווי, המשכון מוחזר לו

 )שהיה בידו כשמת לוה (דהדר ומשכניהטעמא 

לא יוכל המלווה לקחת את  (לא ,הא לא הדר ומשכניה

 אמר רב אדא בר מתנא ?)המשכון מבניו של הלווה

 תריץ הכי וכי ,ולאו תרוצי קא מתרצת לה

דבר  (מאחר שמחזירין למה ממשכנין מעיקרא

הקשה ד ' התוסהביאו מה מועיל לו, שעליו להחזיר

  כל יום ולמה חוזרים וממשכנין דעדיין קשהר אלחנן"ה

 וגם ימהר לפרוע  בחוב כדי שלא יוכל הלוה לכפורל"וי

חובו ולבקש מעות כי מתבייש שבכל יום ויום יחזירו 

מ לא רצה הגמרא לתרץ כן כשאומר למה " ומ,משכונו

 שלא ?)ממשכנו מעיקרא דעדיפא מיניה משני ליה

ולא יעשה מטלטלין , משמטתותהא שביעית 

 וכי מהדר ליה, דמדמשכניה קנייה (אצל בניו

  . )הוה פקדון גביה
  

ֲלֹא ָתֹבא ֶאל ֵביתֹו ַלעֹבט עֹבטֹותנו רבנן  ֲ ּ .

אבל אתה נכנס לביתו , לביתו אי אתה נכנס

ְָלַקח ִבְגדֹו ִכי עַרב ָזרוכן הוא אומר . של ערב ּ ּ... 

ְֶבִני ִאם עַרְבָת ְלֵרעואומר  ָּ ָך ָתַקעָת ַלָזר ַכֶפיךּ ָּ ּ ּּ ּ ְ  

ָת ְבִאְמֵרי ִפיך  )או( ָנֹוַקׁשְ ) שהוניתו בדברים(ּ

ִָנְלַכְדָת ְבִאְמֵרי ִפיך ּ ה זֹאת ֵאפֹוא ְבִני ְוִהָנֵצל. ּּ ּעׂשֵ ּ ֲ 

 לא ערבת אלא ואם, פס יד אם ערבת התר(

הרבה עליו ,  רהב רעיךנוקשת באונאת דברים

ְַכף ֵרעך ֵלך ּ ִכי ָבאָת ְב)רעים לבקש מחילה ָ ֶ
ִָהְתַרֵפס וְרַהב ֵרעיך ֶ ּ אם  (אם ממון יש לו בידך. ּ

  ) רהב רעיךואם נוקשת בדברים, נעשה לו ערב

 . קטו-: קיד
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. הרבה עליו רעים ואם לאו ,התר לו פיסת יד

של לוה  ( לביתו)כמו דבר אחר (לצד שני

 אבל אתה נכנס,  אי אתה נכנס)במלוה

,  לשכר כתף)למשכנו חוב אחר שאינה מלוה(

, )השכיר לו פונדק (לשכר פונדק, שכר חמרל

). צר לו צורות בביתו בשכר (לשכר דיוקנאות

שאמר הפועל לבעל  (יכול אפילו זקפן עליו במלוה

התשלום שאתה חייב לשלם לי יהא עליך כחוב של , הבית

תלמוד  )יהא מותר למשכן את בעל הבית הלווה, הלוואה

ה ְבֵרעך (לומר משאת מאומה ִָכי ַתׁשֶ ֲ ּ את ְמאוָמה ּ ּ ַמׁשַ ּ

ֲלֹא ָתֹבא ֶאל ֵביתֹו ַלעֹבט עֹבטֹו ֲ ,  שכל חוב ממוןמשמע. ּ

       .)אסור לקחת עליו משכון, אם נזקף כהלואה
  

אם בא למשכנו שלא בשעת . א ע"פסק הש

שאם משכנו , לא ימשכננו הוא בעצמו, הלואתו

 אלא בית דין ישלחו ...הוא בעצמו עובר בלאו

  לא יכנס לביתו למשכנו ואף שלוחם,לו שלוחם

אלא אם ימצא . ..)מימרא דשמואל ביאר באר הגולה(

ויש לשליח בית דין ליקח . יקחנו, לו דבר בחוץ

' ר ביאר באר הגולה (בזרוע, המשכון מיד הלוה

 )ד להכותו אם יסרב בו בשוק" דיכול השליח ב,ירוחם
לא ימשכננו שלא , ואפילו בחוץ. ונותנו למלוה

כמו , שעושים בו אוכל נפשבשעת הלואה דבר 

אבל בתי , רחים ורכב של יד שהם מטלטלים

ולא שייך ביה , רחים של מים הרי הם כקרקע

שאין בית , אלא גוביינא כשאר קרקעות, משכון

 ).ו,צז(מ "חו ...דין ממשכנין ליקח קרקע למשכון

ואחד , אחד הממשכן את חבירו בבית דין .ב

אם איש , שמשכנו בידו בזרוע או מדעת הלוה

הרי זה , עני הוא ומשכנו דבר שהוא צריך לו

. מצוה להחזיר לו העבוט בעת שהוא צריך לו

ואת , מחזיר לו את הכר בלילה כדי לישן עליו

כ מה "א. המחרישה ביום כדי לעשות מלאכתו

כדי שלא ישמיט החוב , מועיל לו המשכון

אלא , ולא יעשה מטלטלים אצל בניו, בשביעית

, א"בד. ר שמת הלוהיפרע מהמשכון אח

אבל אם . כשמשכנו שלא בשעת הלואתו

 ...אינו חייב להחזיר לו, משכנו בשעת הלואתו

נוטל אחד , היו לו שני כלים .ג ).טז,צז(מ "חו

, עד מתי הוא חייב להחזיר וליקח. ומחזיר אחד

 ואם היה .)ק שם"כת א"רר הגואיביאר ב (עד לעולם

ן ואי, המשכון מדברים שאינו צריך להם

הרי זה מניחו אצלו עד , מניחים אותה ללוה

 ד"ומשלשים יום ואילך מוכרו בב, שלשים יום
ל דאין "ג דס" דרשבהטעמי א"בהגהות הגרביאר (

ק פליג " ות,מחייבין להחזיר רק עד זמן שאין יכול למכור

 .ד ).יח,צז(מ "חו )ג"צ מודה לרשב" אבל בא,עליו בזה
 דברים לא ימשכן, שליח בית דין שבא למשכן

כגון בגד שעליו , שאי אפשר ליתן אותם משכון

ומניח מטה לישב , וכלי שאוכל בו וכיוצא באלו

ואם , עליה ומטה ומצע הראויים לו לישן עליהם

וכל הנמצא . היה עני מטה ומפץ לישן עליו

ויחזיר לו כלי , יש לו למשכנו, בידו חוץ מאלו

י וכן מחזיר לו כל, היום ביום וכלי הלילה בלילה

כשיגיע זמן הגה ( .ה ).יז,צז(מ "חו אומנות ביום

 מסדרין לבעל חוב) הפרעון ובא לגבות חובו

כ הטור ממסקנת "ם וכ"לשון הרמב ביאר באר הגולה(

ל דמסדרין " וא...דרבה בר אבוה אשכחיה לאליהו' הגמ

 ודלא ש"כ הטור בשם הרא"ף וכ"וכן דעת הגאונים והרי

א כל אומרים ללוה הב,  כיצד.)'כהתוס

ולא תניח אפילו מחט , המטלטלים שיש לך

ונותנין לו , )ואפילו כלי אוכל נפשהגה (, אחת

, כבינוני שבעירהגה (מהכל מזון שלשים יום 

 ,ב חדש"וכסות י) אף על פי שאכל תחלה כעני

ביאר  (ולא שילבש בגדי משי או מצנפת זהובה

ג ואף על גב דפליגי "מ סוף דף קי"מברייתא ב באר הגולה

ע הא אוקימנא להו בשיטה ולא "ליה רבי ישמעאל ורע

 אלא מעבירים אותה ממנו ונותנים )ל כוותייהו"קי

ומטה לישב , ב חדש"לו כסות הראויה לו לי

) ושאר צרכי המטההגה (ומטה ומצע , עליה

מטה , ואם היה עני, הראוים לו לישן עליהם

ואין נותנין כלים כאלו לאשתו , ומפץ לישן עליו

שהם קטנים שהוא חייב פ "עא, ובניו

מ "חו ...ונותנים לו סנדלו ותפיליו, במזונותיהם

אם מת הלוה אחר שהשיב לו  .ו ).כג,צז(

מ "חו שומטו מעל בניו ואינו מחזיר, המשכון

במה דברים אמורים שאסור ... .ז ).יט,צז(

ושאסור ליכנס לביתו , למשכנו הוא בעצמו

, ב אבל לער,ללוה, ד"למשכנו אפילו שליח ב

, מותר למשכן בזרוע שלא על פי בית דין

א מכל "ויהגה (וליכנס לביתו ליטול המשכון 

מקום לענין שלא למשכן כלי אוכל נפש אין 

 .קטו            
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אלא אם כן הוא ערב ) חלוק בין ערב ללוה

וכן מי שיש לו שכר אצל . שאז דינו כלוה, קבלן

בין שכר עצמו בין שכר בהמתו או כליו , חבירו

, ד" למשכנו שלא על פי במותר, או שכר ביתו

 ואם זקף עליו השכר ,וליכנס לביתו למשכנו

 ם"פסק הרמב     ).יד,צז(מ "חו אסור, בהלואה
ם מטמא באהל ודבר זה קבלה "ואין העכו...

ג "ע וא,י"רשב כמ" ביאר הכס).יג,א(טומאת מת  ...הוא

דרבנן פליגי עליה פסק כמותו משום דמשמע שם דרבינא 

ל רבה " דאנןאמרי) :קיד(מ "בבסבר כוותיה ועוד ד

ל לא "ט קאי בבית הקברות א"לאליהו לאו כהן הוא מר מ

ם אינם "י אומר קברי עכו"מתני מר טהרות דתניא רשב

    ).'ודלא כהתוס (מטמאין
 

בין שהיא ענייה בין שהיא ,  אלמנהמשנה

ְולֹא ַתֲחֹבל שנאמר  אין ממשכנין אותהעשירה 

 אמאי לא פריך מהכא ת"וא ,'כתבו התוס (ֶּבֶגד ַאְלָמָנה

, ל לעיל שאף שליח בית דין לא נכנס לבית הלוה"סד (לשמואל
 )אלמנה לא ממשכנים( הכא  דמשמע)אלא רק מנתחנו בשוק

 דהאי אין ממשכנין וליכא למימרהא אחרים ממשכנין 

דהיינו אין מנתחין הא אחרים מנתחין דהא לא תחבול 

שנה כוונתה  שבאמת המואין לומר .כתיב דמשמע בבית

היינו שמדאורייתא אסור להיכנס לבית , על ניתוח בשוק

האלמנה ומדרבנן אסור לנתחה בשוק גזירה שמא יכנס 

 לשליח מדשרי בעלמא וראיה לכך אין לומר כן ,לביתה

שמא יכנס  ( ולא גזרינן)לוה רגיל ולא אלמנה ( לנתחבית דין
ור באלמנה יותר משום דאית בה  ואין סברא לגז)לביתו

  דלכך לא פריך ממתניתין דהכאל"וי      .לאוין תרי

אין ממשכנין אותה ד משום דאיכא למידחי ,אדשמואל

, כ אסור למשכן" ג הא אחרים,משום לאו דלא תחבול

עשירה '  דקאמר בגמש"ור .אבל בהם אין לאו זה

ממשכנין אותה איכא למימר נמי דסבר כשמואל 

 דקאמר אין  דלדידיה ענייה,וממשכנין היינו מנתחין

ממשכנין אותה היינו אין מנתחין דטעמא דאתה משיאה 

 והא דכתב ,שם רע בשכנותיה שייך אפילו בניתוח

רחמנא לא תחבול ולא כתיב לא תנתח היינו כדי לחייב 

ש כשמואל " דאי סבר ראבל קשה .על משכון שני לאוין

ק שרי ניתוח בין "ולא שרי בעשירה אלא ניתוח ות

ק ולשון "ש יותר מת" מחמיר ר,כ" א,הבעשירה בין בעניי

הברייתא משמע שבא להקל ולהתיר בעשירה מה שאסר 

ש לית ליה דשמואל ומתיר למשכן " דרלכך נראה .ק"ת

מ למפרך שפיר לשמואל "עשירה ושאר בני אדם וה

 א אלא בברייתתיןש במתני" אלא דלא איירי ר,ש"מר

 שועוד נראה לפר      .אחריתי ושפיר פריך מברייתא
ע לא יחבול ריחים ולא תחבול בגד אלמנה אתא "דלכ

קרא לאסור בה ניתוח דשרי בעלמא והא דאפקיה בלשון 

 ,חבלה ולא בלשון ניתוח כדי לעבור במשכון בשני לאוין

ולהכי לעיל כי אקשינן מינייהו לשמואל איצטריך לשנויי 

לעבור בשני לאוין ולא קאמר לאסור ניתוח משום דהוה 

דאיצטריך ג "עאפקיה בלשון חבלה ואקשה ליה אמאי 

מ מיסתבר דעיקר קרא אתא "לשני לאוין לשמואל מ

לאסור ניתוח דשרי בעלמא ולא ללאו יתירא לחוד 

והשתא לא קשה לשמואל מידי מפלוגתא דרבי יהודה 

ש דהשתא אין ממשכנין אותה היינו אין מנתחין "ור

ן  דכי היכי דמשנינ, דפשיטא,אותה ולהכי לא פריך מיניה

נ איכא לשנויי "ד לא ינתחנו דה"לא ימשכננו אלא בב

'  דאסור גם לשמואל ניתוח אפיזה נראה עיקר' ופי .הכא

קמא דלא אתא '  דלפי,בכלים שעושין בהן אוכל נפש

 לא אתי ,לשמואל אלא ללאו יתירא ולא לאסור ניתוח

דמותר לשליח בית דין ( דשמואל  דלמאן דפליג עליה,שפיר
ניתוח '  נראה דבריחים ורכב אסור אפי)הלהיכנס לבית הלו

ד בדברים אחרים מותר אפילו למשכן "דכיון דשליח ב

ה אפילו ניתוח דשרי בעלמא "ובריחים ורכב אסור ה

 דמיסתבר לאסור כל ,אפילו למלוה דאסור בריחים ורכב

 אבל לשמואל שאינו מתיר ,משכונה שמישכן בשוה

 יש לנו ד בדברים אחרים אלא ניתוח"למשכן לשליח ב

לומר דבריחים ורכב נמי דוקא משכון הוא דאסור כמו 

שכתוב ולא ניתוח ונמצא ששמואל דמשמע דבא להחמיר 

מיקל יותר לענין ריחים ורכב שמתיר לנתח ומאן דפליג 

       .)עליה אסר כדפרישית
  

בין שהיא ענייה בין ,  תנו רבנן אלמנה)גמרא(

רבי דברי , אין ממשכנין אותהשהיא עשירה 

רבי שמעון אומר עשירה ממשכנין . יהודה

שאתה חייב , אין ממשכנין אותהענייה , אותה

שאתה יוצא  (להחזיר לה ואתה משיאה שם רע

  .בשכנותיה )ונכנס אצלה שחרית וערבית
  

, למימרא דרבי יהודה לא דריש טעמא דקרא

ביאור המושג  (ורבי שמעון דריש טעמא דקרא

כונת התורה באוסרה ש לומר ש"רמיסתבר לד' טעמא דקרא'
ז יוצא "ולפי' שמשיאה שם רע בשכנותיה' הוא משום למשכן

 והא איפכא שמעינן )שפסוק זה נאמר רק באלמנה עניה

ים )לעניין מלך ישראל (דתניא, להו ְּולֹא ַיְרֶבה לֹו ָנׁשִ ּ ,

ובלבד שלא יהו , רבי יהודה אומר מרבה הוא

רבי שמעון אומר אפילו אחת . מסירות את לבו

אם כן , היא מסירה את לבו הרי זה לא ישאנהו

 אפילו מה תלמוד לומר ולא ירבה לו נשים

   ?כאביגיל
  

, לעולם רבי יהודה לא דריש טעמא דקרא

ולא ירבה לו נשים , ושאני הכא דמפרש קרא

משום ו נשים  ירבה למאי טעמא לא, ולא יסור

 .        קטו
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ורבי שמעון מכדי בעלמא דרשינן . דלא יסור

דלא מפרש טעמא  ג"עא (טעמא דקרא

לא 'לכתוב רחמנא ) כדאוקימנא גבי חובל

ואנא ידענא מאי , ור לא יס ולא בעינן'ירבה

לא יסור , יסורמשום דלא טעמא לא ירבה 

 אפילו אחת ומסירה את ,דכתב רחמנא למה לי

, אלמנה ע"פסק הש     .הרי זה לא ישאנהלבו 

אין , בין שהיא עניה בין שהיא עשירה

ואפילו , לא בשעת הלואהממשכנין אותה ש

ק דמתניתין " פסק כת).יד,צז(מ "חו ...שליח בית דין

    . שלא דרשינן טעמא דקרא)יהודה' ר(
  

 החובל את הריחים עובר משום לא משנה

, העליונה רכב (וחייב משום שני כלים, תעשה

אפילו בהתראה ' פי ' כתבו התוסוהתחתונה ריחים

תרו בו משום אחת אם חבל בפעם אחת ריחים ורכב וה

 דאי בשתי התראות ,לא יחבול ריחים ורכב לוקה שתים

.) מכות כא(ריחים וריחים חייב כדאמר גבי נזיר ' אפי

 .אמרו לו אל תשתה אל תשתה חייב על כל אחד ואחד

דריחים ל "מ וק, לעולם איירי בשתי התראותואין לומר

ורכב אינם כלי אחד שלא להתחייב אלא עד שיחבול 

 החובל ריחים או רכב בלא ל למיתני"הכ "שניהם דא

 אלא ודאי אתא לאשמועינן דבהתראה , ותו לאתעשה

דחייב שתים '  וכן משמע בהדיא בגמ,אחת חייב שתים

בריחים ורכב בהתראה אחת דאמר רב הונא חבל ריחים 

והיינו בהתראה אחת דאי בשתי התראות ' ורכב לוקה ג

 דבהתראה לוקה שתים על הריחים ושתים על הרכב וכיון

      כ חייב שתים דקתני היינו שתי "אחת איירי א

 דהיכי לקי והא חשיב לה בגמרא ותימה.          מלקיות

 ,לאו הניתק לעשה מדאמר ליה אביי זיל אהדר.) קטז(

 לאהדורי דכל מילתא דאמר מר לוה א" דמשואם תתרץ

 הא אביי גופיה ,רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני

 דהאי ואין לומר .דאי עביד מהני:) ד(קאמר בתמורה 

דלקי היינו כגון ששבר הריחים ואת הרכב דשוב אינו 

ניתק לעשה שאינו יכול להחזיר הריחים ולהכי לקי 

דאם הרג את האם שוב לא .) קמא(כדאמרינן בחולין 

 דשאני הכא , הא ליכא למימר,חשיב ניתק לעשה ולקי

ו החזיר דמפסיד בחובו כנגד הריחים הרי כאיל כיון

הריחים עצמו והוי לעולם ניתק לעשה כדאמר במכות 

אהשבת העבוט דהוי ניתק לעשה אפילו נאבד לו .) טז(

 ועוד דלא ,העבוט משום דכיון דאיתיה בתשלומין לא לקי

 בשום לאו הניתק 'ביטלו ולא ביטלו'משכחינן במכות 

לעשה כמו בשילוח הקן ובפאה שלא הפריש ואכל הכל 

 לעשה ואם שיבר  ריחים חשיב ניתקואם הלאו דחבלת

 דהיכי חשיב ועוד קשה . נמי התםהל למיחשבי"לוקה ה

ליה אביי ניתק לעשה הא לא אשכחן דנתקו הכתוב 

כדאשכחן גבי השבת העבוט דלא תבא אל ביתו לעבוט 

מ "עבוטו דהתם ודאי נתקו הכתוב דכתיב השב תשיב מ

הניתק לאו ) שם(משכנו באיסור ולהכי חשיב במכות ' אפי

ל לאהדורי משום דאי " דטעמא דאביי דאל"וי         לעש

 שאם היה יודע שהוא ,עביד לא מהני כיון שהיה שוגג

 ) וחוזרת, והוה ליה זכייה בטעות,אסור לא היה חובלו
 ת"וא ,'כתבו התוס[ לֹא ַיֲחֹבל ֵרַחִים ָוָרֶכבשנאמר 

יאשיה מנלן דחייב על כל אחת בפני עצמו כיון ' לר

איש אשר 'ש בתורה "יאשיה לומד שמ' ר (ך או לחלקדמצרי
הביאור הוא שיתחייב מיתה ' יקלל את אביו ואת אמו מות יומת

ומה שלמסקנה חייב (רק אם מקלל גם את אביו וגם את אמו 
ד "כ בנד"א). מיתה רק על קללה של אחד מהם שיש יתור לכך

ק ר' לא יחבול'מתחייב על ' יאשיה שאין יתור לחלק חכאו' לר
יונתן נמי דלא מצריך '  ולר)אם יחבול גם רחים וגם רכב

 ביאורו' איש אשר יקלל את אביו ואת אמו'ש "ל שמ"ס (לחלק
 מנלן דחייב שתים )שגם אם יקלל רק אחד מהם חייב מיתה

 דהכי אמרינן ,כלים כיון דבלאו אחד נאמרו' משום ב

יונתן דלא לקי אלא חדא אם אכל בשר ' לר:) קב(בחולין 

החי ובשר מן הטריפה משום דתרוייהו בלאו אחד מן 

 כיון דכתיב ורכב ולא כתיב ל"יאשיה י' ומיהו לר ,נאמרו

מדכתיב ' פיא "ביאר המהרש (רכב הוי כאילו כתיב או רכב
רכב כמו אביו א ְו"בשו ו" ולא כתיב וירכבֳו בחטף קמץ ו"וי
 וכן בנא ומבושל כתיב ממנו דמשמע אפילו באחד )אמוְו

דלוקה :) נח(ן גבי שאור ודבש דאמרינן במנחות  וכ,מהן

 וגבי ,על כל אחד בפני עצמו דכתיב לא תקטירו ממנו

 דגבי ועוד .חרצן וזג כתיב ועד דמשמע שפיר לחלק

ריחים ורכב אי לא מיחייב אלא על שניהם יחד לשתוק 

       .קרא מרכב ולא לכתוב אלא ריחים דמשמע שניהם ביחד

 ע"נם חייב על כל אחד בפני שאמיאשיה'  לראבל קשה

יונתן '  אבל לר, דחייב שתים כיון דבלאו אחד נאמרויןמנ

ושמא יש דאיצטריך חילוק בכולהו חייב על כל אחד 
יאשיה כיון דאיכא קראי בכולם לחלק חייב '  דגם לרלומר

על כל אחד דלא דמי לבשר בשדה טריפה דליכא שום 

כתוב  (ין כיון שהאיסורין מפורשנ יש לומר"א .חילוק
 י"רש'  קאי לאו אכל אחד ואחד כדפי)מפורש רחים ורכב

גבי לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך .) יח(במכות 

דלא חשיב לאו שבכללות אפילו הוה כתיב לא תוכל 

לאכלם ואם אכל מכולם היה חייב על כל אחד ואחד דלא 

דמי לבשר בשדה טריפה ולא תאכל הנפש עם הבשר 

דדרשינן מניה ג "עדא מילתא אדמשמע דליכא אלא ח

תרי מילי כיון דכתיב בלשון איסור אחד אין חייב אלא 

ג שבא על אלמנה "כה קרא לחלק בנן דמצרכיוהא. אחת

היינו משום דבגוף אחד :) עז(בקדושין שהיא גם גרושה 

 ולכך צריך יתור לחייב שתים ,אין לחייב שתים בלא פסוק

ן דבחלב שור אמרינ.) ד( דבכריתות ת"וא .באשה אחת

 וכן לחם קלי וכרמל וכן ,וכשב ועז לא לקי אלא חדא

מעשר דגן ותירוש ויצהר לא הוי לקי אלא חדא אי לאו 

 דזג וחרצן שני ל"ויק דכריתות "דאיכא קראי יתירי בפ

שמות נינהו וכן ריחים ורכב וכן כולם אבל חלב שור 

וכשב ועז שם חלב אחד הוא וכן שם לחם וכן שם מעשר 

 .קטו         
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אלא כל ,  ולא ריחים ורכב בלבד אמרו.)אאחד הו

ִּכי ֶנֶפׁש שנאמר , דבר שעושין בו אוכל נפש

  . ּהוא חֵֹבל
  

,  חבל ריחים לוקה שתיםאמר רב הונא )גמרא(

ִּכי ֶנֶפׁש הוא חֵֹבלמשום ריחים ומשום  ריחים . ּ

כי 'ומשום , משום רחים ורכב, לוקה שלשורכב 

 חים  חבל ריורב יהודה אמר. 'נפש הוא חבל

 ריחים ורכב , לוקה אחתורכב , לוקה אחת

 ]ב"דף קטו ע[כי נפש הוא חבל . לוקה שתים
ולאו לאוסופי לאו  (לשאר דברים הוא דאתא

, דהא ריחים ורכב כתיב ברישא, אריחים ורכב

 לרבות שאר כלים של אוכל 'כי נפש'ואיצטריך 

  .)נפש
  

ב לימא אביי ורבא בפלוגתא דרב הונא ור

 טעמא דרב ת"וא ,'כתבו התוס( יהודה קמיפלגי

 לשאר דברים הוא 'כי נפש הוא חובל'משום ד יהודה הוי

 שכן ל"וידאתא ולא משום לאו שבכללות כדקאמר אביי 

 ,ג שכבר פירש הטעם אומר לימא"דאע' דרך הגמ

דכשנאמר הלימא בבית המדרש עדיין לא נודע להם טעם 

ן המפורש אלא היה סבור דטעמא דרב יהודה משום דאי

ג איכא נמי " וכה,לוקין על לאו שבכללות ולרב הונא לוקין

גבי ספק ובני יבם שבאו לחלק בנכסי יבם .) לח(ביבמות 

דאחר שכבר פירש דטעמא של אדמון ורבנן כמו שמפרש 

לבסוף כשדוחה הלימא שלא נחלקו בקם דינא והדר דינא 

ד הדר דינא "ד קם דינא כרבנן ומ"אמר אחרי כן לימא דמ

משום , לוקה שתים אכל נא דאמר רבא )כאדמון

לוקה  'מבושל', 'כי אם צלי אש' ומשום 'נא'

. 'כי אם צלי אש' ומשום 'מבושל'משום , שתים

ומשום , לוקה שלש משום נא 'ומבושל' 'נא'

. 'לא תאכלנו כי אם צלי אש'ומשום , מבושל

משום  ( אין לוקין על לאו שבכללותאביי אמר

, ייל נא ומבושללא תאכלנו כי אם צלי אש דכ

. )ואין לוקין אלא על נא ומבושל שהן מפורשין

דהיכא דעבר על  (לימא אביי דאמר כרב יהודה

 לא לקי והן שניהן בלאו אחד, הכלל ועל הפרט

   ? ורבא דאמר כרב הונא)אכללא
  

כי אם 'ל דלוקין על לאו שבכללות "ס (אמר לך רבא אנא

 ' חובלנפש הוא'( אפילו כרב יהודה דאמרי )'צלי אש

 עד כאן לא )לא בא להוסיף לאו נוסף על ריחיים ורכב

 'כי נפש'דלא מהני  (קאמר רב יהודה התם

כי ' אלא ד)לאוסופי לאוי יתירי אריחים ורכב

אי לאו , דמרבי שאר דברים ('נפש הוא חבל

הלכך ,  לא משמע ריחים ורכב)דכתיב ביה

ולא תישדייה נמי  (לשאר דברים הוא דאתא

אבל . )או דידהו לאטפויי לאויאהני דמפרש ל

 )אי לאו לטפויי לאוי אנא ומבושל אתא(הכא 

אין לך דבר שאינו  (כי אם צלי אש למאי אתא

בכלל נא ומבושל חוץ מצלי דניתי לאזהורי לאו 

 קרא אחרינא ואי אשמעינן מצות צלי, עלייהו

 והא ת"וא ,' כתבו התוסכתיב צלי אש ומצות

  כדקאמר אביי לקמןניא לכדת'כי אם צלי אש 'איצטריך

לומד  דרבא ל"וי )שאינו עובר בנא ומבושל ביום אלא בלילה(

שמובא (הקישא מצלי אש דכתיב בקרא י "לימוד זה ע
 צלי אש ומצות על מרורים )'כי אם צלי אש'קודם הפסוק 

ג "ע א...יאכלוהו וסמיך ליה אל תאכלו ממנו נא

 'אשכי אם צלי 'נקיט קרא ד:) מא(פסחים בדבברייתא 

לאו משום דמיניה דריש אלא ניחא ליה למנקט קרא 

 ואביי סבר דדוקא נקט ליה ברייתא ,גופיה דנא ומבושל

 .      כי אם צלי אש אבל קרא אחריתי לא סמיכה הוא
 לחי ומבושל בחמי 'כי אם צלי' והא אכתי איצטריך ת"וא

מאי חייב דקאמר .) מא(בפסחים טבריא דרבא גופיה 

 דאינו ל"ויש גבי מבושל בחמי טבריא משום כי אם צלי א

לוקה בחי ומבושל בחמי טבריא כדתניא התם יכול יהא 

 , נא ומבושל אמרתי לך ולא חי,ל נא ומבושל"לוקה ת

לאיזה ' ק רבא כי אם צלי אש למאי אתא פי"ובשמעתין ה

 אם לא )שאיננו בא ללמד מלקות באף לאו (לאו ללקות

 'כי נפש הוא' הא ת"וא .    לטפויי לאוי על נא ומבושל

 לדברים אחרים ללקות לרב יהודה קאמר רבא דאתא

 ריחים ורכב אמרתי לך ולא שאר נן ולא אמריעליהם

מאי שנא בנא ומבושל אמרינן נא ומבושל אמרתי לך  (דברים
 ה ובכי נפש הוא חובל אמר רבא לרב יהוד,ולא שאר דברים

 ורכב דאתא לדברים אחרים ללקות עליהם ולא אמרינן רחיים
 דכי נפש הוא חובל מזכיר ל"וי )אמרתי לך ולא שאר דברים

האיסור שעושה שחובל לכך אתי לשאר דברים ללקות 

עליהם אבל כי אם צלי אש אינו מזכיר שם איסור ולכך 

לא אתי ללקות על דברים אחרים כי אם אנא ומבושל 

  משמע הכא דאפילוהשתא.        שכתב בהן לאו בהדיא

ן אחי ומבושל בחמי טבריא מדקאמר אלא לרבא אין לוקי

ש לאביי דאמר אין לוקין "כי אם צלי אש למאי אתא וכ

ומכאן   .על לאו שבכללות ומוקי כי אם צלי אש לכדתניא
דההיא ברייתא .) מא(פסחים ב י"רש על פירוש קשה

ד אין לוקין "דקתני נא ובשל אמרתי לך ולא חי אתא כמ

 ניה לרבא דאמר לוקין ועוד דתיקשי מי,על לאו שבכללות

 י"רשועוד פירש  ).ואכן ביארנו שגם רבא יודה שלא לוקין(
לאביי דאמר אין לוקין על לאו  אהא דקאמר התם

 ופירש על 'חדא מיהא לקי תרתי הוא דלא לקי'שבכללות 

 ,נא אינו לוקה שתים משום נא ומשום כי אם צלי אש

ון אבל במילתא אחריתי דלא שייך אלא כי אם צלי אש כג
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 והשתא נראין דבריו ,חי ומבושל בחמי טבריא לוקה

כסותרין זה את זה דהשתא ברייתא לא אתיא אפילו 

  שאמרנו שאינו לוקה בחי דברייתאלכך נראהכאביי 

ע ולא לקי בשום ענין אחי ומבושל בחמי "אתיא לכ

 'חדא מיהא לקי'טבריא כדפרישית לעיל והא דקאמר 

ו בו משום נא  דאם התר'תרתי לא לקי 'ת"מפרש ר

ומשום כי אם צלי אש אינו עובר אלא משום נא וכן 

 אבל היכא דלא התרו בו אלא משום כי אם צלי ,במבושל

 ללאו שמע מינה )אש כשאוכל נא ומבושל לוקה
 והא גבי זג וחרצן נמי נחלקו בנזיר  תימה,' התוסהקשו[

' דרבא אמר אכל זג וחרצן לוקה ג:) מא(ובפסחים :) לח(

כל אשר 'דמג "ע א'כל אשר יעשה'חרצן ומשום משום זג ו

וכאן  (מינים'  אתא לשאר דברים דמרבה בפרק ג'יעשה
בא ' כי נפש הוא חובל'אומרת שכיון שהפסוק ' בדחיה הגמ

אין הוא , לרבות שחייב גם על דברים אחרים חוץ מרחים ורכב
 משמע 'מכל אשר יעשה' דל"וי )רחים ורכבמוסיף לאו על 

 יותר מכולם ולהכי מוקמינן ליה ללאו שהוא בלשון לאו

 כי נפש נ"אדצריך נמי לשאר דברים ג "עאזג וחרצן א

הוא חובל משמע דלא אתא אלא לשאר דברים ולא 

כל 'לאטפויי לאוי על ריחים ורכב דודאי אי הוה כתיב 

 הוה קאי נמי 'מכל אשר יעשה' כדכתיב 'נפש הוא חובל

שאביי ' חתה הגמבסוגייתנו ד ת"וא        .אריחים ורכב

ויכול לתרץ את שיטתו אף , יהודה' אינו מוכרח לסבור כר

רק ממחלוקת אביי ורבא גבי זג מוכח שאביי , כרב הונא

כ בזג "ורבא נחלקו במחלוקת רב יהודה ורב הונא שא

 דכי היכי דאתא שלשיטתו' וחרצן היה לו להתחייב ג

י בסוגייתנו "וכמו שפירש רשלשאר אתא נמי לזג וחרצן 

דכשם , קרא יתירא הוא' כי נפש הוא חובל' 'שלשון הגמ

בא גם כדי להוסיף לאו אריחים , שבא לרבות שאר דברים

כי נפש 'שקרא יתירא (י "רש דלא נפרש כפירוש ל"ויורכב 
נפש הוא ' נפרש אלא הכי )בא לרבות שאר דברים' הוא חובל

אר  דש, קרא יתירא הוא ולא צריך לשאר דברים'חובל

  דלא הוו בבמה מצינוינן להו מריחים ורכבמעדברים ש

כתובים הבאים כאחד דהא איצטריכו '  בריחים ורכב

כי נפש הוא ' ולא איצטריך ,כלים' לחייב עליהם משום ב

חים ורכב ולהכי שדייה נמי  לשאר דברים טפי מלר'חובל

כל אשר יעשה מגפן ' אבל ,לאוין'  לחייב באריחים ורכב

וא דאתא דלא שמעינן להו  לשאר דברים דוקא ה'היין

 לא קשה דלהכי לא י"רש'  גם על פיומיהו .מזג וחרצן

 שאם היה אומר שאביי כרב הביא ההוא דזג וחרצן לפי

 ואינו מביא אלא דבר שיכול ,יכול לדחותלא היה , יהודה

שאינו מתחיל אלא כדי להוכיח '  וכן דרך הגמ,לדחות

מי דרב  וכי דחי נ,ולהראות דמהכא ליכא למשמע מינה

הונא כאביי היינו במאי דקאמר אביי אכל נא ומבושל 

לוקה שתים ואינו לוקה משום כי אם צלי אש דכי אם צלי 

 אבל במאי דמפרש טעמא דאביי ,אש אתא לכדתניא

משום דאין לוקין על לאו שבכללות לא מצי סבר כרב 

הונא דהא כי נפש הוא חובל הוי נמי לאו שבכללות ולקי 

 ואמאי איצטריך אביי ת"וא          .עליה לרב הונא

 משום דהוי 'כי אם צלי אש'הכא טעמא דאין לוקין משום 

'  דגמל"וילאו שבכללות תיפוק ליה דאיצטריך לכדתניא 

 שכך טעמו שאין לוקין על לאו שבכללות הוא דקמפרש

 אביי נ"א .זג וחרצן ושאור ודבשכיון שיודעת שכן סובר ב

דידי לא אתי כי אם צלי אש  ל,ק" וה,לדבריו דרבא קאמר

לדידך דללאו אתא '  אלא אפי,ללאו אלא להקישא נכתב

 ומטעמא דאמר אביי אין .אין לוקין על לאו שבכללות

תרתי הוא :) מא(בפסחים לוקין אלאו שבכללות קאמר 

דלא לקי חדא מיהא לקי אבל לטעמא דמפרש כאן אביי 

 לא חדא' אליבא דרב הונא דכי אם צלי אש לכדתניא אפי

   .]לקי
  

 אמר לך אנא )אין לוקין על לאו שבכללות (ואביי

בא לרבות ' נפש הוא חובל'( ילו לרב הונאדאמרי אפ

 עד כאן לא קאמר רב )לאו נוסף על ריחיים ורכב

דף קטז [ 'כי נפש הוא חבל'הונא התם אלא ד
 )...ללאו משום שאר דברים ( יתירא הוא]א"ע

  )...מאללאו וכתביה סת (כיון דיתירא הוא

שאין לך להוציאם  (שדייה אריחים ורכב

אבל . )ממשמעם כי נפש הוא חובל על כרחך

דמבעי .  לאו יתירא הוא'כי אם צלי אש'הכא 

 כדתניא בשעה שישנו בקום אכול צליליה 

בשעה , כל נאישנו בבל תא )בלילה של פסח(

אינו בבל  )כשהאיר היום (שאינו בקום אכול צלי

 בנא ומבושל ביום אלא שאינו עובר (תאכל נא

  .)בלילה
  

 לשאר דברים 'נפש הוא חבל'( התניא כוותיה דרב יהוד

  חבל זוג)הוא דאתא ולאו לאוסופי לאו אריחים ורכב

וכל חד כלי , והן של פרקים( של ספרים )מספרים(

ועושין המלאכה בין שניהם , באפי נפשיה

 חייב שתיםוצמד של פרות ) כריחים ורכב
ששניהן פ "ע א, על כל אחד'נפש' כי משוםי "פירש רש[

 חבל שתי 'צמד של פרות'וכן , צריכין למלאכה אחת

, דהיינו נמי כלי אוכל נפש, פרות חורשות עם צמדן

הביאו '  התוסונראה בעיני שהעול שלהן של פרקים הוה
י דבפרות לא "ואין נראה לר וכתבו, י"את פירוש רש

י משום " פירוש רשי דחה את" ביאר שר'י בסימן צז"הב (מיירי

אינו  וזה בעצמו  זה בעצמו])שפרות אינן אוכל נפש

דיליף להו  (ותניא אידך. חייב אלא אחת

דאיתקוש שאר דברים לריחים , מריחים ורכב

 חבל זוג של )...ורכב בחד קרא מה ריחים ורכב

א יכול לא יהא חייב אל, ספרים וצמד של פרות

ה מ, תלמוד לומר לא יחבל ריחים ורכבאחת 
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שני כלים ועושין , ריחים ורכב שהן מיוחדין

ל זה בפני עצמו ועל זה מלאכה אחת וחייב ע

לברר אזהרה , שהרי פירשן הכתוב(בפני עצמו 

אף כל דברים שהן שני כלים ) לכל אחד לעצמו

חייב על זה בפני  ועושין מלאכה אחת ,מיוחדים

הכי גרסינן י "כתב רש( עצמו ועל זה בפני עצמו

 דמתרוייהו ,תניא אידךו ...ה דרב יהודהתניא כוותי

י משום דא,  מתרץ סייעתא ולא מחדא מינייהותאמתני

  הא אפילו רב הונא מודהדקתני חייב שנים ולא שלשה

הא הני לא כתיבי ומכי ,  דמהיכא תיתי,שחייב רק שתים

אלא , דאכל חד קאי כי נפש, נפש הוא חובל הוא דנפקי

וכך  .        לרב יהודהמיתוקמא סייעתא' מתרוייהו מתני

מדיליף להו מריחים  י את הברייתא השניה"פירש רש

, ורכב שמע מינה בריחים ורכב חייב נמי שתים קאמר

קמייתא ' ואם תאמר מתני, והיינו כרב יהודה, ולא שלש

אי , הכי נמי שמעינן לה מבתרייתא, למאי אייתיה

, מבתרייתא חייב על זה בעצמו ועל זה בעצמו קאמר

ולעולם שלש , אזלינן בתר מלאכה אלא בתר כליםדלא 

ואחת משום , מלקיות אחת משום רכב ואחת משום ריחים

דקתני , ולהכי אשמעינן קמייתא, כי נפש דקאי אתרוייהו

לפי מה  'כתבו התוס        .בה בהדיא חייב שנים

כ "י דא" דמקמייתא ליכא לאוכוחי קשה לרי"רששפירש 

דאיכא למימר שלא בא מבתרייתא נמי ליכא להוכיח 

ללמד אלא שחייב על זה בעצמו ועל זה בעצמו אבל לא 

 ועוד דמקמייתא איכא לאוכוחי שפיר כדרב ,לחייב שלש

 דכיון ,כ חייב שלש" דלרב הונא אי חייב שתים ע,יהודה

דיליף מריחים ורכב ליתן בהן לאו של ריחים ורכב ולכך 

 כ"חייב שתים אחת משום ריחים ואחת משום רכב א

חייב נמי מלקות שלישי משום כי נפש הוא חובל ואי לא 

יליף ליתן בהן לאו של ריחים אלא לאו של כי נפש הוא 

כ לא יחייב אלא אחת דמכי נפש הוא "חובל לחודיה א

כ " ע,חובל לא מיחייב אפילו בריחים ורכב אלא אחת

   ).ח"ר ו וכן גרס "י דגרס תניא אידך בלא וי"נראה לר
  

של בית  ( סכינא דאשכבתאההוא גברא דחבל

אתא .  מחבריה)המטבחים שמקצבים בו בשר
דהוי ליה , אמר ליה זיל אהדריה, לקמיה דאביי

נראה  'כתבו התוס( כלי שעושים בו אוכל נפש

 ותא ) אבל אוכלים עצמן מותר לחבול,י דוקא כלים"לר

אם , תבעהו לדין על חובך (קום בדינא עלה

 ישבע אם לאוו,  ישלםמודה לך או אם יש עדים

ואין , כיון דמשכניה (רבא אמר. )שבועת היסת

לקוחה היא היה יכול לטעון , עדים שמשכנו

דקנה ליה ( עלה  לא צריך למיקם בדינא)בידי

  . ויכול לטעון עד כדי דמיהן) ... לישבע,משכון

 שנא מהנהו  מאי,ואביי לית ליה ההיא סברא

 , בנהרדעא)שעורין קלופים (עיזי דאכלי חושלא

 וקא טעין )לעזים (ואתא מרא דחושלא ותפס להו

דשמואל יכול לטעון עד כדי ואמר אבוה , טובא

דעבדא לאושולי התם לאו מידי ? דמיהן

שאין אדם משכיר ומשאיל עזים (ולאוגורי הוא 

היכא , הלכך יכול לטעון לקוחין הן בידי, שלו

הכא ) דאין עדים שאספם מרשותם של בעליהן

 דשלח רב ,י ולאוגורי הואמידי דעביד לאושול

ל הונא בר אבין דברים העשויין להשאי

  .אינו נאמןואמר לקוחין הן בידי , ולהשכיר
  

 והא רבא אפיק זוגא ,ורבא לית ליה האי סברא

 וספרא )מספרים שגוזזין בהן צמר( דסרבלא

 בדברים העשויין להשאיל דאגדתא מיתמי

, שהביאו הבעלים עדים שהיו שלהן[ולהשכיר 

, טוענין השאלנום לאביהם של אלווהן 

משום דברים העשויין , ואפקינהו רבא מינייהו

ואם איתא דיכול לטעון , להשאיל ולהשכיר

 יתמי כי לא טענו נמי אנן ,וח הוא בידילק

 דהכא משמע מטעם ותימה ,'הקשו התוס טענינן להו

דעשויין להשאיל ולהשכיר לחוד אינו נאמן לומר לקוחין 

גבי ראוהו שהטמין כלים תחת :) מו(ות  ובשבוע,הן בידי

 קאמר ולא אמרן אלא ,כנפיו ואמר לקוחין הן אינו נאמן

בבעל הבית שאינו עשוי למכור כליו וכלים שאין דרכן 

 ולא ,להטמין ובאיניש דלא צניע אבל ליכא כל הני נאמן

 משמע .אמרן אלא בדברים העשויין להשאיל ולהשכיר

ולהשכיר בעי כל הני אפילו בדברים העשויין להשאיל 

ח ובכולהו לא " כגרסת הספרים ישנים וכן רת"ונראה לר

אמרן אלא בדברים שאין עשויין להשאיל ולהשכיר אבל 

 ת"וא .       עשויין אין נאמן אפילו ליכא חדא מכל הני
דהכא משמע דספרים עשויין להשאיל ולהשכיר אפילו 

ספרא דאגדתא כל שכן שאר ספרים כדאמר בכתובות 

וצדקתו עומדת לעד זה הכותב ספרים ומשאילן .) נ(

המכיר כליו וספריו ביד :) קיד(ק " דתנן בבוקשה .לאחרים

  המוחזק בהםאחר אם יצא לו שם גניבה בעיר ישבע

  ליטלם לאו כל הימנו, ואם לאו, ויטולשילם בעבורםכמה 

 ואמאי יהיה .שאני אומר מכרם לאחר ולקחם זה הימנו

 לי במגו דאי בעי אמר השאלתיו לך נאמן זה לומר נגנבו

דקאמר בפרק כל הנשבעין דאחזוקי אינשי בגנבי ג "עוא

לא מחזקינן ואין נאמן לומר גנובים במגו דאי בעי אמר 

 אבל היכא דאמר , היינו היכא דאמר גנבת לי,שאולים

גנב אחר גנבם לי ומכרם לך לאו היינו אחזוקי אינשי 

ת "ונראה לר     . דהא כמה גנבי איכא בשוקא,בגנבי
דהתם איירי במכירים שאין בעל הספרים רגיל להשאיל 

 .טז        ק
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 דמגו ר דודי נראה לתרץ"ולמורי האותן שהם בידו 

דאמר מגו ) .מד(ב "ד בב" ומיהו למ.להוציא לא אמרינן

כ אפילו לא יצא לו שם " וא,ת"ל כפירוש ר" צ,להוציא

גניבה בעיר נאמן לומר גנובים היכא דמצי למימר 

סכין של  (מר לך רבא האי נמיא ) לךהשאלתים

  .קפדי אינשי ולא מושלי כיון דמיפגמא )קצבים
  

כלים שעושים בהם אוכל נפש  .א ע"פסק הש

, היינו שעושים בו אוכל נפש ממש, שאמרו

, כגון הרחים והעריבות ויורות שמבשלים בהם

מחזיר , וסכין של שחיטה וכיוצא בהם ואם חבל

כגון זוג ,  אומנות אבל שאר כליהגה(. על כרחו

 )מותר למשכנם, של ספרים ופרות החורשות
זוג של ספרים ופרות  א"ש הרמ" מ).ח,צז(מ "חו

זוג של ספרים ופרות ' מותר למשכנם, החורשות

שחלק על  ת"הוא כדברי ר' מותר למשכנם, החורשות

חבל כלים  .ב  .וטעמו שאין עושים בו אוכל נפשי "רש

. כל כלי וכליחייב על , הרבה של אוכל נפש

ואפילו שני כלים המחוברים יחד לעשות בהם 

כרב יהודה שם  ביאר באר הגולה [מלאכה אחת

 כמו ])נפש הוא חובל לשאר דברים הוא בא(ה דתניא כותי

 המספרים שגוזזים בהם זה עובר בשני לאוין

וחלוקים , אם לא נאבד המשכון .ג ).י,צז(מ "חו

לע שהמלוה אומר שהלוהו ס, בעיקר הלואה

אם הוא , והלוה אומר שלא הלוהו אלא שקל

בענין שהיה המלוה יכול להחזיק במשכון 

או לא היו דברים , לקוח הוא בידי: ולטעון

נאמן לומר שהלוהו , או החזרתיו לך, מעולם

 ...בשבועה בנקיטת חפץ, עליו עד כדי דמיו

ואם הוא בענין שאינו יכול  .ד ).יז,עב(מ "חו

או לא היו דברים , לטעון לקוח הוא בידי

נשבע הלוה שלא , או החזרתיו לך, מעולם

, כיצד. ופורע לו ונוטל משכונו, הלוהו אלא שקל

ואין , דברים שאינם עשוים להשאיל ולהשכיר

אפילו ראו עדים , עדים לומר היאך באו לידו

וכן . נאמן לומר לקוח הוא בידו, עתה בידו

או , אפילו דברים העשויים להשאיל ולהשכיר

ן עשויים להשאיל ולהשכיר אלא שיש שאי

ואין עדים , עדים שבאו לידו בתורת שאלה

או , יכול לומר החזרתים לך, שראו עתה בידו

אם אין עדים שמסרם , לא היו דברים מעולם

, אבל דברים העשויים להשאיל ולהשכיר. לידו

אינו יכול לומר , דוויש עדים שראוהו עתה בי

  ).יח,עב(מ "חו ...ךאו החזרתים ל, לקוח הוא בידי

  

  פרק הבית והעליהפרק הבית והעליה

 הבית והעלייה של שנים משנה ]ב"דף קטז ע[

אחד נטל בית , כגון שני אחים שחלקו(שנפלו 

והאבנים של חומת , ואחד נטל עלייה שעל גביו

 מן תקרת הבית התחתונה שהיא הבית

,  של עליוןולמעלה, קרקעיתה של עלייה

ין שניהם חולק)  של תחתוןוהימנה ולמטה

לפי , בהוהכל לפי הג(בעצים ובאבנים ובעפר 

ואבניו ועפרו ,  גבוה מחבירו היההאחדמה ש

לפי שאין ניכר ,  חולקיםמרובה משל חבירו

) ואיזו אבנים של תחתון, איזו אבנים של עליון

אם יש (ורואין אלו אבנים העשויות להשתבר 

זה אומר שלימות , אבנים שבורות של לבינים

רואין אלו אבנים , לימות שליוזה אומר ש, שלי

, אם של עליון אם של תחתון, ראויות להשתבר

, והכל לפי המפולת שאם נחבט הבית מיסודו

 יש לדעת ונפל תחתיו החומה במקומה

ואם , ולכך נפלה הבית, שהתחתונות נשברו

כמקל שהיה עומד זקוף , נחבט הכותל להלן

נות של כותל נפלו להלן ממנו שהעליו, ונפל

שנפלו מגובה רב , ז העליונות נשברו אהרבה

אם ). שנפלו ממקום נמוך, והתחתונות שלימות

והן (היה אחד מהן מכיר מקצת אבניו נוטלן 

שחבירו יקח (ועולות לו מן החשבון ) שלימות

שלימות ,  מפרש מאי יטול כנגדן'מ ובג,אחרות כנגדן

  ).או שבורות
  

 מדקתני רואין מכלל דאיכא למיקם )גמרא(

אי בחבסא ) דמפולת זו היאך נפלה(עלייהו 

אי בחבטא נפיל ) ותתאה איתבור(נפיל 

אי הכי ). ועלייתא איתבור, כחבטת מקל(

 ,רישא אמאי חולקין) דאיכא למיקם עלייהו(

יטול (אי בחבטא נפיל עלייתא איתבור , נחזי

אי בחבסא נפיל תתייתא ) העליון הרחוקות

ימות הן של,  העליונות)בעל עליה (יטול[איתבור 

. דנפיל בליליא,  לא צריכא?]והן שבורות

וליחזי מאן פנינהו .  דפנינהו?וליחזינהו בצפרא

דפנינהו בני רשות הרבים ואזלו ? ולשייליה

 : קטז-. קטז
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וליהוי אידך , וליחזי ברשות דמאן יתבן. לעלמא

 ת"וא ,'כתבו התוס(המוציא מחבירו עליו הראיה 

ל "ר( דהכא פשיטא ליה דאיירי בנפל לרשות דחד מינייהו
 שכן רגילות )שנפל לרשות אחת יותר אבנים מהרשות השניה

פריך פשיטא .) ד( ב" ובב,הוא שאינו נופל בצמצום בשוה

ל ההנחת יסוד "ר (דאם נפל הכותל דהוי של שניהם
 )היפך מהנחת היסוד כאן, שהאבנים נופלים בצמצום בשוה

 משום דאוקי לה ל"ויומשני לא צריכא דנפל לרשות דחד 

נחים בשל זה כמו בשל זה פריך התם פשיטא הכא דמו

דהוה משמע ליה לאוקמיה דומיא דהכא שנשנית לפניה 

 המבוארת  מתוך הסוגיא פשיטאבסמוך ועוד דהתם פריך

אי . דייתבן בחצר דתרוייהו,  לא צריכא?)שם
 שותפין ואיבעית אימא.  ברשות הרביםנמי

למיקני רשותא (בכי האי גוונא לא קפדי אהדדי 

 דאפקורי מפקר ליה כל חד רשותיה ,דידיה

כי נמי , הלכך, להניח שם חפציו, לגבי חבריה

,  לא הוי אידך מוציאיתבן ברשות דחד מינייהו

דברשותא דהאי נמי יתבי דהא לא קפיד עליה 

  ).מלאושליה דוכתא
  

 אי , והלה מה טוען'...אם היה אחד מהן מכיר'

ואי לא אמר אין למה , דקאמר אין פשיטא

 ברי ושמא(דאמר ליה איני יודע , לאא? נוטל

לימא תהוי תיובתא דרב נחמן ). ברי עדיף
נ משום "דטעמא דרג "עדאמר פטור וא 'כתבו התוס[

ר "דאוקי ממונא בחזקת מריה והכא אוקימנא דקיימי ברה

או בחצר שאינה של שניהם שאין האחד מוחזק יותר 

מ בהכי חשיב מוחזק שאנו יודעין שהחצי שלו "מחבירו מ

פירש דכל ממון המוטל :) צח(לכך פריך שפיר ועוד לעיל 

 דאיתמר מנה ]בספק חשיב כאילו שניהם מוחזקים בו

רב הונא ורב , לי בידך והלה אומר איני יודע

רב נחמן )  דברי עדיף,לשלם(יהודה אמרי חייב 

 אוקי ממונא מלשלם(ורבי יוחנן אמרי פטור 

 ?)וצריך לישבע שאינו יודע, בחזקת מריה

אמר רב נחמן כגון שיש עסק שבועה ביניהן כד

והכא (הכא נמי כגון שיש עסק שבועה ביניהן 

ואמר איני יודע , ודה במקצתנמי כיון דמ

משום הודאה ,  דחייב שבועה דאורייתאבמקצת

  ). במקצת
  

דאמר רבא . כדרבא? היכי דמי עסק שבועה

מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי אלא 

מתוך שאינו יכול , ודעחמשים והשאר איני י

  .לישבע ישלם

 לפי סבר רבא למימר 'ועולות לו מן החשבון'

, שכנגדו נוטל שבורות כנגדן(חשבון שבורות 

נראה  ' כתבו התוסוזה יטול את אלו לפי החשבון

ל לפי חשבון שבורות ושלימות כמו שהן "י שר"לר

מעורבות שם במקום שנפלו דמה סברא הוא לומר 

,  אלמא.)כי אם שבורות דוקא כנגדושיברור ולא יקח 

אמר ליה אביי . כיון דאמר איני יודע ריע טפי

טפי לא ידע , מדהני ידע. הא ריע טפי, אדרבה

אלא . ואידך כולהו דהיאך נינהו, תו לית ליה
אף , שכנגדו( לפי חשבון שלימות אמר אביי

אי הכי מאי קמהני ). הוא יטול שלימות כנגדן

 לבינים העשויות יש(למלבנא רווחא ? ליה

אי נמי טינא ) שהוא רחב מחבירו, כמלבן

, יש טיט שעושין ממנו לבינים(דמעבדא 

 ע"פסק הש     .)שמעובד ומגובל יפה מחבירו
הרי שניהם , הבית והעליה, נפלו שניהם. א

וכפי מה הגה (חולקין בעצים ובאבנים ובעפר 

שאחד גבוה יותר מחבירו נוטל יותר בעצים 

, אבניםואם נשתברו מקצת ה) ובאבנים ובעפר

 אם אבני הבית או ,רואים איזו ראויין להשתבר

אם , ודבר זה ידוע מדרך הנפילה, אבני העלייה

או נשמט , נפל העליון על התחתון והרסו

ואם אינם יודעים , התחתון ונפל העליון ונהרס

 חולקין האבנים השלימות והשבורות, כיצד נפל

, יר מקצת האבניםהיה אחד מכ .ב ).ג,קסד(מ "חו

 שמודה או, והשני מודה לו בכולם, והן שלימות

, נוטלן,  איני יודעעל קצתם ועל קצתם אומר לו

, אפילו הן גדולות וטובות יותר משאר אבנים

  ).ד,קסד(מ "חו והשני נוטל כל כך שלימות כנגדן
  

של 'לא גרס הכא י "פירש רש( הבית והעלייה משנה

, 'התוסכתבו   בגמראכדאמר,  דהא בשוכר קאי'שנים
בשוכר שייך למיתני ' ג דמוקי לה בגמ" דאעת נראה"ולר

'  ובגמ.של שנים כיון דקתני בה בעל הבית ובעל עלייה

דמוקי לה בשוכר ומשכיר משום דבאחין שחלקו אין על 

 אי אין עליו לבנות מאי אבל קשההתחתון לבנות תקרה 

מה  ל, תחתון שבא לסכך בארזים שומעין לו'מקאמר בג

 ) דבאחין שחלקו מיירי,בא לסכך כיון דאין מוטל עליו
רוצה ) משכיר(נפחתה העלייה ואין בעל הבית 

עד ,  הרי בעל העלייה יורד ודר למטה,לתקן

רבי יוסי אומר התחתון . שיתקן לו את העלייה

טיח (והעליון את המעזיבה , נותן את התקרה

 :       קטז
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 מפרש 'ובגמשל טיט שנותנין על התקרה 

  .)פלוגתייהו
  

אבל  ( ברובהרב אמר? בכמה,  נפחתה)גמרא(

יתן לו בעל הבית שטח בביתו להשתמש בו כנגד , בפחות מכך

ושמואל  )ובשאר ישאר לגור בעליה, מה שנפחת בעליה
יורד ודר , טפחים ( בארבעה)גם אם נפחתה רק (אמר

אבל בארבעה לא ,  רב אמר ברובה.)למטה

, שאינו מחוסר אלא מקום הנחת כלי אחד(

כגון תיבה או עריבה , כנגדו יתן כלי אחרו

אדם )  ישתמשוכשירצה להשתמש בו, למטה

 )כלומר מקצת תשמישו למטה(דר חציו למטה 

). מקצת תשמישו למעלה(וחציו למעלה 

ושמואל אמר בארבעה אין אדם דר חציו 

 כיון שנפחתה בארבעה(למטה וחציו למעלה 

לדור , ולא כפינן ליה, יורד ודר בבית לגמרי

  ). חציו למעלה וחציו למטה
  

מזלו גרם [ אזדא 'עלייה זו' אי דאמר ,היכי דמי

 שאם דר חצי ,ויתן לו שכרו שכבר דר ' כתבו התוסלו

גבי שוכר את החמור ומת .) עט( כדאמר לעיל ,יתן חצי

ושם  .לו בחצי הדרך נותן לו שכרו של חצי הדרך
גבי המשכיר .) קג( אמאי לא אמר הכא ולעיל פירשתי

 ,ת לחבירו ונפל אם יש בדמים ליקח יקח ולשכור ישכורבי

 , אלא דאמר ליה עלייה סתם.]כדאמר גבי חמור

ולמה אנו כופין , אם יש לו(לוגר ליה אחריתי 

אמר רבא לא ) את המשכיר לקולטו עמו בבית

, דאמר ליה עלייה זו שאני משכיר לך, צריכא

וכי נחית , סליק בהדה) בעודה קיימת(כי סלקא 

, אי הכי). גור בבית(חות בהדה ) תפחותאם (

אלא אמר רב אשי דאמר ליה ? מאי למימרא

דהא , עלייה זו שעל גבי בית זה אני משכיר לך

למה ליה , דאי לא שעבדו(שעביד בית לעלייה 

, והא קא חזי ליה, למימר שעל גבי בית זה

וכי הא דאמר רבין בר ). דעלייה זו קאמר ליה

ה באחד שאמר רב אדא אמר רבי יצחק מעש

 שעל גבי פרסק זה )גפן מודלית(לחבירו דלית 

ונעקר ,  אני מוכר לך)אילן שפירותיו אפרסקין(

ובא מעשה לפני רבי חייא ואמר חייב , הפרסק

  .כל זמן שהדלית קיימא, אתה להעמיד לו פרסק
  

 כשהוא ]א"דף קיז ע[א בר ממל בעי רבי אב

ובעל הבית יוצא מביתו (לבדו הוא דר , דר

 ,או דלמא שניהם דרין, כדמעיקרא) על כרחוב

אם . דאמר ליה אדעתא לאפקינן לא אגרי לך
כשהוא משתמש ,  שניהם דרין בותמצא לומר

דרך פתחים משתמש או דרך גגין משתמש 

לעלות מבחוץ דרך סולם הקבוע לכניסת פתח (

ומשם ירד לבית , ויכנס לעלייה הנפחת, העלייה

מעיקרא דרך מה , מי אמר כדמעיקרא) בסולם

או דלמא מצי אמר . השתא נמי דרך גגין, גגין

, לעלות דרך סולם(ליה עלייה קבילי עלאי 

עלייה וירידה לא , )ולדור למעלה, וליכנס לפתח

מצי אמר ליה , אם תמצא לומר. קבילי עלאי

שתי עליות זו על , עלייה וירידה לא קבילי עלאי

ה והוא שכר העליונ( איפחית עליונה ,גב זו מהו

דכל שכן דהא (נחית ודר בתחתונה ) ...דפשוט 

והוא שכר את (איפחית תחתונה ) עדיפא ליה

או (מהו למיסלק לגמרי בעליונה ) התחתונה

 ' כתבו התוסנכוף את המשכיר וידור עמו בבית

 אי דאמר ליה עלייה שתחת עלייה זו אני משכיר ,ת"וא

 ואי אמר שעל ,לך פשיטא שידור בעליונה ששיעבד לו

י בית זה אני משכיר לך פשיטא שלא יכול לסלקו לילך גב

ל שעל גבי בית זה אני משכיר " דלעולם דאל"וי .לעליונה

 דלמא עלייה עליונה נמי היא בכלל , ומספקא ליה,לך

ל שעל גבי בית זה משום דעיקר הבית היא " והא דא,בית

 ,דמוכר את הבית לא מכר את העלייהג "ע וא,למטה

,  מי אמרינן)יהא הוי בכלל ביתלענין שיעבוד זה מ

או דלמא , דאמר ליה שם עלייה קבילית עלך

שתי עליות לא , קביל עליה) מעלה(חד עלייה 

  .תיקו? קביל עליה
  

' ...רבי יוסי אומר התחתון נותן את התקרה'

רבי יוסי בר חנינא אמר קינים ? מאי תקרה

שם  (וסטיני) מעשה תקרה כעין מחצלות(וסנאין 

 אמר רבי שמעון בן ) של ריש לקישתלמידו, חכם

).  מנסרים של ארז,לוחות, קרשים(לקיש לווחים 

  . מר כי אתריה ומר כי אתריה, ולא פליגי
  

. חד עילאי וחד תתאי, הנהו בי תרי דהוו דיירי

אלא שהמים , והתקרה קיימת(איפחית מעזיבה 

ולאו שוכר , שותתין ויורדין דרך הפחתים הוו

). של זה והעלייה של זהאלא בית , ומשכיר הוו

רבי כי משי מיא עילאי אזלי ומזקי לתתאי 
ורבי אלעי  העליון מתקן חייא בר אבא אמר

 . קיז-: קטז
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 התחתון משום רבי חייא ברבי יוסי אמר

רבי חייא (וסימן ויוסף הורד מצרימה . מתקן

  ). ברבי יוסי אמר תחתון
  

לימא רבי חייא בר אבא ורבי אלעי בפלוגתא 

דסלקא (קמיפלגי ) ניתיןדמת(דרבי יוסי ורבנן 

רבי יוסי העליון נותן את דעתך דהא דקאמר 

 כדי שלא יזיקו מימיו את התחתון המעזיבה

, דקסבר על המזיק להרחיק את עצמו, הוא

 שהרי השכיר לו מקום והתחתון נותן תקרה

,  סבר על הניזק להרחיק את עצמוק"ות, לגור

לעכב המים , הלכך מעזיבה נמי על התחתון

למאן דאמר העליון מתקן ) ו עליושלא ירד

, קסבר על המזיק להרחיק את עצמו מן הניזק

ומאן דאמר תחתון מתקן קסבר על הניזק 

  . להרחיק את עצמו מן המזיק
  

לענין נזקין ) דהכא(ותיסברא רבי יוסי ורבנן 

 לעכב ומעזיבה זו(פליגי ) בהיזיקא דתחתון(

 והא איפכא ,)ובשביל נזקי התחתון, המים

דרבי יוסי סבר על הניזק להרחיק ( להו שמעינן

דתנן מרחיקין את האילן מן הבור ) את עצמו

, שהשרשין מתפשטין ונוקבין בכותלי הבור(

עשרים ) והכתלים נופלים, ומחלידין את הקרקע

יש להן שרשין ( ובחרוב ובשקמה ,וחמש אמה

, חמשים אמה) יתירין וארוכין משאר אילנות

, וך מן הבורבין שהאילן נמ(בין מלמעלה 

, שקרקעית הבור למעלה משרשי האילן

והתם , והבור בהר, שהאילן נטוע בבקעה

ומעלין , מפרש מפני שמחלידין את הקרקע

בין מן הצד ) ומקלקלין קרקעיתו של בור, עפר

אם הבור קדם קוצץ ). ששניהם בקרקע השוה(

אם האילן ) בעל הבור לבעל האילן(ונותן דמים 

קדם ספק זה קדם לא ספק זה . קדם לא יקוץ

רבי יוסי אומר אף על פי שהבור קודמת . יקוץ

וזה נוטע , שזה חופר בתוך שלו, לאילן לא יקוץ

רבי יוסי סבר על הניזק , אלמא. בתוך שלו

ורבנן סברי על המזיק , להרחיק את עצמו

  . להרחיק את עצמו
  

אם יש לתלות (אי איכא למימר פליגי , אלא

  בפלוגתא)פלוגתא דהנך אמוראי דלעיל

מאן (רבנן דהתם קמיפלגי דרבי יוסי ו) דתנאי(

ומאן דאמר על ,  כרבנןדאמר על העליון לתקן

  ).  כרבי יוסיהתחתון
  

ורבי יוסי ורבנן דהכא במאי פליגי בחוזק 

שאינו חש , וכשאין התחתון צועק(תקרה 

ואומר כשאני דורך , אלא העליון צועק, למימיו

דואג שמא ואני , על הנסרים הם מנענעים

או תשמט מן הקורה , תהפך אחד מהן תחתי

רבנן סברי מעזיבה אחזוקי . קמיפלגי) ואפול

מאחר שהוא טח בטיט אין (תקרה הוא 

ואחזוקי תקרה על ) הנסרים נדין ממקומן

ורבי יוסי סבר מעזיבה . התחתון בעי לאחזוקי

דחזוקי תקרה סגי ליה (אשוויי גומות הוא 

  .ל העליון לאשווייואשוויי גומות ע) ביתידות
  

 והאמר רב אשי כי הוינא בי רב כהנא ,איני

הוה אמרינן מודה רבי יוסי בגירי דיליה 

דאמר על התחתון , אדרבי חייא בר יוסי פריך(

והא מודה רבי יוסי , ואוקימנא כרבי יוסי, לתקן

דאמר על הניזק להרחיק את ג "עבגירי דיליה א

, יקו הני מילי היכי דלאו אדם עצמו מזעצמו

, שבשעת נטיעתו אינו מזיקו, כגון אילן ובור

אלא השרשים גדילין ומתפשטין מאליהן לאחר 

אבל היכא דאדם עצמו מזיקו וזורק בו , זמן

 מודה כי הכא ששופך המים על ראשו, חציו

אלא , הוא דלא גרמא דניזקין הוא דתיפטר

, ער וישן, ואדם מועד לעולם, מזיק ממש הוא

לא היתה ( מיא והדר נפלי  דפסקי?)שוגג ומזיד

מקום רחיצת ידים של עליון על מקום נזקי 

עד , משם הן נמשכין, אלא במקום אחר, תחתון

. א ע"פסק הש).     שנופלים במקום שמזיקין
 חייב להעמיד לו עלייה, המשכיר עלייה סתם

 אמר לו .)ה העלייהאם נפל' פי ביאר באר הגולה(

הרי , יר לךעלייה זו שעל גבי בית זה אני משכ

לפיכך אם נפחתה העלייה . שעבד בית לעלייה

כשמואל  ביאר באר הגולה (בארבע טפחים או יותר

ואם ,  חייב המשכיר לתקן)בדיני' ל כוותי"שם דקי

לא תקן הרי השוכר יורד ודר בבית עם בעל 

 )ל" באתאבעיא שם ונפשט ביאר באר הגולה (הבית

את ונכנס ויוצא דרך פתח הבית עד שיתקן לו 

 .         קיז
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אין צריך , אבל אם נפל הבית והעלייה. העלייה

 הגה(. כיון שאמר לו בית זה, לבנות לו אחר

אבל אם נפלה העלייה צריך לבנותה כל זמן 

היו שתי עליות  .ב ).יח,שיב(מ "חו ).שהבית קיים

. דר בתחתונה, ונפחתה העליונה, זו על גב זו

הרי זה ספק אם ידור , נפחתה התחתונה

ואם דר אין , לפיכך לא ידור, יתבעליונה או בב

היו מימי  .ג ).יט,שיב(מ "חו מוציאין אותו משם

אם , העליון יורדים על התחתון ומזיקין אותו

בענין שכששופך מימיו מיד , אין שם מעזיבה

. חייב לסלק היזקו, יורדים לתחתון ומזיקים אותו

ואם יש מעזיבה שהמים נבלעים בה ואינם 

, מכאן יורדים ומזיקיםאלא לאחר , יורדים מיד

,  והכל לפי העניןהגה(. אינו חייב לסלק הזיקו

אפילו בלא , דאם המים מועטין וכלין לאלתר

ואם היו מרובים . מעזיבה אינו חייב לסלק היזקו

חייב לסלקו , ומזיקים לו תדיר דרך המעזיבה

וכל זה במי תשמיש דבעל עלייה ששופך  מרדכי

על העלייה אבל אם ירדו גשמים , על העלייה

 ש"ריב על הניזק לתקן שלא יוזק, ויורדין למטה

אין , בנדון זה שהגשמים יורדין מאליהןש "מבאר הריב(

שאין באין מכחו אלא מן השמים הן , לומר כאן גירי

   ).ד,קנה(מ "חו .)יורדין
  

בית ( הבית והעלייה של שנים שנפלו משנה

שחלקו כך בנחלת , של זה והעלייה של זה

 בעל העלייה לבעל הבית לבנות אמר) אביהן

החומה והתקרה התחתונה המוטלין עליו (

, והוא יבנה החומה מן התקרה ולמעלה, לבנות

והוא אינו רוצה ) ותקרה העליונה של גג

 הרי בעל העלייה בונה את הבית ,לבנות

עד , ודר בתוכה) עד תקרה התחתונה, לבדו(

, ואחר כך יצא ממנו(שיתן לו את יציאותיו 

רבי יהודה אומר אף זה דר ).  עלייתוויבנה

אם כן (צריך להעלות לו שכר  בתוך של חבירו

אף בעל העלייה זו כשהוא חוזר מעותיו , הוא

, ואי נמי זה לא חסר, לזה שהוא דר בתוך שלו

 צריך דהא בלאו הכי לא הוי בני לה איהו

שאלולי בית , דזה מיהא נהנה, להעלות לו שכר

זה נהנה וזה  וקסבר ,זה אין לו מקום לדור שם

 ואי לא, וצריך להעלות לו שכר,  חייבלא חסר

 דאם אין י"רשמה שפירש  ' כתבו התוסמיחזי כרבית

י דמה רבית "נותן לו שכר מיחזי כרבית אין נראה לר

שייך הכא דלא הלווהו כלום שהרי אם הבית נשרף לא 

היה נותן לו יציאותיו וגם אין אנו צריכין לטעם דרבית 

מו הוא משום דזה נהנה וזה חסר כדמפרש שהרי טע

 את הבית ואת בעל העלייה בונה,  אלא.)'בגמ

מקרה את העליונה ויושב בבית , העלייה

, דהוה ליה זה לא נהנה וזה לא חסר, התחתון(

 שהרי עלייתו מוכנת לו לדור הוא לא נהנה

דהא ,  דבלאו הכי לא חזיא ליהוזה לא חסר, בה

דטעמא משום  י"רש' פי ,'כתבו התוס לא הוה בני לה

 דהא וקשה .דהשתא לא נהנה דהרי עלייתו מוכנת לו

' כך גרס תוס(אית דגריס נהנה הוא שאין צריך לעלות 
 ולא הבעליי'  ומקרה את העלייה ויושב בתוכה פי)ש"רא

 עד שיתן לו את )...ב ליכנס בתוכו"יניח לבעה

   .יציאותיו
  

שה  אמר רבי יוחנן בשל)גמרא( ]ב"דף קיז ע[

מקומות שנה לנו רבי יהודה אסור לאדם 

עד שתהא , שלא במתנה(שיהנה מממון חבירו 

 'כתבו התוס( חדא הא דתנן )מדעתו ונוחה לו

ג דזה " חדא דאע,שמן הדין היה נראה לומר שיהנהפ "עא

 תיקנו חכמים שיהא חייב ,הכי'  אפי.נהנה וזה לא חסר

 דאמר ,ך ואיד.דאין לו ליהנות מממון חבירו שלא מדעתו

ג דגזלן קונה בשינוי הכא " דאע...רבי יהודה אם השבח

תקינו דלא ליקני כיון שאין מתכוין לגזול ולקנות משום 

דאין לו ליהנות מממון חבירו שחבירו הביאו מן השוק 

ד השתא " לפי מאי דסת"ואי "רשוטרח בו כדפירש 

דטעמא משום דאסור שיהנה מממון חבירו ולא משום 

 על התחתונה נהי דלא קני בשינוי משום דכל המשנה ידו

מ לא הוה ליה " מ,שהבעלים טרחו להביאו מן השוק

נ "ל וליטעמיך א" דהמי"ואור .למימר ידו על התחתונה

מן הדין לא קנאו בשינוי כיון שאינו מתכוין לקנות ומיהו 

 ,מ היה לו ליתן שכר כפי מה שהשביחו בצביעת שחור"מ

בירו שלא מדעתו דהיינו ורבנן תקנו שלא יהנה מממון ח

בצביעת השחור שעשה שלא מדעתו הלכך ידו על 

דאסמכתא קניא ג "ע וגם משליש שטרו נמי א.התחתונה

הכא כיון שאין זו מתנה גמורה שאין נותנה בלב שלם 

   .)תקנו חכמים שלא יהנה מלוה הימנו
  

אידך מה היא דתנן הנותן צמר לצבע לצבוע 

רבי , עו אדוםשחור וצב, לו אדום וצבעו שחור

צמר לבן כמו (מאיר אומר נותן לו דמי צמרו 

רבי ) שמסר לו דקניה בשינוי ונתחייב מעות

 )מ"לתת לו דמי צמרו כר (אם כן תחייבו[יהודה אומר 

ע (נמצא זה , שזה הביאו לו מן השוק,  נהנה)הַצּבַ

 : קיז-.  קיז
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, אלא מחזיר לו את הצמר כמות שהוא צבוע

שהשביח (אם השבח ) וידו על התחתונה

שהוציא צבע זה (יותר על ההוצאה ) הצמר

) ושכר טרחו כשאר שכיר יום, בסממנין ועצים

ולא מה שראוי בקבלנות דהוי (נותן לו היציאה 

ואם ההוצאה יתירה על השבח נותן לו ) טפי

  . את השבח
  

ואידך מאי היא דתנן מי שפרע מקצת חובו 

לפי , הפקידו ביד נאמן(והשליש את שטרו 

ואמר ) ר ויתבענו כל החובשדאג הלוה שיחזו

את (אם אין אני נותן לך ) לוה לשליש(לו 

 תן לו שטרו ,מכאן ועד זמן פלוני) המותר

רבי , הגיע זמן ולא נתן). ויחזור ויתבע הכל(

  . רבי יהודה אומר לא יתן, יוסי אומר יתן
  

 זה נהנה וזה לא חסר, לא היא( דלמא ,אמאי

חסר אלא זה נהנה וזה , לא קאסר רבי יהודה

)  הואומתניתין זה נהנה וזה חסר, הוא דאסר

עד כאן לא קאמר רבי יהודה הכא אלא משום 

דאמר ליה בעל הבית קא (דאיכא שחרוריתא 

, שאתה בונה חדשים ויפים, משחרת לכותלאי

ואתה משחירן בעשן לפני , וכל הדמים עלי

כגון לעיל , אבל זה נהנה וזה לא חסר. יציאתך

 בחצר דלא קיימא  הדר בחצר חבירו):כד(

מיגר דהוה ליה והדר זה אפילו עביד ל, לאגרא

 אינו צריך להעלות לו נהנה וזה אינו חסר

אי נמי לצבוע לו אדום וצבעו שחור ). שכר

 והתנן כל )וקנסא קניס ליה(משום דקא משנה 

ומי שפרע מקצת . המשנה ידו על התחתונה

) הכא(ושמעינן ליה , הוי אסמכתא, חובו נמי

  .ודה דאמר לא קנילרבי יה
  

תחתון אמר רב אחא בר אדא משמיה דעולא 
מן היסוד עד , בבנין חומה שעליו (הבא לשנות

אם היה מתחילה [בגויל שומעין לו ) התקרה

לשנותו כשנפלה ולבנות ובא , מאבני גזית

מפני שהוא מחזיק את ,  שומעין לובאבני גויל

, שחומת גויל רחבה משל גזית טפח, הבנין

 זה נותן שלשה טפחים בגויל ).ב(ב "בכדאמר ב

 זה נותן ובגזית, וזה נותן שלשה טפחים

והתם , טפחיים ומחצה וזה נותן טפחיים ומחצה

דמורשי דידהו ,  אבנים דלא משפייןגוילמפרש 

בכפיסין , בגזית אין שומעין לו] מטפי בה טפח

ונותן , ורחבן טפח ומחצה, חצאי לבינים, ארחי(

 וטפח אבנים דקות אריח מכאן ואריח מכאן

) הוי עובי החומה ארבעה טפחים, וסיד ביניהם

ואין עוביו של , שלימות(בלבנים , שומעין לו

) םוהן שלשה טפחי, כותל אלא כמדת רוחבן

בקורות של (לסכך בארזים . אין שומעין לו

וארזים מתקיימין מן , תקרה תחתונה קמיירי

שמהנהו (שומעין לו ) ומשאן כבד, השקמין

)  שמתקיים וחזק מקום מדרך רגליולעליון

אין שומעין לו ) מארזים לשקמים(בשקמים 

למעט בחלונות ). מפני שהן נוחין להשבר(

ממעט חוזק (להרבות בחלונות , שומעין לו

, אין שומעין לו) והעליון מעכב עליו, הבנין

שמטריח (ן לו אין שומעי) חלל הבית(להגביה 

ק מן שהנמוך חז, ועוד, את העליון לעלות

תחתון  הכלל הדבר(למעט שומעין לו ) הגבוה

אם ,  שומעין לושמרחיב עובי הבנין ומחזיקו

שהעליון טוענו ,  אין שומעין לוממעט חיזוקו

 והעליון שבא להכביד את המשא, למחר יפול

 וכל זמן שממעט כובדו,  מעכב עליותחתון

  עליון שבא לשנות    ). שומעין לו

, ן שומעין לובגויל אי, בגזית שומעין לו

, בלבנים שומעין לו, בכפיסין אין שומעין לו

. בשקמה שומעין לו, בארזים אין שומעין לו

למעט בחלונות אין , לרבות בחלונות שומעין לו

למעט , להגביה אין שומעין לו, שומעין לו

טעמא דכולהו שומעין לו מפני (שומעין לו 

והיכא דמוסיף על כובדו , שממעט כובד המשא

אין התחתון שי "עוד כתב רש מעכב עליותחתון 

 משנה בעניין שיש חשש  שהעליוןיכול לעכב באופן

   ).שתפול החומה מן התקרה ולמעלה
  

לבנות שעניים הם ובעל (אין לו לזה ולא לזה 

י "פירש רש(מאי ) הקרקע רוצה למכור הקרקע

 י" בשם ר'התוס או לא, אית ליה לבעל העלייה בקרקע
א לא קמבעיא ליה דפשיטא דאין דבהפירושו  הקשו על

 שהרי משועבד לזה לבנות עלייה כור את הקרקעיכול למ

 ואי רוצה למכור הקרקע לעשות הבית ואין ,שם כשירצה

מוכר אלא כח שיש לו בתוכה הא נמי פשיטא שבענין זה 

אלא נראה יכול למוכרה דלמה לא ימכור כח שיש לו בה 
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עלייה אמר גם ב לזורעה ובעל " דמיירי שרוצה בעהי"לר

אני אזרע שגם לי הקרקע משועבד לעלייה או דלמא מצי 

 )ל היאך אין לך כלום בקרקע אלא לענין העלייה בלבד"א
, רבי נתן אומר תחתון נוטל שני חלקים, תניא

ואחרים אומרים תחתון נוטל . והעליון שליש

אמר רבה . והעליון נוטל רביע, שלשה חלקים

אב בית דין [ הוא דדיינא, נקוט דרבי נתן בידך

ונחית לעומקא )] :יג(כדאמרינן בהוריות , היה

קא סבר כמה מפסיד עלייה בבית . דדינא

היא ממהרת ליפול מחמת , ימי קיומה(תילתא 

פסק .     הלכך אית ליה תילתא) משא העלייה
 ל העלייה לבעל הבית לבנותאמר בע. א ע"הש

 ,והוא אינו רוצה,  עלייתו על גביוכדי שיבנה

, י בעל העלייה בונה את הבית כשהיההר

, ויושב ודר בתוכו עד שיתן לו כל יציאותיו

ביאר באר  (ואחר כך יבא ויבנה עלייתו אם ירצה

, ואם אין אחד מהם יכול לבנות. )ק"פסק כת הגולה

ובעל הבית , בעל העלייה נוטל שליש הקרקע

וכן אם מוכרין אותה מדעת הגה . (שני שלישים

רצה  .ב ).ה,קסד(מ "חו) מים כןחולקין הד, שניהם

ואם בא . בונהו כשהיה, בעל הבית לבנות ביתו

אם חיזק אותם והרבה , לשנות בכותלים

רצה . שומעין לו, ברחבם יותר ממה שהיו

כגון שהיו , למעט ברחבם או לפחות מחזקם

אין , אבנים ובקש להחזיר לבנים וכיוצא בהם

בא לשנות את התקרה לקורות . שומעין לו

, לפחות ממה שהיו. שומעין לו, ים וחזקיםכבד

הרבה בחלונות או שהוסיף . אין שומעין לו

מיעט בחלונות . אין שומעין לו, בגובה הבית

 ).ו,קסד(מ "חו שומעין לו, או שמיעט בגובה הבית

, אם רצה, וכן בעל העלייה בונה אותה .ג

ואם בא לשנות הכותלים להרחיב . כשהיתה

מפני שהוא מכביד על , אין שומעין לו, ולהחזיק

וכן . אבל למעט שומעין לו. כותל התחתון

אם שינה אותם לקלים , בקורת תקרה העליונה

אין , לכבדים מהם. שומעין לו, ממה שהיו

הרבה בחלונות או שמיעט בגובה . שומעין לו

אבל אם מיעט בחלונות או . שומעין לו, העלייה

 ומיהו כל הגה(. אין שומעין לו, הרבה בגובה

אם היה המנהג , שאין הקפדה רק בכובד הבנין

א " יא"ד ותשובת הרשב"ראבלשנות אזלינן בתריה 

זה , הא דאסורים לשנות היינו כשלקחו או ירשו

, אבל כשבנו מן ההפקר, הבית וזה העלייה

שהרי בתחלה אם היה רוצה , יכולין לשנות

   ).ז,קסד(מ "חו )רבינו ירוחםהיה בונה כל מה שירצה 
  

 שהוא )בית לעצור זיתים(ן בית הבד  וכמשנה

י "פירש רש[ וגינה אחת על גביו, בנוי בסלע

והיה גינתו למעלה , שחקק אדם בסלע תחתיה כגון כיפה

וכשמת נטלו בניו זה בית הבד וזה , ובית בדו מלמטה

 דאיירי באחין שחלקו כמו י"רש' פי 'כתבו התוס גינה

וקצת קשה יהודה ורבנן ולא בשוכר ומשכיר ' פלוגתא דר
דמשמע דמדפליגי הכא רב ושמואל בגמרא דמיירי 

 ועוד אי ,בשוכר ומשכיר דומיא דההיא דפליגי לעיל

באחין שחלקו מוטל על התחתון לבנות התקרה אמאי 

אצטריך לאוקמי ההיא דלעיל בנפחת העלייה בשוכר 

 אנפחת 'וכן' ואי האי ,ומשכיר לוקמה באחין שחלקו

אלא על משנה , שנה לפניהלא על מ (העלייה דלעיל קאי

 ונפחת ] אמאי הפסיק ביניהם ולא הסמיכם)שלפני כן

גגו של בית הבד שהוא מקום זריעתו של (

עד , הרי בעל הגינה יורד וזורע למטה) העליון

מבנה על גבי (שיעשה לבית בדו כיפין 

  ).  העליון יתן עליו עפר ויזרע,קשתות
  

הכותל והאילן שנפלו לרשות  )המשך המשנה(

דמאי הוה ליה (הרבים והזיקו פטור מלשלם 

נתנו לו זמן לקוץ את ). אנוס הוא, למיעבד

שראוהו בית דין (האילן ולסתור את הכותל 

לתוך (ונפלו ) ואמרו לו סתור, שהיה נוטה

לאחר הזמן , בתוך הזמן פטור) גינתו של חבירו

  . חייב
  

מי שהיה כותלו סמוך לגינת חבירו  )המשך המשנה(

דף קיח [ואמר לו , ר לו פנה אבניךואמ, ונפל
אין ) ופנה אותן לעצמך, הם שלך ( הגיעוך]א"ע

אם אין זה רוצה אין קונה לו דבר (שומעין לו 

אמר לו הילך , משקבל עליו). הפקר או מתנה

 אין שומעין ,את יציאותיך ואני אטול את שלי

  . לו
  

השוכר את הפועל לעשות עמו  )המשך המשנה(

)  לו משלו או מן ההפקרללקט(בתבן ובקש 

ואמר לו טול מה שעשית , ואמר לו תן לי שכרי

אין שומעין )  יהא שלךכל מה שלקטת(בשכרך 

,  דבכל דוכתי אית ליה שוה כסף ככסףג"עא[לו 

 . קיח-: קיז  
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 מאי ,הכא גבי פועל בל תלין שכרו כתיב

ואמר לו , משקבל עליו] דאתני בהדיה משמע

  .לוהילך שכרך ואני אטול את שלי אין שומעין 
  

 ושמואל אמר,  ברובהרב אמר,  נפחתה)גמרא(

, רב אמר ברובה. )ש"ג הרש"כ טפחים (הבארבע

 אדם זורע חציו למטה וחציו האבל בארבע

אין אדם זורע , הושמואל אמר בארבע. למעלה

דאי , וצריכא. חציו למטה וחציו למעלה

משום , אשמועינן דירה בהא קאמר שמואל

א הכא ופורתא דלא עבידי אינשי דדיירי פורת

אבל לענין זריעה עבידי אינשי דזרעי , הכא

אימא מודה ליה , הכא פורתא והכא פורתא

אבל ,  בהך קאמר רב,ואי איתמר בהך. לרב

  . צריכא, בהא אימא מודה ליה לשמואל
  

אמר רבי ?  וכמה זמן בית דין'נתנו לו זמן'

ומכאן אנו למדים זמן  'כתבו התוס[יוחנן שלשים יום 

ג נמי " ורשב,יום' ע חובו ולכמה דברים דהוי לד לפרו"ב

אף לעצמו אין מחזיר אלא שלשים יום .) קיג(אמר לעיל 

יום כמו הכא ' ד ל" לכל נזיקין לא אמר שיהא זמן בומיהו

גבי נשברה כדו ולא סילקו נפלה גמלו :) פב(דהא לעיל 

ד שלשים יום "מ מחייב בהזיקן אין זמן ב"ולא העמידה ר

והיינו טעמא שבשעה קלה יכול .) כט(ק "שם כדמשמע בב

   .]להסירם משם
  

הילך ' הא מדקתני סיפא '...מי שהיה כותלו'

טעמא ,  מכלל דפנינהו עסקינן'יציאותיך

אמאי ותקנה ליה . הא לא פנינהו לא, דפנינהו

דאמר רבי יוסי ברבי חנינא חצירו של , שדהו

אבל אי  'כתבו התוס(אדם קונה לו שלא מדעתו 

 ברבי חנינא אתי שפיר דאין קונה לו אלא היכא י"לאו דר

 דכשאמר ליה ,דעומד בצד שדהו לכך כי לא פנינהו לא

 הני מילי היכא ?)הגיעוך לא היה אכתי עומד שם

אבל הכא אישתמוטי , דקא מיכוין לאקנויי ליה

  .הוא דקא מישתמיט ליה
  

דאי ,  וצריכא'...השוכר לעשות עמו בתבן'

 דכי )ותל שנפל לגינת חבירוכ (אשמועינן להך קמייתא

 אין )הם שלך ופנה אותם בעצמך (קאמר ליה הגיעוך

דמפקיר נזקיו לאחר ג "אע 'כתבו התוס[שומעין לו 

וכאן ( על הזקו דפטור.) כט(ק "ב בנןנפילת אונס אמרי
 הכא )...שמחייבים את בעל הכותל לסלק את אבניוהדין 

 ]'מדאישתמוטי קא מישתמיט ואינו מפקירו כדאמר בג

וזה אינו חפץ (משום דלית אגרא גביה 

אבל ) שמנעו מזריעתו, והוא מזיקו, במתנתו

וזה בא לכופו על (הכא דאית ליה אגרא גביה 

אימא ) ...והוא אומר לו טול זה בפרעון, שכרו

מבעל ( דאמרי אינשי ממרי רשותיך ,שומעין לו

 אפילו נותן לך סובין(פארי אפרע ) חובך

 הכא )גבי פועל ( הכאואי אשמועינן). קבלם

 )ואמר לו הילך שכרך ואני אטול את שלי (שמשקבל עליו

אין שומעין לו משום דאית ליה אגרא גביה 

ואין בעל הבית יכול  משקיבל עליה קנייה באגריה(

 דלית )בכותל שנפל לגינת חבירו ( אבל הכא)לחזור בו

הם שלך ופנה אותם , הגיעוך ( אימא,ליה אגרא גביה

דאין שומעין לו (צריכא , עין לו שומ)בעצמך

  ). דקנייה ליה חצרו
  

 )...'טול מה שעשית בשכרך' אם אמר לפועל ,שנינו במשנה(

לאומר ( והתניא שומעין לו .אין שומעין לו

 אמר רב ?)לפועל טול מה שעשית בשכרך

 כאן,  בשלו)כששכרו לעשות (כאן, נחמן לא קשיא

שהיתה מלאכת ( בשל חבירו )ששכרו לעשות(

לאו למימרא שיהא  ן"ביאר הר  שומעין לובירוח

רשאי פועל לטול תבן וקש לעצמו כמו שאמר לו זה דהא 

שומעין לו שאין מחויב לתת '  ולא מידי אלא פיהלית בי

הקשו  .ד השתא שאין שכרו עליו כלל"לו שכרו דקס
ד השתא אמאי צריך לומר לו טול "תימה למאי דס 'התוס

ן לך כלום שלא עשית מה שעשית בשכרך יאמר לא את

   ).לי כלום
  

אמר ליה רבא לרב נחמן בשלו מאי טעמא 

בשל חבירו נמי שכרו , דאמר ליה אגרא עלך

וכר את הפועל לעשות בשלו  דתניא הש,עליו

וחוזר , והראהו בשל חבירו נותן לו שכרו משלם

כתבו  (ונוטל מבעל הבית מה שההנה אותו

לו שכרו משלם משמע דוקא לעשות בשלו אז נותן  'התוס

כ " אותימה . לא)שאמר לו תעשה בשל חבירי (אבל סתמא

אמאי איצטריך לשנויי כאן בשלו כאן בשל הפקר לישני 

כאן ששכרו לעשות שלו כאן ששכרו סתמא בשל חבירו 

 דהא פשיטא דאם , דמשום הכי לא משני הכיי"ואור

שרק באופן שאומר  ( לוןשכרו לעשות בשל חבירו דשומעי
אבל אמר לו עשה בשל חברי ולא , צריך לשלם' עלישכרך 'לו 

 באופן ששכרו לעשות ולכן. אין צריך לשלם' שכרך עלי'אמר 
טול מה שעשית 'אם אמר לו ' שכרך עלי'בשל חבירו ולא אמר 

) צ לשלם לו כלל"שהרי מן הדין אי, פשוט ששומעים לו' בשכרך

אבל הא דמשני לעיל הא בשל חבירו חידוש הוא 

 .קיח          
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כיון ששם היה ', טול מה שעשית בשכרך'באומר  (דשומעין לו
  דהא לא קאי הכי)מוטל עליו לשלם והראיה לכך שזה חידוש

  וכן כאן בשל הפקר חידוש הוא)שלבסוף נידחו דבריו(

 וכן מה שמתרץ )שהמגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו(

לסוף דבהבטה שומעין לו חידוש הוא דקא משמע לן 

   ?)דהבטה בהפקר לא קני
  

אינו  (אלא אמר רב נחמן לא קשיא כאן בשלו

 כאן בשל הפקר )'טול מה שעשית בשכרך'רשאי לומר לו 

 דאמר )'טול מה שעשית בשכרך'לו שאומר  (שומעין לו[

רב , דלדידיה לא קני ליה, ליה קני ביה את

 המגביה מציאה ).י(דאמר לעיל , נחמן לטעמיה

לבעל כ הפועל לא זכה "א (לחבירו לא קנה חבירו

ואין כאן בל ,  נמצא שאין פעולתו עליו)הבית

דהתם ליכא למימר , ולא דמי לשל חבירו, תלין

 וכי לא אמר ליה שכרך על בעל, זכי ביה את

  ].  לאאבל הכא, הבית על כרחו שכרו עליו
  

מברייתא זו  (למימר[איתיביה רבא לרב נחמן 

 דפועל לאו בכלל המגביה מציאה )...רואים

וקנייה , לא כיד בעל הבית הואא, לחבירו הוא

אפילו אמר לו , בעל הבית בהגבהה דפועל

 דשכרו  וכל שכן הכא,עשה עמי מלאכה סתם

, מציאת פועל לעצמו] ללקט מציאות ממש

אימתי בזמן שאמר לו בעל הבית נכש עמי 

אבל אם אמר לו . או עדור עמי היום, היום

   ?עשה עמי מלאכה היום מציאתו לבעל הבית
  

,  רב נחמן לא קשיא כאן בהגבההאלא אמר

מתניתין , ואידי ואידי בשל הפקר(כאן בהבטה 

 ועל ששכרו ללקט תבן וקש בהגבהה דפועלכ

וברייתא כששכרו למלאכת , כרחו שכרו עליו

, הבטה כגון לשמור או להשליך מעלייה לארץ

 אכתי לא זכאי ביה דאמר ליה, כא הגבההדלי

  ).זיל את זכי בה, אנא
  

אי קניא (ה בהפקר תנאי היא אמר רבה הבט

של (דתנן שומרי ספיחי שביעית ) אי לא

או של חטין , שעורין לצורך מנחת העומר

נוטלין שכרן מתרומת ) לצורך שתי הלחם

, רבי יוסי אומר הרוצה מתנדב הוא, הלשכה

 אתה אומר )יוסי' חכמים לר (אמרו לו. ושומר חנם

אם נשמע לך לא (כן אין באין משל צבור 

 עומר ושתי הלחם משל צבור אלא משל יביאו

דסבירא , זה שקנה מן ההפקר בשמירתו, יחיד

הואיל ודבר טורח , להו הבטה קניא בהפקר

מאי לאו בהא ) ודעתו לכך על ידו נשמר, הוא

, קמיפלגי דתנא קמא סבר הבטה בהפקר קני

ורבי יוסי . ואי לא לא, ואי יהיבי ליה אגרא אין

י אזלי צבור וכ, סבר הבטה בהפקר לא קני

אם , ואם תאמר (. ומייתי השתא הוא דקא זכי ביה

אין (מה אתה אומר  ) מה אמרו לו חכמים בלשון,כן

 ת הדבריםמשמעו  הא איהו סבר דלא קניא...באין

 )והרי לשיטתו לא קשה כלום, כאילו הקשו לשיטת רבי יוסי
שאתה אומר לשמרו (הכי קאמרי ליה מדבריך 

מרים הבטה בהפקר שאנו או(לדברינו ) בחנם

  . אין עומר ושתי לחם באין משל צבור) קני
  

דכולי עלמא הבטה בהפקר קני ,  לאאמר רבא

, וטעמא דרבי יוסי דקסבר מסרה זה לצבור(

והכא חיישינן שמא ) ונמצאו באין משל צבור

 דרבנן סברי ,לא ימסרם יפה יפה קמיפלגי

ואי לא חיישינן שמא לא , יהבינן ליה אגרא

דנוח לו שיקרבו , בלב שלם( יפה ימסרם יפה

רבי יוסי סבר לא חיישינן שמא לא ). משלו

 הכי קאמרי ',ומה אתה אומר'. ימסרם יפה יפה

) שאתה אומר ישמרם חנם( מדבריך ,ליה

לדברינו דחיישינן שמא לא ימסרם יפה יפה 

  . אין עומר ושתי לחם באין משל צבור
  

 דכולי עלמא הבטה רבא אמר, איכא דאמרי

 והכא בחיישינן לבעלי זרועות, ר לא קניבהפק

 לא נוציא עליהן קול שהן של שאם(קמיפלגי 

,  יש בעלי זרועות שלוקחין אותם בחזקההקדש

דתנא קמא סבר דתקינו רבנן למיתב ). ולעצמן

כי היכי דלישמעי בעלי זרועות , ליה ארבע זוזי

דף [ורבי יוסי סבר לא תקינו . שו מינייהווליפר
אינן באין משל ( אתה אומר  ומה]ב"קיח ע

הכי קאמרי ליה )  הא אמרן דלא קני,צבור

לדברינו ) דקאמרת ישמרם חנם(מדבריך 

דסבירא לן דתקינו רבנן ארבעה זוזי מן (

, וזה מוחל עליהן, התרומה לשומרי ספיחים

ונמצאו לו בתרומה ארבעה זוזים שאין לצבור 

תמידין ומוספין ושאר ואם קונין מהן , חלק בהם

 : קיח-. קיח  
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. באין משל צבור) תמידין(אין ) בנות צבורקר

וכן כי אתא רבין אמר רבי יוחנן חוששין 

. א ע"פסק הש.     לבעלי זרועות איכא בינייהו
בית הבד שהוא בנוי בעובי ההר וגנה אחת על 

טפחים או ' ונפחתו שמי בית הבד בד, גביו

עד , הרי בעל הגנה יורד וזורע למטה, יותר

ויתקן העליון , פיןשיעשה זה לבית בדו כי

 . ב).א,קסה(מ "חו קרקע גנתו ויזרע כל גנתו
פטור , הכותל והאילן שנפלו לרשות הרבים

 לפי שאינם דומים ,שהפקירםפ "עוא, מלשלם

ויש הגה . (שהרי אין תחלתו להזיק, לבור

, אומרים דאם היה לו פנאי לסלקן ולא הפקירן

 הגה[ד קובעים לו זמן "ב, ואם היו רעועין) חייב
א "רר הגואיביאר ב ( שהתרו בו בית דיןדווקא

 אבל בלא בית דין )'ד"וכמה זמן ב' 'בגמ מרמדקא

 לקוץ את ...]שהתרו בו חביריו אינו כלוםפ "עא

. יום' ל, וכמה הזמן. האילן ולסתור את הכותל

, ואם הדבר נחוץ ויש לחוש שיזיק לאחריםהגה [

 אין נותנין לו זמן רק כופין אותו לסלק היזיקו

,  נפלו בתוך הזמן והזיקו])א"י בשם ריטב"ב( מיד

. מפני שהשהה אותם,  לאחר הזמן חייב,פטור

אבל אם ,  וכל זה כשבנאה מתחלה כראויהגה(

חייב , לא בנאה כראוי ומחמת זה נפל הכותל

מי שהיה  . ג).א,תטז(מ "חו .)ו"ירוהמגיד ' תוסבנזקו 

כופין אותו , ונפל, כותלו סמוך לגינת חבירו

אם אמר ליה פנה אותם ויהיו . נות אבניולפ

ה ואם נתרצה בעל הגינ. אין שומעין לו, שלך

 תן לי אבני וחזר זה ואמר, ופינה אותם, בכך

אבל כל . אין שומעין לו, ואין לך אלא יציאתך

הם בחצירו של זה ' אפי, זמן שלא פינה אותם

, לא קנה חצירו, ואמר לו פנה אותם ויהיו שלך

השוכר  .ד ).א,קסו(מ "חו דחותושלא כוון אלא ל

את הפועל לעשות בשלו או ללקט לו דבר של 

אינו יכול לומר לו טול מה שעשית , הפקר

ואם נתרצה הפועל ליטלו בשכרו . בשכרך

אין שומעין לו והוא שעשה , ואחר כך חזר בו

מ "חו משיכה או הגבהה או שהוא ברשותו

ל יכו, שכרו לשמור לו דבר של הפקר . ה).ב,שלו(

לפי שעדיין , לומר לו טול מה שעשית בשכרך

מ "חו וילך הוא ויזכה בו, ב"לא זכה בו בעה

דבר המופקר שבא אחד ושמרו והיה  .ו ).ג,שלו(

לא זכה עד , מביט בו שלא יטלנו אדם

או יחזיק בקרקע , שיגביהנו אם הוא מטלטל

פסק      ).יא,רעג(מ "חו כדרך שקונים הלקוחות
מור בחנם אין שומעין  מי שהתנדב לשם"הרמב

, לו משום בעלי זרוע שמא יבואו ויטלום מהן

לפיכך תיקנו להם חכמים שיטלו שכר מן 

הלשכה כדי שיפרשו הכל מאותו המקום שאלו 

   ).ו,ד(שקלים  שומרים שם
  

המוציא , הרבים המוציא זבל לרשות משנה

כלומר אינו רשאי (מוציא והמזבל מזבל 

הרפת לרשות אלא מוציאו מן , להשהותו שם

והנושאו יהא מזומן לישאנו לשדה , הרבים

מקומות יש (אין שורין טיט ). ולגנה לזבל

) ששורין אותו ימים רבים צבור במקום אחד

לפי (ואין לובנים לבנים , ברשות הרבים

ששוטח הטיט בקרקע , שמשהה אותן לייבשן

וחורץ בו חריצות שתי , חלקה כעובי הלבנים

). יחן שם עד שיבשוומנ, וערב כמדת הלבנים

ברשות ) לתת מיד בבנין(אבל גובלין טיט 

הבונה .  לבנים)כדי לעשות בו (אבל לא, הרבים

והבונה , ברשות הרבים המביא אבנים מביא

ואם הזיק ). מקבל מיד המביא ובונה(בונה 

רבן שמעון בן גמליאל אומר . משלם מה שהזיק

 )צרכי ( את)מזמן ברשות הרבים (אף מתקן הוא

  . )ואינו חייב בנזקין (לפני שלשים יוםכתו מלא
  

דתניא ,  לימא מתניתין דלא כרבי יהודה)גמרא(

רבי יהודה אומר בשעת הוצאת זבלים אדם 

וצוברו כל שלשים , מוציא זבלו לרשות הרבים

כדי ) ...משלשים לשלשים חוזר וצוברו(יום 

 ברגלי אדם וברגלי בהמה )יפה (שיהא נישוף

הושע לישראל את שעל מנת כן הנחיל י

מודה רבי ,  אפילו תימא רבי יהודה?הארץ

ומתניתין נמי (יהודה שאם הזיק חייב לשלם 

  ). שלא יתחייב בנזקו, עצה טובה קאמר
  

והתנן מודה רבי יהודה בנר חנוכה שהוא 

גבי הניח חנוני נרו מבחוץ ועבר גמל [פטור 

, טעון פשתן ודלקה בנר והדליק את הבירה

 :        קיח
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מאי לאו .  שהוא עושה ברשות מפני]):סב( ק"בב

אלמא כל מידי דיהבו ליה (רשות דבית דין 

רשות , לא? ) פטוראם הזיק, רבנן רשותא

והתניא כל אלו שאמרו מותרין לקלקל . דמצוה

כל אותן נזקין שנתנו חכמים [ברשות הרבים 

ואמרו מותרין לקלקל ברשות , עליהם רשות

כגון הוצאת זבלים , הרבים ולהשליכן לשם

וכגון פותקין ביבותיהם וגורפין , י יהודהלרב

, דברשות קא עבדי, מערותיהן בימות הגשמים

ורבי יהודה ,  אם הזיק חייב לשלם)].ו(ק "בב

מתניתין דלא כרבי ,  אלא מחוורתא?פוטר

 תין ואמאי לא משני מתנית"וא ,'כתבו התוס[ יהודה

וזה , בימות החמה שהרחוב נאה (שלא בשעת הוצאת זבלים
 )יהודה דיבר רק בשעת הוצאת זבלים' שהרי ר, מקלקלו

 דהתם תיןאמתני.) ל(ק " כדמשני בב,דברי הכלמשנתנו ו

 שלא בשעת הוצאת מתניתין דהכא פשיטא ליה דל"וי

 תיןלא הוה קשיא ליה הא דמתניד, ראיה לכך ו.זבלים

כי  (יום' יהודה מתיר להניח ל'  ור,מצרכת לזבל לאלתר
' ור, רה שלא בשעת הוצאת זבליםשהמשנה דיב' היה ברור לגמ

 להכי לא מצי אתא ,אלא .)יהודה דיבר בשעת הוצאת זבלים

יהודה משום דמחייב לשלם מה שהזיק אפילו הזיק ' כר

 ולרבי יהודה ,בההיא שעה קטנה שיש לו רשות להניח

 דמתניתין ל"ועיאותה שעה כיון שיש לו רשות פטור 

מזבל מזבל משמע דאיירי בשעת הוצאת זבלים מדקתני ה

 והא דלא הוה קשה ליה ,משמע בשעה שרגילין לזבל

לאלתר משום דאיכא ' דרבי יהודה שרי שלשים יום ומתני

ל שימהר שלא יצטרך "למימר דמתניתין עצה טובה קמ

   .]לשלם מה שהזיק
  

 , ורבן שמעון בן גמליאל,אמר אביי רבי יהודה

 כולהו סבירא להו כל מקום שנתנו ,ורבי שמעון

רבי יהודה הא . ים רשות והזיק פטורלו חכמ

 רבן שמעון בן גמליאל דתנן רבן ,דאמרן

שמעון בן גמליאל אומר אף מתקן הוא את 

 דאמר ,ק"וקאי את(מלאכתו לפני שלשים יום 

וקאמר ליה איהו אף בשלשים , אם הזיק משלם

  רבי שמעון דתנן). יום קודם לכן מתקן ופטור

לא , ב"משנה היא בב(היה מעמידו בעלייה 

יעמיד אדם תנור בתוך הבית אלא אם כן יש 

על גביו חלל גובה ארבע אמות מפי התנור 

 מעזיבה )עובי (צריך שיהא תחתיו) לעלייה

) שאין היסק שבה גדול(ובכירה , שלשה טפחים

שדלק (ואם הזיק ) מעזיבה יהא תחתיה(טפח 

.  מה שהזיקמשלם) הבית והדליק את סביביו

רו כל השעורים הללו רבי שמעון אומר לא אמ

  .אלא שאם הזיק פטור מלשלם
  

החוצב אבן מן ההר לעקרה (תנו רבנן החצב 

הוא המרבעה (שמסר לסתת ) מחיבורה

הסתת שמסר לחמר , הסתת חייב) ומחליקה

ומוסרה , שסיתתה הסתת שם, נושאה מן ההר(

המושיטה לבנאי העומד על מעמד , לכתף

, יבהחמר חי) החומה העשוי להילוך האומנין

הכתף שמסר , החמר שמסר לכתף הכתף חייב

הבנאי שמסר לאדריכל , לבנאי הבנאי חייב

שהוא מדקדק בהנחת האבן , הוא אבי האומנין(

לצדדה על מושבה בשוה שלא תמיש ולא 

אדריכל ) ולא תהא בולטת חוץ לדימוס, תטה

אם תפול , זה שהיא בידו חייב בנזקה[חייב 

 הוא ,יאמידו ותזיק את אחרים או תשבר ה

דמוקמינן להא לקמן ג "עוא, חייב לשלם

 אין חייב ,וכולן שותפין במלאכה, בקבלנות

 דכיון דכחו הוא, אלא מי שהיתה מסורה לו

דתנן אדם , הנזק מוטל עליו כל היכא דמיתרמי

דנפקא לן , מועד לעולם שוגג ומזיד אונס ורצון

 לחייב על השוגג פצע תחת פצע) :כו(ק "בב

ואם הניח אבן על הדימוס ]. רצוןואונס כ, כמזיד

אלו שהיו שותפין (חייבין לשלם והזיקה כולן 

היא , ומשהניחו אבן על הדימוס, במלאכה אחת

הואיל ולאו כחו , נפלה והזיקה, שורת הבנין

ה וליכא שלאחר שהניחה נפל, דאדריכל הוא

,  כולן חייבין יחדלחיוביה משום גירי דיליה

, לאכה לעשותשכולן שותפין בדבר ועליהן המ

והתניא אחרון חייב ). וקיבלו אחריות הנזק יחד

 לא קשיא כאן ?וכולן פטורים) אדריכל שהניחה(

כל בעל מלאכה עומד בפני ד האחרון חייב(בשכירות 

 כאן ) וברגע שסיים את מלאכתו פגה אחריותו,עצמו

כולן חייבין היכא דלא נפלה מיד (בקבלנות 

יושבת ועל כולן לשמור שתהא מ, אחד מהן

יש לכל אדם להוציא . א ע"פסק הש     ).יפה

את הזבל והגללים לרשות הרבים בשעת 

אבל שלא בשעת הוצאת הגה . (הוצאת זבלים

אבל , זבלים אסור להוציאם כדי להניחם שם

 :קיח          
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 ולצבור אותם ...)מוציאם כדי לפנותו לאלתר

 ,כדי שיהיה נשוף ברגלי אדם, שם שלשים יום

 ביאר באר הגולה (לםכ אם הזיק חייב לש"ואעפ

במה שאמר שבשעת הוצאות הזבלים יהודה ' פסק כר

 ביאר  ופסק דלא כותיה בניזקין,ה"מותר להוציא לר
מ שם אוקמיה "י דבב"אין הלכה בזה כרא "הגר

אין שורין טיט ברשות  .ב ).ב,תיד(מ "חו ...)בשיטה

ואין לובנים בו , הרבים להשהותו זמן רב

אבל ,  לצורך בנין אבל גובלים שם טיט,לבנים

, ה"הבונה בר . ג).ה,תיז(מ "חו לא לעשות לבנים

אלא , כשמכין האבנים צריך שלא ישהם שם

וכולם שהזיקו  .ד ).ו,תיז(מ "חו מביא ובונה מיד

' פי(החצב  .ה ).ז,תיז(מ "חו חייבים לשלם נזק שלם

' פי( שחצב אבן ונתנו לסתת )שחוצב אבנים מההר

הסתת ,  והזיק בו)מחליקההפוסל אבני גזית ומרבעה ו

מסרה . החמר חייב, מסרה הסתת לחמר. חייב

, מסרה הכתף לבנאי. הכתף חייב, החמר לכתף

מסרה הבנאי למסדר המסדרו על . הבנאי חייב

ואם אחר שסדרו . המסדר חייב, שורת הבנין

אם הם קבלנים , על שורת הבנין נפל והזיק

ואם הם . כולם חייבים, וכולם שותפים במלאכה

מ "חו האחרון חייב וכולם פטורים, שכירי יום

   ).ד,שפד(
  

, סמוכות זו לזו( שתי גנות זו על גב זו משנה

האחת קרקעיתה גבוה ושאצלה קרקעיתה 

בזקיפת הגובה שזו (והירק בינתים ) נמוך

רבי מאיר ) גבוהה מזו יש שומים או בצלים

שהרי עפרו הוא ומשלו הוא (אומר של עליון 

שעל אוירו ( אומר של תחתון רבי יהודה) יונק

אמר רבי מאיר אם ירצה העליון ). הוא מונח

 אמר רבי יהודה ,ליקח את עפרו אין כאן ירק

משוה (אם ירצה התחתון למלאות את גנתו 

 אמר רבי מאיר ,אין כאן ירק) קרקעו לעליונה

שלא (מאחר ששניהן יכולין למחות זה על זה 

תחתון  עליון ליטול עפרו וה,יהא ירק זה כאן

ממקום (רואין מהיכן ירק זה חי ) למלאות גנתו

אמר רבי שמעון כל )  לו ינתןשהוא יונק וגדל

שהעליון יכול לפשוט את ידו וליטול הרי הוא 

הואיל ומעפרו היא , כדאמר רבי מאיר(שלו 

ועליון הוא גופיה (והשאר של תחתון ) חייה

שגנאי הוא לו ליטול , לגביהאפקורי מפקר להו 

  ).יכנס לתוך של חבירו וללקוטרשות ל
  

כולי ) שרשי הירק( אמר רבא בעיקרו )גמרא(

לפי ( כי פליגי בנופו .עלמא לא פליגי דעליון הוי

רבי ). פליגי בהו, שהן תלויין באוירו של תחתון

ורבי יהודה , מאיר סבר שדי נופו בתר עיקרו

  . סבר לא אמרינן שדי נופו בתר עיקרו
  

כתבו ( ר כי האי גוונאותניא נמי גבי מקח וממכ

 ולא הוי ,תניא גרסינן דאינה משנה בשום מקום 'התוס

י היוצא מן הגזע של בעל "ג ממש דאפילו אמר ר"כה

הקרקע לא יקשה כלום שהרי עומד באוירו של בעל 

הקרקע וגם יונק מן הקרקע ועוד שלא היה בדעת המוכר 

למכור אלא זה האילן שהיה כעין שמכר אבל לא אילן 

עתיד לצאת מן הגזע דלא חשיב כאילן עצמו חדש ש

מאיר '  וכן ר,הענפים המתחדשים אלא נחשב כאילן אחר

אם היה אומר כאן של בעל האילן לא היה קשה על 

משנתנו שכמו שהענפים המתחדשים בכל שנה הם של 

 והא דקאמר ,נ היוצא מן הגזע יהיו שלו"בעל האילן ה

הקרקע טפי  מ כאן כחו של בעל"ג היינו שמיפה ר"כה

 ולהכי לא עביד צריכותא ,תיןמרבי יהודה כמו במתני

 )בסמוך אלא אערלה ואמקח וממכר ולא אמתניתין
בלוקח אילן אחד בתוך של חבירו [ דתניא

 דדברי הכל לא קנה .)פא(ב "דקיימא לן בב

 היוצא מן ])...שאותו לא קנה (טן ק)אחר (ואילן, קרקע

, רקעהגזע ומן השרשין הרי אלו של בעל הק

 לית דינא היוצא מן השרשין( דברי רבי מאיר

, ומן הגזע נמי, ולית דיינא דקרקע גמורה היא

תם וה, רבי מאיר סבר שדי נופו בתר עיקרו

מפרש מאי גזע ומאי שרשין גזע כל שרואה 

 ג"עוא,  שאין רואין פני חמהשרשין, פני חמה

ני התם כדקת, דשבח נוף העליון לבעל האילן

 התם הוא דאדעתא דהכי ,הגדילו לא ישפה

שכל זמן שיהא ראויין לעשות פרי יהא , נחת

אבל אילן אחר , יריוישא ענף ופ, בקרקע

רבי . ) אילנא אחרינא הואהעולה מן הגזע

ומן , יהודה אומר מן הגזע של בעל האילן

  . השרשין של בעל הקרקע
  

 ותנן נמי גבי ערלה כי האי ]א"דף קיט ע[

 ומן השרשין חייב גוונא אילן היוצא מן הגזע

, דאילן הוא לעצמו(דברי רבי מאיר , בערלה

, דגזע הסמוך לקרקע בתוך שלשה כקרקע הוא

 . קיט-: קיח 
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 שדי נופו בתר דלא מארעא ממש יניקג "עוא

 מן ,רבי יהודה אומר מן הגזע פטור). עיקרו

  . השרשין חייב
  

דאי אשמועינן קמייתא בהא קאמר רבי , וצריכי

 ערלה אבל גבי. משום דממונא, יהודה

ואי . דאיסורא אימא מודי ליה לרבי מאיר

אבל , איתמר בהא בהא קאמר רבי מאיר

  .  צריכי,בההיא אימא מודי ליה לרבי יהודה
  

 '...כל שהעליון יכול לפשוט אמר רבי שמעון'

בעי רב . אמרי דבי רבי ינאי ובלבד שלא יאנס
 מגיע לנופו ואין מגיע ענן ואיתימא רבי ירמיה

כגון (עיקרו ואין מגיע לנופו מגיע ל, לעיקרו

  . תיקו?  מאי)שנוטה נופו למטה
  

אמר אפרים ספרא תלמידו של ריש לקיש 

אמרוה . משום ריש לקיש הלכה כרבי שמעון

לי נראה שבור י "פירש רש[קמיה דשבור מלכא 

ואמרוה להא , ובקי בדינים, ומלך פרס היה, מלכא ממש

פריון ואמר א, וקלסה, דרבי שמעון דמתניתין קמיה

ואית , נמטייה לרבי שמעון יקבל חן מאתנו על דבר זה

דבכמה דוכתי קרי ליה ,  שמואל הוא שבור מלכאדאמרי

אי להא דרבי שמעון , דמאי אמרוה, ואין מיושב בה, הכי

ואי , דמתניתין אטו שמואל לא הוה ידע לה למתניתין

להא דאפרים ספרא אטו אי לא אמר ריש לקיש הלכה 

אל מי לא קים בדיני למיקלסיה לרבי כרבי שמעון שמו

 שמעון עד דשמע משמיה דריש לקיש דהלכתא כוותיה

דשבור מלכא היה , י"רש' נראה לפרש כפי 'כתבו התוס

שנעץ הסכין עשר :) עו(ז "עבבקי בהלכות כדאמרינן 

 ]פעמים בקרקע קשה כשחתך האתרוג בסכין לרב יהודה
נמטייה לרבי ) חן שלנו(אמר להו אפריון 

שתי גנות זו על גב זו  ע"פסק הש     .וןשמע

כל , בגובה עובי הארץ שביניהם, והירק בינתים

, שהעליון יכול לפשוט ידו וליטול אותו מעיקרו

 והשאר ,ובלבד שלא יאנוס עצמו, הרי הוא שלו

 היתה יד העליון מגיע עד הגה[ ...של תחתון

ה כל שהוא סמוך לקרקע פחות "אפ, למטה

בשם  ביאר באר הגולה( משלשה הוא של מטה

 היה מגיע .])הוי כקרקע התחתון' ד דפחות מג"הראב

 ואם ,לא יטול העליון, לנופו ואין מגיע לעקרו

כתב  ,ביאר באר הגולה [אין מוציאין מידו, נטל

ש "כמ (ל לומר חולקין" ויש לתמוה כיון דספיקא המ"הכ

מ "חו ]שטעמו משום דתחתון כמו מוחזק בו'  ואפש)הטור

   ).א,קסז(
  

  בורא עולם' תם ונשלם השבח לה
  

 .       קיט
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