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ע יא  א"דף
יהונתןבשםמקובצתבשיטהפירש.'וכורציןאותןראה,'מתני )א ,רבינו

ראה השדה הצבי,לשדהוליכנסרוציןדהרודפיןדבעל תזכהואמר,וליטול
הםשדילי שיזכו שהיואו,עדיםלפניכןואמר.לפני  .רציןלאותן

תני,רבובשםמקובצתהשיטההקשה.שם',מתני )ב לא יצבראהאמאי
שדישבור לי זכתה לא,ואמר אין,דאשמועינן,ותירץ.ותו דבעלמא דאף

ידע אי אלא בצידה שעומד אף לו זוכה מקום,מציאהבהשיששדהו מכל
אי,שדהובתוךהיאאםיודעדאינואף,המציאהאחררציןאותןכשראה

דזכתה,נמיאי.לוזכתה,ליזכתהאמר אמרשדהולואשמועינן דלא אף
זכתה"ד'התוסוכדעת,לוםכ .ה
מגזילה"פי(ם"הרמב .שבורצביאחרמציאהאחר',מתני )ג )א"היואבדהז

שבור,פירש צבי היינו אחר"די"רשאבל .דהמציאה הוישבורדצבי,כתבה
יטלוהולאאם,השדהבתוךומשתמר,לרוץיכולדאינו,דמציאהדומיא
מקובצתוביאר.אחרים א"מהרבשםבשיטה רש,בוהבי מציאה,י"דלדעת

עניני תרי הוו שבור להדדי,וצבי דדמו  .אלא
אחר"די"רש )ד ,לרוץיכולשאינודמציאהדומיאדהוא,שבורצביה

מקובצתביאר.אחריםיטלוהולאאם,השדהבתוךומשתמר בשםבשיטה
אבוהב"מהר דהצבי,י לומר אין מאי,כללמתנועעאינודהא תיקשי הכי דאי

שדהואשמעי לו זכתה לא כדרכו דברץ בסיפא לה,נן שמעינן מרישא .הא
רץ דאינו איירי כרחך על מתנדנדאלא אלא עמוד(לקמןוכדקאמר,כדרכו

שבור,ומגיעןאחריהןדרץ,)ב דהוי דאף אחריו,דהיינו לרוץ אלא.בעי
למציאה דמי לא דמתנודד רש,דתיקשי פירש כמו,דהדמיון,י"ולכך

לרוץ,קודםאחריםיטלוהלאאםליטלהליכודבמציאה דמצי כיון נמי הכא
השדה,שיצאוקודםולהגיען  .בווזוכה,כשלוחונעשית

זכתה"ד'תוס )ה דלאנראה,לוה גב על אמנם.לודזכתהליזכתהאמראף
אמירה,כתב)החדשים(א"הריטב ללא זכה אחרדרציןדרואהדכיון,דלא

לושתזכהאומראינווגם,בהמטפלאינוובמקומועומדאם,המציאה
חצרוואין,אחריהלרציםומפקירה,בהלמזכיבעידלאדעתיהגלי,שדהו
כתב.לקנותרוצהשאינומהלוקונהאדםשל מדפי.ה(יוסףהנמוקיוכן
אמירה,ן"הרבשם)ף"הרי כל,מהלכיםוגוזלותדצבי,ומשום,דבעי

דכן,והוסיף.מגיעןאחריהםרץדאייוןכ,לומשתמרים,לקנותםשמתעורר
הז"פי(ם"הרמבדעת דעת).ח"מגזילה משנהאמנם דעת,הכסף כן דאין
הר,ם"הרמב לדעת אבל,אמירהבעימהלכיםשהםבהנידוקא,ן"דהא
אמר,מהלכתשאינהמציאה לא אי אף הרמב.קני לדעת אפילו,ם"אבל
אמירהמהלכתשאינהבמציאה נפלהשאם,וכתבמדסתםוכדמוכח,בעי

כתב,החצרבעלשלהיאהרימציאהשם לאואהא ,שדיליזכתהאמרדאי
דעת.זכההקודםכל ז אות לקמן  .א"הרשבועיין

בחדושי.הוימאיאמרלאכידלקנירבנןתקוןאילעילכדאמרינן,ד"בא )ו
הראיה,ן"הר הקודמת[דחה באות לשיטתו של'דד,]ואזיל אדםאמות

.המשתמרתבחצרבעינןדלאהיכיכי,אמירהבעילאולכך,לומרותמשת
בדעתחייםוהתורת מגזלה"פי(ם"הרמבביאר וה"היז אמירה,)ח"א ,דבעי

מד ליה תיקשי תקנתא,אמות'דלא ,לאנצוייליתידלא,היאדרבנןדהתם
לא,הוימאיאמרלאכירבנןתקוןדאי,פריךולכך אי אף אתידהא אמר
דקונה,נצויילא תקון נמי בחצרהכאאבל,ובהא ,מדאורייתאדקניאדאיירי

אלא קני  .באמירהלא

וכוחנינא'בריוסירבידאמרועוד,ד"בא )ז דלאאלמא'חצרו גב על אף
הלעיל[דסברידלראשונים,א"הרשבכתב.קניאמר אי,]אות אלא זכי דלא

זכתה לחלק,שדיליאמר שדה,יש עומדשאינהדגרעא אי ואפילו משתמרת
דאינוהמשתמרתמשדה,בצידה שדהולוזכתהדהתם.בצידהעומדאף
זה,והקשה.חנינאבריוסי'וכדרמדעתושלא רב,דלפי בלא אמריהודהאף

לר,שמואל בר'תיקשי שלא,חנינאיוסי אף דמהני בעי,מדעתודסבר ולא
נמי,רץותי.דבעיקתניובמתניתין,שדיליתקנהלמימר הכי דנטראלא,דאין
דרבעלהדמפרשעדליה לכולהלברורהכדי,שמואלאמריהודההא

[מילתא הבאה. באות  ].ועיין

מוקמינן,א"המהרשכתב.שם,ד"בא )ח דלהלן חנינא'לדרדאף בר יוסי
מקום.המשתמרתבחצר אסיקולא,שדהוליהותקנידמקשהלמאימכל

דזכתהאי,תהמשתמרבחצרדמייריאדעתיה בדאמרלונימא דוקא ,היינו
דרתיקשי אמירה'הא בעי דלא חנינא בר אמרדקתנידמתניתיןאגופא,יוסי
[ליזכתה הקודמת. באות  ].ועיין

כתב.קנילאכדרכודרץכיוןאמרדאפילוסיפאמשוםנקטוהכא,ד"בא )ט
הוא,יהושעהפני כדעת.דדוחק פירש הלעיל[א"הריטבולכך דבעי,]אות

שדי לי תזכה לקנות,לומר דמתכוון דעתו לגלות כן.כדי אמר לא אי,ואי
והחזיקקדם יימרמאןלמימרדמצי,מידולהוציאויכולאין,בהאחר

שיאמר,לקנותדנתכוונת בעי להדיאולכך להוציאו,כן מצי אפילודבהכי
לעיל.שדיליזכתהזהשאמרמודהאם,המוחזקמיד דמי,אהפגביאבל

בהשנפל מוחזק הכי,לקנותדנתכווןלומרדנאמןודאי,עליה לומר בעי ולא
 .בהדיא

מפרשים,)החדשים(א"הריטבכתב.שדהובצדשעומדוהוא',גמ )י דיש
דעת[ להלן"הרשבוכן ב(א בתוךדבעינן,)]עמוד דנקט.השדהדיעמוד והא

בצד,שדהובצד דאיירי,ופירש.נהיראדלא,וכתב.מהשדהאחדהיינו
יג[לדעתודמשתמרתומשוםלהחוצהואפילו,בצידה אות לקמן .]ועיין
דמילתאאורחא,ביתהבתוךוהיאלאשתוגטהזורק).עז(בגיטיןדתנןוהא
)ג"סקרסימןביאורים(המשפטוהנתיבות.פנימהמלךבתכבודהדכלנקט

מפרשים היש דעת בצד,ביאר עומד דבעינן דהא משום,שדהודסברי אינו
משתמר הוי יד,דבהכי מדין דקני לקמן[אלא יגעיין דומיא,]אות בעינן ולכך

לו דסמוכה .דיד
חושן,ב"ח(ט"המהריביאר.מדעתושלאלוקונהאדםשלחצרו',גמ )יא

קונה,)מאסימןמשפט דעת בעי הקנינים דהוי,דבשאר ולא,קניןמעשהכיון
יגסימןהעזראבן(נזרהאבניארובי.ובכוונהמדעתאלאקנה אות ,)קס

דמצינו כמו ואף,מותרמתכויןשאיןודבר,פטורדמתעסקבאיסוריןדהיינו
מי כן פי דהויאף,בשוגגחלבכאוכלהוי,בשוגגאצלוחמץששההעל

מכוויןמתעסק שאינו בעי,ודבר דלא משום במידיכוונהוהיינו אלא
 .דמעשה

יוסףהקשה.המשתמרתבחצר',גמ )יב הרי:ה(הנימוקי אמאי,)ף"מדפי
במציאה מדעתו שלא המשתמרת חצר דאינו,קניא כיון לא,בצדהעומדהא

שליחות,ידוהויא מדין אלא,ואי שליחות מדין לחבירו לזכות אפשר אי הא
הממון בעל של שלוחו נעשה כן הממון,אם בעל ליכא ותירץ.ובמציאה

כידו,לוזכותשהואילמדמשתמרתדכל,ן"הרבשם אף,הויא מהדהא
בחצר,לקנותוליהוניחא,לידושבא  .היאאריכתאוידא,המשתמרתנותנו

כתב.לאלאאי,איןשדהובצדעומדאי,משתמרתשאינהחצר'גמ )יג
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אי"די"רש בצד,ה עלמשתמרת,שדהודכשעומד בפרקין(ש"והרא.ידוהיא
לא אפילוקנהמשתמרתדבחצר,כתב)סימן מציאה עומדי בצדבאינו
משתמרתשאיןחצראבל.שליחותמטעםבפניושלאלאדםדזכין,החצר

אי קני מטעם,בצדהעומדאיןלא קונה דאיןסהדידאנן,שליחותדאינה
ידולכך.בידומשתמרשאיןשליחבידחפציושיהיורוצהאדם מדין ,קנה

בעינן הכי  .להדסמוכהדידדומיאומשום

אי"די"רש )יד כתב.ידועלמשתמרתהיאדעכשיו,איןשדהובצדעומדה
זכתה"ד'התוסדאף,חייםהתורת כמותו,ה ב(דלקמן,והקשה.סברי )עמוד
היודאםומשמע,"עומדיןהיוגמליאלרבןשלשדהובצדוכי",אמרינן
שעומדואי,ניחאהוהשםעומדין מה ידי דעל משתמרתבצידהנימא ,הויא

דהיומ מה מהני אכתי,שםעומדיןאי כיוןמשתמרתהיהלאזקניםלגביהא
ב(לקמן'התוסוכדכתבו,לתבואתםתבואתוביןהפסקהיהשלא ה"ד)עמוד
הקשה.וכי בשדה,עוד זה הא,למימראיכאמאימיליןכמהגדולהדלפי

ידו על כולה משתמרת [אינה רסימןביאורים(המשפטהנתיבותואמנם.
מונח,גדולהדבשדה,כתב)ג"קס ].קנהלא,ידועלמשתמרדאינובצדאי

כתב אליםמשום,בצידהשיעמודדבעינןדטעמא,ולכך שדהוקנייתדבהכי
קאמר.דמיכגופושדהו,שםדכשעומד,טפי הכי שלשדהובצדוכיומשום

היו גמליאל ןוכיו,ליזכתהאמריהוו,שםעומדיןהוודאי,עומדיןרבן
אמירה דלאמהני,ועמידהדאיכא דעת.משתמרהוהאף יג אות לעיל ועיין

 .ש"הרא

מילי"ד'תוס )טו הני המשתמרתבחצרדהוימשמעדהתםוקשה,ד"בתוה,ה
בבבא'התוס.המשכוןשםששמרהואמשתמרודאיביתודמסתמא',וכו

והלכתא"ד:)מט(קמא בשםה בחצר,י"רכתבו איירי דאינהדהתם
לא,רתמשתמ משמע,והוסיפו.שדהובצדעומדאםאלאקנהולכך דהכי

זה בא בהמדקאמר  .והחזיק
הוי,ד"בא )טז ביאר.'וכוליזכתהדאמרבהלזכותדנתכויןמשוםדמתניתין

לאתוייבעידהוי,א"המהרש חנינא'מדרנמי בר דנקט,יוסי דהא להוכיח כדי
זכתה דוקאליבמתניתין לאו ד'וסהתוכדכתבו,הוי זכתה"לעיל ולכך,ה

בלבדלאקשוייליהניחא .מיניה
וכושדהובצדעומדאי,משתמרתשאינהדחצרתימראומנא',גמ )יז  .'אין

הוי,מקובצתהשיטההקשה שינויא דהאי קאמרמאי,גמורהסבראכיון
למימר,ותירץ".תימראומנא" דישידעלאדאיהיכידכי,להיפךדאיכא

אי,שדהובצדדעומדאף,נהקלאמציאהבשדהו נמי מציאהשישידעהכי
בעיהכיומשום,התםקאידלאאף,ליקני,שדיליזכתהואמרבשדהו
להביא,כתביהושעוהפני .דשכחהממתניתיןראיהלאיתויי ראיהדבעי
להדיאמברייתא  .ס"בשפעמיםכמהוכדמצינו,המפורשת

זכור"ד'תוס )יח ולבסוףפועליםשכחוהוברשכ,ד"בתוה,שכוחולבסוףה
ור"הר.הואגםשכח מברטנורא"ש דבעל,כתבו)זהפאה(ע שכחה דבעינן

בשדה דקאי היכא רק דקאי,הבית בעיראבל.ביהוזכיגביהכיון קאי הוי,אי
נז,שם(א"הגרע'בתוסותמה.שכחודלאאףשכחה מוכח,)אות דבסוגיין

דוקא שכח ול",וכדקתני,דבעינן שכוחזכור  ."בסוף
ולבסוףזכורזהאיןזוכריןשהפועליםבשעהזכורשהואמהאבל,ד"בא )יט

לא,ן"הרבחדושיכתב.'וכושכוח הביתדאי בעל הפועליםשכחו אי,או
שתזכה אמראפילו,שדהולואפשר דממונו,שדיליתקנהאי ,הואכיון

לכשישכחנואפקריהורחמנא נכנס,הפועליםששכחוכיוןהכאאבל.רק
כאילו,שכחהלכלל הביתמרשותיצאוהוי העניים,בעל ,בוזכולאאבל

לא דאכתי הביתשישכחעדהשכחהנגמרהכיון בצדכשעומדולפיכך,בעל
הכי,והקשה.ההפקרמןלוזכתהשדהו שכוחמשכחתהיכי,דאי לה

מששכח,מעיקרו הביתהא שישכחוהועדנגמרהולא,שכחהלכללבאבעל
שאינהדשדה,נראהדמכאן,וכתב.שדהולוזכתהביניוביני,עליםפו

עומדאפילו,בהיודעדאינומציאהקונהאינהמשתמרת דכיון,בתוכהאי
מצדדהשדה משתמרת אף,עצמהאינה עומדלכך אינה,בתוכהאי

בהיודעשאינולמהמשתמרת לו,דהוי זוכה השדה אין הכי  .ומשום
דלעיל.שדילייזכהיאמרעומריןאהמלדכששדהו,ד"בא[ )כ ה"דואף

אמירה'התוסכתבו,זכתה בעינן מהפקר.דלא זכיה לענין איירינן אבל,התם
עניים בה זכו זכה לא שאם להוציא,הכא נאמן שיהיה תיתי  ].מהיכי

זה"ד'תוס )כא ולאהניחדאם,א"המהרשביאר.זויתקרןלאתויי,הכללה
כלכךואחר,זויתבקרןקצר את דלא,לדרוםמצפוןהשורהקצר אמינא הוה

שכחה דדעתו,הוי ,למערבממזרחאחרתבשורהזויתהקרןלקצורכיון

.תשובבבלוהויעליודעברכיון,שכחהדהויואשמועינן
עליויסמכופןיראשהיהדקידושיןקמאפרקי"פרש,עישורה"ד'תוס )כב
מעשה"ד:)כו(שיןבקידו'התוס.טבלויאכלושעישרביתובני דאי,הקשוה

מה גרע,תיקונומועילהיההכי אתאףביתובנייאכלושמאטפיוהא
בנייאכלושלאוידע,בכריתבואההרבהשהיתה,ותירצו.עצמוהמעשר
)בסוגיין(יהושעוהפני.מעשריפרישהמותרומן,שיבאקודםהכלביתו
שיאכלו,תירץ חייש ל,מעשרדלא דשרי מה.זריםכיון לפי הקשה אמנם
ב(להלן'התוסדכתבו בני,מעשרתרומתהפרישיהושע'דר,)עמוד הרי
גמליאלשלביתו התרומתרבן במיתהמעשריאכלו ,ותירץ.טבלכמודהויא

גמליאל שבניבמקוםמונחהיהדהטבלאלא,וביהמיניהעישרלאדרבן
שהיתהאחרתמתבואהמעשרעליהםהפרישוהוא,משתמשיםביתו

במעשר,המוקףמןשלאלתרוםחבריםנחשדודלאדנהי.המוצנעבמקום
תרומת,לןאיכפתלא גבי הדין מ"פ(בביכוריםכדמשמעמעשרוהוא  ,)ה"ב

גמליאל,א"המהרשכתב.רביםימיםעדלשובבדעתוואין,ד"בא )כג דרבן
דברדוימתחתמוציאשאיןחברעלדחזקה,למרחקיםלילךבדעתוהיהלא

 .מתוקןשאינו

ר,ד"בא )כד א"המהרשכתב.הפרישםוכברהיתההביעורדשנתת"ופירש
עתידשאנימה,בספינהדאמראלא,בביתוהפרישןדלא,.)כז(בקידושין
דקבע.לזכותןשיוכלכדי,'וכולהפריש הדין אובצפונומקוםלהםוהוא
,ביעורמשוםלעשותשהוצרךמהרקבברייתאהזכירדלאאלא,בדרומו

בביתו כתב.יאכלושלאלהזהירםוהוצרך,כלוםעישרלאאבל ,ם"המהרוכן
מדנקט כן והפריש,"למודעתידשאניעישור ",ודייק מדד לא דאכתי ,דמשמע

שם קריאת ידי על עתה מדכתבו,והוסיף.והפריש מוכח להלן 'התוסדהכי
ב( וכי"ד)עמוד המאיריאמנם.אתןלתבותבואתוביןהפסקהיהדלא,ה
בלהלן( למוד,כתב)עמוד אלא נקט דמופרשים,דמדלא אלא,היומוכח

מעורבותדהמתנות צריך,לזוזוסמוכותאוהיו שלאאחדלכללמודוהיה
 .חבירובחלקיכנס

ע יא  ב"דף

מקומו"ד'תוס )כה להשכיראולהםלהשאיללוהיה,ד"בתוה,לומושכרה
לומרבחליפין וכוהדשאלויש סימן(ש"הראכתב.'ושכירות ,)לאבפרקין
פירש.ידועזמןעדבחליפיןהקרקעלהםנתןלאאמאיתקשהדאכתי ,ולכך
תקנהלמצואהיינו,"בחליפיןלקנותסודרלהםהיהלאוכי"דפריךדהא
דכיוןאבל.הקרקעלהקנותצריךיהאשלא להקנותודאי ,הקרקעדבעי
סימןג"ח(הלויהביתוכתב.חליפיןמקניןכירותלשפרוטהליתןקלדיותר

וכי"בדי"דרש)מז כןה פירש דלא,מדכתב,לא פריך ליתןיצטרכודרבא
לרש,והוסיף.מעות תיקשי זה התוס"דלפי קושית הקרקע',י להקנות דמצי

בשאלה או כהתוס,בשכירות דיתרץ כרחך אינםושכירותדשאלה'ועל
 .בסודרנקנים

ידענא"ד.)ל(בערכין'התוס.שם,ד"בא )כו ולא החוזרדברדכל,פירשוה
הנאהכטובתדהוהמשום,בחליפיןמיקנילא,ושכירותשאלהכגוןלבעלים
הכי,בחליפיןלקנותממוןדאינה להתקבלומשום .מזהזהמעותהוצרכו
ב,מזסימןג"ח(הלויהביתוכתב דרש,)אות סבר"דאף ושכירותדשאלהי
הקודמת[בסודרנקניםאינם באות דהתוס,]עיין כטעמא לא מקום 'מכל

מדבריו,בערכין אינה"דדהא ,חליפיןרבאנקטדוקאדלאו,משמעממוןה
הקנינים דכל מהנוהמקנהשלמכחורקהבאיםאלא ולפי.הנאהבטובתלא

שכירות דמיא לא מדקנו,הנאהלטובתזה גמליאלוכדמוכח שכירותמרבן
רש,בכסףהמקום דדעת כרחך מהנילהבעליםבעיןהחוזרדבדבר,י"ועל
פירש.חליפין ג(ולכך אות שכתב,)שם הא פי מציעא"רשעל בבבא :)מה(י

משום"ד כדברמשוםחליפיןנעשהאינודמטבע,ה מסוייםשאינודהוי
רימון ,סברי"דרש,)'גסימןחליפיןקניןהלכות(אפריםהמחנהוביאר.וכחצי

חליפיןשאינוכמומסויםנושאידדבר בהםאינוכן,נעשה וכדאיתא,נקנה
בשאלה.)ד"קאלףסימן(א"הרשבת"בשו הדברדגוףכיון,ושכירותולכך

התשמישקונהואינו,הבעליםשלנשאר כחצי,אלא נמי הוה  .רימוןהוה

וכי"ד'תוס )כז ביןהפסקהיהשלאמשתמרהיהלאזקניםדלגבי,ד"בתוה,ה
כתב.לתבואתןתבואתו תכג(המרדכיוכן :)עט(בגיטין'התוסאמנם).אות

פנימית"ד רבןשלביתובנימפני,זקניםלגבימשתמרתהויאדלא,ביארוה
דחצרו,כתבא"הרשב.גמליאל משתמרתשלדאף גמליאל ידירבן על
אינה,שםהדרים מקום אלאעקיבא'וריהושע'רשללדעתןמשתמרתמכל

 

   יא דף מסכת בבא מציעא

 ט" אייר התשסבי



 
ג

גמליאלשללדעתו  .קונהשללדעתומשתמרתובעינן,רבן

תימאדאפילו,מקובצתהשיטהכתב.'וכוממוןאינההנאהטובת',גמ  )כח
ממון הויא אינה,דבעלמא מקום ,חליפיןידיעללהקנותחשובממוןמכל

למאןסוגייןואתיא ,כתבא"הריטבאבל.ממוןהנאהדטובתדאמראף
טובת דסוגיין להלן[).פה(בנדריםוכדמסקינן,וןממהנאהדלמסקנא ועיין

ל  ].אות

הקצות.קרקעגביעללקנותממוןאינההנאהטובתנמיהכא',גמ )כט
קמא"מרשהוכיח)א"סקרעהסימן(החושן בבבא פרה"ד.)קיח(י דהפקר,ה
מאי,והקשה.בתוכושצבוריןכלקרקעאגבנקנה הכי רבאפריךדאי

הפקרממוןאינהההנאדטובתכיוןהא,מחליפין בעליםמצולא,והוויא
,ותירץ.בהפקרדזוכהכמונקניתשפירקרקעאגבאבל,בחליפיןלהקנותה

פי ל[מקובצתהשיטהעל אות ממון]עיין הנאה דטובת ממון,דאף אינה
בחליפין להקנות קניינים,קרקעואגבחשוב דדבריו,והוסיף.גרועיםדהוו

דטרבאדהא,מוכרחין דהכי,.)פהנדרים(ממוןהנאהובתסבר כרחך ועל
ממוןאינוהנאהטובתאלא,בחליפיןלקנותסודרלהםהיהלאוכי,קאמר
חליפיןמשוםוהיינו,בחליפיןלקנות הנאהבטובתנתפסואינוגרועדקנין

ממון נמי,קלדהויא קניןדהויקרקעאגבלקנותממוןאינההנאהטובתוהכי
אגבדנקנההפקרבתורתלזכותמצולאעקיבא'וריהושע'רזהולפי.גרוע
רבאכיון,קרקע מצולאוהבעלים,בעליםלווישממוןהנאהטובתדסבר

.הוההפקרולאונינהודבעליםאכתיולכך,דגריעיואגבבחליפיןלהקנותן
רש[ בשיטת הבאה באות  ].י"ועיין

אינה"די"רש )ל טובתאלאבהןלויןדאדכיון,ד"בתוה,ממוןחשובהה
קניןזועללחולממוןחשובהזואיןשירצהמילכללתתושבידוהנאה
ד"וברש.חליפין ממון"י אינה וכי,גבייהואפקרבעלמאאפקוריאלא,כתבה
האורוביארו.הפקרכשאר,חצרבתורתחצרולוקנתה,מקוםלהואוגר
מזכיה"פי(שמח במזסימןג"ח(הלויוהבית)ו"הטומתנהא י"דרש,)אות

דלאו לכל,חליפיןרבאנקטדוקאסבר הדין מכחהבאיםהקניניםוהוא
קניןבהמהניולא,הנאהבטובתמועיליםדאינם,המקנה נמידמהניאלא
הנאה,כתבמקובצתהשיטהאבל.המקנהמכחבאדאינו,בהפקר דטובת
בחליפיןאינה להקנות חשוב קנינידהמפני,קרקעואגבממון משמע.גריעיוו

גרועים שאינם קנינים בשאר  .דנקנית
וכוכתיבאנתינהכהונהמתנות,היאולא',גמ )לא המחנהביאר.'בהו

דטובת,)אסימןהנאהטובתהלכות(אפרים מכל,ממוןאינההנאהדאף
,באגבלהקנותםמצישפיר,שירצולמיליתנםלבעליםכחדישכיוןמקום

דלא אתי,והוסיף.בהוכתיבדנתינהמשוםיפיןבחלניקנואלא זה דלפי
דפסק הא ה"פ(ם"הרמבשפיר מאישות ממון)ו"ה אינה הנאה אף,דטובת

הי"פי(דפסק שני ממעשר אגב,)א"א בקנין מעשר להקנות כתב.דאפשר וכן
סק(ך"הש רג סימן משפט ).א"חושן
דגבי,חייםתהתורביאר.היאאלימתאנתינהמקרקעאגבמטלטלין',גמ )לב
נתינה,קרקעאגבמטלטליןקנין לשון ב(וכדכתיב,כתיב הימים ג,דברי )כא
".'וגורבותמתנותאביהםלהםויתן"
סימן(המרדכיהקשה.שאניאותןמקנהאחרתדעתאמרפפארב',גמ )לג
מעצמואלאמקנהאחרתדעתליכאממוןאינההנאהדטובתדכיון,)א"רמ
אתלהםדהקנהדכיון,ותירץ.בוזוכין ,אחרתדעתהויובחצר,החצראף
פי)א"סקרעהסימן(החושןוהקצות.מהני על מקובצתתירץ לעיל(השיטה
ל פריך,)אות כחליפין,דרבא גרוע בקנין להקנות חשובה אינה הנאה דטובת
דדעת,ואגב משני חצר,שאנימקנהאחרתואהא ושפיר,טובקניןהואדקנין
דכתבו,והקשה.מקנהאחרתודעתחצרבתורתלהםנקנה לעיל'התוסמהא

למאן,עישורה"ד):ו( איןכהןתקפואי,ממוןהנאהטובתדאמרדאף
טובתלתבועיכולדאינו,מידומוציאין זה.בולושישהנאהאלא נהי,ולפי
מקנהאחרתובדעתחצרבתורתזכימציהיכיאכתי,ממוןהנאהדטובת
.התבואהבגוףאחרתדעתוליכא,בהןכלוםלבעליםדליכא,תהמתנובגוף
דרב,ותירץ בתורתוגםחצרבתורתעקיבא'וריהושע'רזכו,פפאדלשינויא
.כהפקראגבבתורתזכו,בעליםלהדליתכיוןהתבואהדגוףדהיינו,אגב

הטובת לבעליםממוןדהויאהנאהאבל בהנתפסאינואגבוקנין,ושייכת
קניןמשום בתורת,גרועדהוה באות[.מקנהאחרתודעתחצרקנו ועיין
 ].הבאה

פפא"די"רש )לד רב דאיןגבעלואף,לקנותזומתנהונוחה,ד"בתוה,ה
פרץבשםמקובצתבשיטה.השדהבצדעומד דדעת,ביאר.)יבלהלן(רבינו

דאין,מהנימקנהאחרת ,המקנהמדעתאםכילקנותהיכולאדםשוםכיון
.למקבלמשתמרתשהמתנהונמצא,למקבלאותהומקנהנותנהואוה

בשםש"הרא'והתוס מאירכתב משוםאחרתדדעת,רבינו דכיוןמהני
[בחצרועומדהקונהכאילוליההוה,המקנהלדעתדמשתמרת והדברי.

ד(יחזקאל אות נח קושית,)סימן את זה לפי החושןתירץ באות(הקצות
מהניא,)הקודמת אחרתדהכא מאיר,דעת דרבינו רבן,לטעמא שמירת דהא

ר כשמירת חשיבא ור'גמליאל פרץ,יהושע'עקיבא דרבינו הכא,ולטעמא
דרבן כרחו בעל במתנות לזכות דאסור משום מיניה בדילי מיבדל נמי

וכדכתב הט"פי(ם"הרמבגמליאל מתרומות לא,)ו"ב דהישראל אף ולכך
התוס לדעת מקנה מקו',חשיב בעימכל ולא משתמרת החצר חשיבא ם

בצידה ].לעמוד
בצדשעומדתוהואעולאואמראותומקנהאחרתדדעתגטוהרי',גמ )לה

תיקשי,)החדשים(א"הריטבהקשה.ביתה פפא דרב מילתא דעולאדבלא
אףגטוגבי,ביתהבצדעומדתבעילאהמשתמרתבחצרדהא,אדעולא

נמי,ותירץ.ביתהבצדעומדתבעידמשתמרת הכי פפאומצי,דאין רב
סביראאיפכאשימידרב,תירץן"והרמב.חשדלאאלא,ולטעמיךלמימר
קנייהבעינןוגטמתנהוגבי,דהואכלבזכייהאפילוקניהפקרדגבי,ליה

אחרת,אלימתא בדעת סגי השדה,ולא בצד עומד דהחצר,ובעי אף
.משתמרת

הואולאו',גמ )לו וחומר כרחההדאיתיגטומהקל א"הריטבפירש.'וכובעל
כרחהדאיתיההיכאדכל,)החדשים( ,דקונהמכחועדיףדמקנהוכחו,בעל

.ביתהבצדעומדתבעיולאדהובכלדליסגיהדיןמןהיה
אלא"די"רש )לז כתב.למתנהגטביןחילוקדישטעמא,ד"בתוה,ה

רש,א"המהרש מדברי אינו הכא כשיטת,י"דעד ה"ד:)י(לעיל'התוסאלא
שליחות,ואי מדין דחצר ידעינן לא חצר,דמסברא דאיתרבאי לאחר ורק
יד,מיד מדין קני דלא היכא דאף משליחות,אמרינן גרע ,דכתבומה.לא

רש,חילוקדישטעמא מדברי לשיטתו"הוי דאזיל משום"ד)שם(לעילי ,ה
משליחות גרע לא דחצר ידעינן אלארלחצריבויאאצטריךולא,דמסברא

דאי.ידמשום כתב חצרלןנפקאהוי,בידהמונתןאתרבאילאנמיולכך
 .וקטנהקטןמשום,ידמדיןלרבוייואצטריך,משליחות

 

ע יב  א"דף
גבי"די"רש )א ,שליחדעתולאשולחדעתלאליכאחצראבל,ד"בסוה,ה

רב,י"דלרש,)החדשים(א"הריטבכתב.אותומקנהאחרתדעתבעינןהלכך
פפאאשי דרב אליבא בצד,הואחצרדמדין,משני עומד בעינן ובמציאה

אחרת דעת דליכא משום מקנה,שדהו אחרת דעת בה דאית כמתנה  .ודלא

רשא"הריטב.שם,ד"בא )ב לשיטת ג"הקשה דאיכא דינים'י ,בגט,חילוקי
ומתנה פירש.וגטמתנהאלאאדכרלאאשידרב,מציאה אשי,ולכך דרב
דחצר דלאידמשוםאיתרבאימשני הכי,כללשליחותבהשייךבגט ומשום

.להדסמוכהדידהדומיאביתהבצדעומדתבעינןהמשתמרתבחצראפילו
,משליחותחצרגרעלא,לשליחותדדמוומתנהכמציאה,זכותדהויובמידי

במשתמר בצדהבעינןלאבעליםלדעתולכך ,משתמרתבדאינהאבל.עומד
כשליחו דתיהוי,וחצירוביתובצדעומדבעינן,דמשתמרתתדאינה

גמליאלוההיא.זכייהבשעתמשתמרת להם,תיקשילאדרבן דהקנה כיון
אגב דרבולא,בקנין שינויא דרבאשיקאי  .פפאאליבא

ש"הראביאר.בפניושלאלאדםזכיןלוהואדזכותמתנהגבי',גמ )ג
לא( סימן שיתנהולוהדיזכהמקבלדעתדבמתנה,)בפרקין היכא כל המקום

כשמירתוחשובההנותןושמירת,הנותן משפטחושן(יוסףהביתוכתב.לו
זה,)'רסימן הנותןאם,דלפי לדעת אף משתמרת החצר אי,אין קניא לא

עומד החושן.בצידהאינו ר(והקצות השיטהדדעת,כתב)ב"סק'סימן
פרץבשםמקובצת אידבמתנה,רבינו אי אף משום,כללמשתמרתנהקני

שום,מקנהאחרתדדעתדכיון,למקבלדמשתמרת מצי לקנותהאדםלא
מדעת הרא,והוסיף.המקנהשלא דכוונת דכתב"דאפשר הנותןדשמירת,ש

כשמירתוחשובה פרץ,לו דעתבלתייזכהלאאדםדשוםכיון,כרבינו
להלן,כתב)ג"סק,שם(א"הגרובביאור.הנותן ,תימראמנאו,דמדאמרינן

ממתני ראיה באינו',ומייתי קנה,כללמשתמרדאיירי בהכי דאף משמע
מדברי,והוסיף.במתנה משמע אינוואפילו,שכתבוחצרה"ד'התוסדהכי

.כללמשתמרתדאינהדמשמע,משתמרת
)כאסימןאחלק(אברהםהדבר.דמיכמונחלנוחסופושאיןאויר',גמ )ד

 

  ב דף י– יא דף מסכת בבא מציעא

 ט" אייר התשסג י– אייר בי



 
ד

דכמונח,נסתפק הא כמונחדמיאי דהוי דהוי,בקרקעלמטההיינו כמונחאו
 .קונהנמידאוירוקנין,באוירעכשיובונמצאשהואבמקומו

זרק"די"רש )ה ויצא"ד'התוס.הקודםלכלוהפקירו,ארנקיה דלא,כתבוה
דעתן"והרמב.מקנהאחרתדעתחשיבלהלןדהא,"ואפקריה"גרסינן יישב

לדעת,לדעתמתחלהדהפקירוהובעליםלושהיוהפקרדכל,י"רש דמי
מדעתםבעליםהפקירוהדלאמציאהאלאלאפוקיאתיולא.מקנהאחרת
.דמיכמתנהלרצוןבעליםהפקירוהואבל,ועומדתמופקרתשהיאאלא

דאסיק,והקשה מעידנאאלא,דמיכמתנהלאודהפקר).מג(בנדריםמהא
דעתהיאך,מופקרדאפקריה לסלקדכיון,ירץות.מקנהאחרתחשיב דבעי

יוסף .זכידהואכלבזכייה,הקודםכלשיזכהכדיממנוזכותו :ה(והנימוקי
הרי רש)ף"מדפי כדעת אחרת"הוכיח דעת חשיב דהפקר דמדמוכיח,י
כדעתמדעתדהפקרשמעינן,קנידלאממציאהמוכחולאדקניממתנה
למתנה,דמימקנהאחרת דמי רץולכך אי אף והקצות.מגיעןואינודקני
רש,כתב)א"סקרעגסימן(החושן ,)ד"הימנדריםב"פ(ם"כהרמבי"דדעת
,מרשותויוצאאינודהפקרכיון,ולכך.בולחזורואסורכנדרהוידהפקר
אחרתדעתחשיב,זוכההואבעליםמיד,בווהזוכה,בולחזורדאסוראלא
[מקנה הבאה. באות עוד  ].ועיין

ופשיט,במתנהוביןבהפקרביןדרבאדבעיא,פירשא"הריטב.שם,ד"בא )ו
.כמונחלנוחסופושאיןאויר,במתנהביןבהפקרדבין,אבא'דרמהאלה

,מקנהאחרתדעתדאיכאובמתנה,ומגיעןאחריהםרץבעידבהפקר,אלא
דרץ אף ולכך,דמידכמונחמתגלגלדשאני,ודחי.מגיעןואינואחריהןמהני

דמילנוחסופודאיןאוירדבמתנהתפשוטלא שפירהפקרלעניןאבל,כמונח
שכן,דמיכמונחלאודמתגלגלדכיון,תפשוט  .לנוחסופושאיןבאוירכל

לדעת,)א"סקרעגסימןביאורים(המשפטהנתיבותהקשה.שם,ד"בא )ז
אחרת"רש דעת חשיב דהפקר לן,י קיימא סימןמשפטחושןע"שו(אמאי
הקודםכל,והקטנים,עצמםקנוהגדולים,עבדיורדהמפקי)וסעיףרעג

בדעת,זכה,בהםוהחזיק י"דרש,ותירץ.לזכותלקטןידישמקנהאחרתוהא
חצרלעניןורק,מקנהאחרתדעתהפקרחשיבלאדבריםשארדלעניןמודה
דעת,והוסיף.סגיהמפקירלדעתבמשומר,משתמרתשאינה המרדכידכן
רמ(בפרקין ממכירה"פכ(למלךהמשנהאמנם).א"סימן אי)א"היט נסתפק

בהפקר זוכה רש,קטן דלדעת אחרת,י"וכתב דעת דחשיב קני,כיון
רש.מדאורייתא סבר הפקר דבכל אחרת"ומשמע כדעת דחשיב ולדבריו,י

המשפט הנתיבות קושיית קשיא .אכתי
שאין"די"רש )ח ,)לוסימןבחלק(המרחשתכתב.האוירבתוך,לנוחסופוה

רש לנוחדהא,י"דכוונת סופו ,האוירמתוךדיוצאמשוםהיינו,קנהלאדאין
קונההיה,חצרמאויריוצאהיהולא,האוירבתוךתלוינשארהיהאםאבל
גבילנוחסופוהיהלאאםאף  .קרקעוכמוקונהחצירודאויר,קרקעעל
מקוביאר.'וכוהיאךבמתנהירמיהרביובעי',גמ )ט בשםבצתהשיטה

דאיצטריך,ש"הריצב ,וממתניתיןיוחנן'מדרפשיטולאירמיה'לדרדהא
אףבמציאהקני,משתמרתחצרודהוי,ומגיעןאחריהןשרץדכלדמשמע

למידחי,משום.במתנהשכןוכל,לנוחסופודאין רץדבעידהא,דמצי
אחריורץבעיולא,לנוחדסופואוירדליהויהיכיכיהיינו,ומגיעןאחריהן
דכיון,ממשומגיעו שסופוהויומגיעןלרוץדבידואלא אבל.לנוחכאויר

ר אףדבמתנהירמיה'מדקאמר שאיןאויראלמא,מגיעןואיןשרץמהני
 .והפקרבמציאההדיןוהוא,דמיכמונחלנוחסופו

מריצה"די"רש )י פירשֹו.הגביההאביולצורךכשמגביההלכך,אביואצלה
אמרושלוםדרכימפנילקטןמציאהדתקוןדרבנן,)חדשיםה(א"הריטב
מציאהדהמגביהנחמןלרבואפילו,טעמאמהאילאביומציאתושתהא
נחמן,דאמרןמטעמאלשמואלמודהבהא,חברוקנהלאלחברו דרב

לא,דשמואלתלמידיה  .עליהפליגומסתמא

.אורייתאמדלנפשיהזכייהליהליתקטןשמואלדסברלמימרא',גמ )יא
משום,)החדשים(א"הריטבביאר מדרבנןדזכייתודדוקא איכא,במציאה
דשמואללאביושתהאלמימר הוידאף,מטעמא מכל,רבהטעמאדלא
מדרבנןמקום מחמתו מדאורייתא,אמרווהםאמרוהםכי,זכי זכי אי ,אבל

דשמואל בטעמא סגי האבלא ,כתבש"הרא'והתוס.במציאתודיזכה
דעתךאדהשת לעצמומגביהדאינו,זכייהליהליתמדרבנןדאפילוסלקא
דבעימשום,מדאורייתאדנקטוהאי.אביולצורךהגבהתוותחילת,כלל

 .זכיהליהאיתמדאורייתאדאפילו,דמייתימברייתאלמידק

,"אשתו"נקטאמאי,יהושעהפניהקשה.אחריוואשתובנוילקט',גמ )יב

לא דסברמשום,בבנואלאפליגלאכאןועד,קמאתנאבהאייריוהא
באשתואבל,לאביוזכייתודתחילת דמודה גמורהזכיהלהדאיתודאי

בעלה,מדאורייתא דזכי ליהדאיתיוחנן'לרובשלמא.איבהמשוםאלא
ב(להלן בפועל,שולחנועלוסמוךגדולאפילוהיינודקטן,)'עמוד ומסתמא

איירי הכי,נמי מדאורייתאאף,ילקטדלארבנןריסבואפילו משום,דזכי
ר,באשתונמיאסריטעמאומהאי,דפועללידיהאתיסוףדסוף פליג 'ולכך

נמי ממשלשמואלאבל.באשתויוסי קטן הוי בפועלרבנןאיירילא,דקטן
אבל,לאביואלאלנפשיהזכיהליהדליתמשוםוטעמא,קטןבבנואלא

משמע,סתמאבנודקתניהכא,לשמואלדאפילו,ותירץ.מודוודאיבאשתו
דכיון,ילקטדלאדרבנןוטעמייהו,שולחנועלסמוךאיאייריבגדולדאפילו
כפורע,אביושולחןעלדסמוך האב באשתו,ענייםמשלחובוהוי שכן  .וכל

אמרת"ד'תוס )יג אי הכיובתרמדרבנןלנפשיהזכילעולםונימא,ד"בתוה,ה
מינה"די"רש.מלקטהכיומשוםאיבהמשוםהמיניאבוהזכי ונפקא ,כתבה

ביאר.הענייםאתגוזלאביונמצא,זכייהליהליתדמדאורייתאדכיון וכן
דתקנו,התלמודדסברת,ש"הרא'התוס לטובתו,זכייהלקטןחכמיםדאף
לא,מידויקחואםלאנצוייליתידלא,תקנו .ענייםלגזולשתועילאבל
כךקודםהבןשיזכהזכיותשתישיתקנוסבראאיןרבנןדמד,ד"בא )יד ואחר

ב(דלהלן,ל"המהרשהקשה.ממנוהאביזכה יוחנן'דלר,איתא)'עמוד
איבה משום לאביו קטן מדרבנן,מציאת הקטן דזכי ב,אף .תקנות'והוו

אחת,ותירץ תקנה הויא משום,דבמציאה קטן בנו במציאת זכי דהאב דתקנו
בל.איבה מיד,קטאבל לזכות יכול האב עשיר,אין דהוי לאחר,כיון רק וזוכה

בנו ב,זכיית דתקון מסתבר .תקנות'ולא
ליהלאוליהה"די"רש )טו ,יהושעהפניכתב.לאביוקטןדמציאת,סבירא

רש רדאי,אמרתאיה"ד'התוסקושייתליישבי"דכוונת דסבר דעתך 'סלקא
דקטן מיניהזכואבוהמדאורייתאזכייוסי נמידתנאמנלן,י לאדמתניתין

.כללאביוזכהלאיוסי'דלרכרחךועל,הכיסבר
ואבוה"ד'תוס )טז לושישכיוןכלומראלאעשירדוקאלאו,הואעשירה

הריטב.בלקטחייבבשדהחלק הישנים"בחדושי עשיר,פירשא דאיירי,דהוי
מאתים שוה מחצה באותו מתנ,שיש ליטול לו אסור ענייםולכך ,והוסיף.ות

שלו על עני להזהיר משום שלו,דליכא הקרקע דאין כתב.כיון רבינווכן
[חננאל נראה. כן ילקט"די"רשדעתולכאורה לא והרי,הואעשיר,דכתבה
 ].זהבשדההביתכבעלהוא

 

ע יב  ב"דף
עשו"די"רש )יז במקוםזכייהלקטןשאיןפיעלאף,כזוכהזוכהשאינואתה

,ועוד.זכינמיאחרדבמקום,ש"הרא'התוסהקשה.כזוכהעשאוהוןכאאחר
ללקטלאמדרבנןזכייתודאילןקשיאהשתאדעד והשתא,אביואחרמצי

דאף וזכי,מדרבנןדזכייתומשני תחילה איהו לא,מיניהאבוהזכי ואהא
פירש".כזוכהזוכהשאינועשו"דלישנאשייך דהמלוה,ולכך להאי דדמיא
להיותואתהכהןאתתמעו ולויכהןדעשו,מחלקןעליהםמפרישהלוי

דלאלידייהומטאכאילו והכא,הביתלבעלונתנווחזרו,לידייהומטאאף
.לוונתנווחזרוזכוכאילו,בלקטזכושלאענייםעשונמי
ר"ד'תוס )יח .עירובגבינמיפליגיהכאדפליגיהיכיכית"רמפרש,יוחנן'ה

,רבנןליהתקינואיבהמשוםדהכא,כןנראההדברדאין,ן"הרמבכתב
שהוא,לונותןדאביוכיון,איבהמשוםליכאוהתם בהלזכותלונותןאף

.לאחרים
,לחסימן(הערותהקובץהקשה.עסקינןמרגליותנוקבבעבדהכא',גמ )יט

ו התנא,)אות דיןהא לשנות עבדמציאתבעי שינויא,עבריסתם ולהאי
,ותירץ.הדיניםשנילשנותלווהיה,מרגליותנוקבעבדדיןרקשנה

פריך דעבד,דמעיקרא קנאהלעצמומציאתועברידאף ,כנעניכעבדרבוולא
דין נמי ביה אית הא מקום דמציאתומכל מנת,לרבופועל .לונשכרכןדעל

דיןבושאיןעבדומשכחת,פועלבדיןולאעבדבדיןאיירידמתניתין,ומשני
 .מלאכתועםמציאהמגביהאומרגליותנוקבכגון,פועל

שאין"די"רש )כ מציאהלושיגביהליהניחאלאהלכך,לשנותורוצהרבוה
נוקבדבעבד,ביאר:)טז(בקידושיןא"הריטב.ביטולושכרלרבווישלם,'וכו

,במלאכתולזכותאלאאדוןנחיתלאמסתמא,יקרהדמלאכתומרגליות
מציאתן,והוסיף.מציאותיוגביהאחילואחולי דקתני ,לעצמודמתניתין
בעבד,ליכאבטלהשכרדאפילו,משמעלגמרי דאפילומרגליותנוקבואיירא
שכתבו.לרבוליכאבטלהשכר מה במגביה"ד'תוסועיין ויש,ד"בתוה,ה

 

  בדף י מסכת בבא מציעא

 ט" אייר התשסגי



 
ה

 .מרגליותבנוקבתלהעמידצריךודאידהתםלומר

מאי"ד'תוס )כא כןאחריעצמהלמכוריכולהאינהנמיהיאד,גביהבעיאה
כתב.בספריכדאיתא ה"פ(ם"הרמבכן מעבדים בפירוש"הרמבאבל).ב"א ן
כא(התורה עצמה,כתב)ד,שמות למכור יכולה גדולה שאשה .שאפשר

למלך מסוגייןוהמשנה לדבריו התוס,הקשה .'וכדכתבו
יחזירלאאמאינכסיםאחריותבהןישכימודהכשחייבאילימא',גמ )כב
לא,)תרנבבתראבבא(שעוריםהקובץהקשה.מודההא דהשתא דאף

לקנוניא תועיל,חיישינן [ללקוחותלחובהודאתואמאי החושןוכהקצות.
ודלא.לאחריניחובדאיכאהיכאבהודאתונאמןדאינו,)ב"סקצטסימן(

סק(התומיםכדעת יודעכהויהלקוחותדגבי,ותירץ].דנאמן,)ג"שם אםאיני
,בריטועןהיהשמאלהןטועניןלפנינוהלוהדאיןדהיכאאלא,פרעתיך
מהניאדלאאף,ומודהבפנינוכשהלוהאבל,כשמאדינואיןבריוספק

מקום,לקוחותלגביהודאתו הלקוחות,משמאעדיףלאמכל ,חייביןולכך
גוונא דחיישינן.להןלטעוןשייךלאדבהאי לאביי טענינן,וניאלקנאבל

.בריטועןהיהקנוניאלאואישמאללקוחות
כתב.יחזיראמאינכסיםאחריותבהןאיןכי,מודהחייבכשאיןואי',גמ )כג

דנפל,א"הרשב משום פריך לההואידעינןלאדאכתי,ליהואיתרעדלא
כדמהימן,הלוהמהימן,בידיהשטראמלוהנקיטדלאדכיון,אלא.טעמא
ליהמשוםהיינובשטרבמלוהמהימןדלאטעמאדהא.פהעלבמלוה דאמר
.נפלממניזהואומר,בידיהלשטראליתיהוהכא,בעימאיבידישטרך

א"הרשבכתבו,תשריעדלוהולא,בניסןללותכתבשמאדחיישינן',גמ )כד
הר חיישינן,ן"ובחדושי עליהרמיאדלאדמילתאאלא,וקנוניאלפרעוןדלא

זוכר,ולוהללוותבדכתדכל,הוא מהמנינןלאולכך,לאאימידלוהאיאינו
 .ליה

ולא"ד'תוס )כה .שנפלקודםבולוהשכברלפרשאיןאבל,תשריעדלוהה
הני"די"רשדמדברי,דודהנחלתכתב ,בונזהרהיהכשרהיהדאם,ריעיה

דסבר לוה,מוכח דכבר ,וכתב.לשומרונזהרלאפסולוומשום,דאיירי
דאי,לוהשכברטפימשמע,תשריעדלוהולאבניסןללוותדכתבישנאדל

למימר'כתוס ליה לדינא,והוסיף.עדייןלוהולאהוה מינה ידעינןאידנפקא
עדים,נפלהמלוהשמןבוודאי פי קודםהמלוהבידהשטרדראואו,על
הכיי"דלרש,נפילה כט[דחיישינןיחזירלאאפילו אות להלן 'ולתוס,]עיין
[למידילמיחשליכאדתו,יחזיר הבאה. באות  ].ועיין

כן,ד"בא )כו כתב.לשומרושנזהרופשיטא'וכוריעיהנימשנימאידאם
דוד התוס,הנחלת לומר,מוכרחתאינה'דסברת כמלוההיהדההלוואהדיש

משוםסמךלאהשטרעלאבל,שטרבלאללוההמלוהוהאמינו,פהעל
לאפסולבשטרלגבותליהניחאולא,פסולו .לשומרונזהרולכך

הני"די"רשפירש.ריעיהני,ריעילאשטריכל',גמ )כז ונפלהואיל,ריעיה
מגזלה"פי(ם"והרמב.בונזהרהיה,כשרהיהאםלומרדיש,אתרע ואבדהח

אלוהריהחזיראם,יחזירשלאשדינןהנמצאותהשטרותכל,כתב)ד"הי
בחזקתןהםוהרי,בעליהןידמתחתאותןמוציאיןואין,בהןוגוביןכשרים
מדקתנידדקדק,א"הרשבוכתב.להםחוששיןואין לאכן יחזירבמתניתין
שמואלוביאר.פסולזההריקתניולא יג(הברכת דאיתרע,)סימן דהא

השטר כח את מבטל לא את,בנפילה המוצא יחזיר לא חששא דמהאי אלא
למלוה מדי[,השטר אבידהוהוא השבת הרמב,ני כתבה בהלכות"ולכך ם

ונטען טוען בהלכות ולא בו,]אבידה גובה שפיר לידיו השטר הגיע אם .אבל
שמואל רבי דברי,ביארובשעורי פי אין,ז"הגריעל בשטר דבמלוה דהא

פרעתי לומר נאמן פרע,הלוה שלא הוכחה דאיכא משום זה דהוא,אין אלא
השטר מדיני המלוהדכשהשטר,דין פרעתי,ביד לומר נאמן הלוה ולכך.אין
דנפל המלוה,הריעותא ביד השטר כשאין אלא בידו,אינה בדהוי לו,אבל יש

לגבות כנגדו,כח ריעותא שום מהני .ולא
הני"די"רש  )כח היה,כשרהיהאםלומרדיש,אתרעונפלהואיל,ריעיה

להלן"רש.בונזהר ולכןוכתבאיקרילמאדחיישינן,כתבמוקיה"ד.)יג(י
דלרש,)ט"סקסהסימן(החושןהקצותוכתב.להשליכוהופקר י"דמשמע
לעיל"רשאבל.לפרעוןלחושראוי,המלוהמידשנפלידועאפילו ה"ד:)ז(י
לא,כתב,מידויוציאולאהכלדברידייןלידשנפלשטרלגבי,יוציאהולא
דאם,ומשמע.נפלמימידשראועדיםאואליהושיבאעדמלוהולאלוה
הא,וכתב.למלוהמחזיריןהמלוהמידשנפלידוע זה דכיוןדאמרינןדלפי
דהשטרכיון,המלוהמידשנפללומרראוידהיהדאףהיינו,איתרעדנפל
ידועאבל,נפלהלוהמידשמאואמרינןאיתרעדנפלכיוןאלא,קרועאינו אי

.למלוהמחזירין,מהמלוהדנפל
 

י עדף  א"ג
בשטרי"די"רש )א ילוהלאביןילוהבין,מהיוםנכסיולושמקנה,הקנאהה

מסתמא,ממנודקנהדכיון,ן"הרבחדושיפירש.מהיוםזמןלאותומהןיגבה
שלאנשתעבד בעינןאבל.בחליפיןנכסיונשתעבדושהרי,ילוהאף לא
כן,בפירושכךדיאמר אדםהקנאהבלאוהא,הקנאהשטרלילמהשאם
 .לוהשלאאףעצמואתלחייביכול

רשדמה,ביאר)א"קססימן(ש"הריבת"בשו.שם,ד"בא )ב לאביןי"שפירש
שטרדזה,לגמריילוהשלאהכונהאין,ילוה נכסיודמשעבדאלא,חיובהוי
לאאפילובשטר הנתיבותוביאר.פהעלכמלוהתהיהוההלואה,ילוהאי

רש,)יד"סקלטסימןביאורים(המשפט כונת דאין"דאין לולהלוותצריךי
דכונתו,נכתבהלואהדעתעלדודאי,כלל ,נכסיםבשעבודזכהדתיכףאלא
מעותלוליתןשמחויבפהעלמלוהכחובההלואהנעשההמלוהועל

 .לושהבטיחההלואה
אי"די"רש )ג כןאםאלא,דכתביעבידילאהקנאהדלאודבשטרי,הכיה

הרי.ו(ף"הריכתב.תהמעוהלואתראו ולאקניןבודאיןדשטר,)ף"מדפי
דמדשקיל,עמוהמלוהשיהאעדללוהכותביןאין,עדייןנפשיהליהשעבד
יוסףוביאר.שעתאמההיאלוהאישתעבידלשטראמלוה דפליג,הנימוקי

אדרש המעות,י"בהא נתינת העדים דיראו בעי דלא ליה דיראו,וסבירא וסגי
השטר השטרשבמסירת,קנההמלוהלידהשטרשנמסרדכיון,למלוהנתינת

דעת.להתחייבדיבויש ה"פכ(ם"הרמבוכן ולוה ממלוה המשנהוכתב).ה"ג
מגזלה"פי(למלך דחיישינן,)א"הח משום דטעמא למימר צריך לא זה דלפי
משום,תשריעדלוהולאבניסןללותכתבשמא הוא החשש דעיקר אלא
כתבדשמאוטעמא.ימיםלאחרעדהשטרמסרולאבניסןותללוכתבשמא
לא,לוהולאללות הכי דמשום בניסןבולוהכבראםאבל,לומסרוהיינו
הלוהבידהניחולאדהמלוהדפשיטא,ימסרנולאשמאלמיחשלןהוהלא

המלוהבאודאם,כתבא"והריטב.הלוהושכברמאחראחתשעהאפילו
לאשמאחיישינןולא,ללוהביןלמלוהביןונותניןיןכותב,לעדיםוהלוה
לאלפנינווהלוהשהמלוהוכל,היאשכיחאדלאדמילתאתשריעדילוה

 .חיישינן

מתני',גמ )ד הכי וכו'אי וחיישינן,ליהאתרעדנפלכיוןמתניתין',דקתני
מדברי,)החדשים(א"הריטבכתב.וכתובאקרידלמא היא זו רבדנוסחא
התירוץ,גאוןאייהוד אבל נכונה ואיתרעדנפלדמשום,נכוןאינווהקושיא
בתירוץדהנכון,וכתב.כדיןשלאדעבדיבסהדיריעותאלמיתלילןלית

למלוהלוהשנתנוהדבראירעשמאחיישינןואיתרעדנפלדכיון,זוקושיא
עדים ליה,תשריעדנתאחרהוהמלוה,בפני .ופסולמוקדםוהוה

הגרכתב.לוזכיןבחתומיועדיו,אמרייאב',גמ )ה שקופ"בחדושי סימן(ש
הקונה,)יח עבור בשטר העדים זוכים היאך לבאר בטעמא מילתא מצינו דלא

המלוה כדכתבו.או דהיינו כרחך שובר"ד.)כ(להלן'התוסועל דתקנת,ה
,כןאחרירביםימיםעדלונמסרשלאאף,חתימהמשעתדזוכההיאחכמים
משום,המסירהיראואםאלאלחתוםהעדיםיוכלולאלעולםכןלאשאם

)שם(א"והמהרש.וביניביניומזביןתשריעדנתןולאבניסןדכתבחששא
לו'דהתוס,כתב זכין בחתומיו דעדיו דסבר דאביי משום רק כן סבר,כתבו

כר דעדי'נמי לר,כרתימסירהאלעזר דעדי'אבל ודאי,כרתיחתימהמאיר
כתב.דאורייתאמדינאלוזכיןבחתומיועדיו סקכ(התומיםוכן סה ).א"סימן
התוס,כתב)שם(יהושעהפניאבל כתבו אגופא'דמדלא בסוגיין הכי

זוכיןדהעדים,הדיןמעיקרהויאדאביימלתאדעיקר,מוכח,דאביידמילתא
.זכההמבויחזורולא,לבסוףלידויגיעאםתנאיעללגמריחתימהמשעת
לידו'התוסודברי שהגיע קודם בו דחזר דהתם אסוגיא קאי  .לקמן

אמר"די"רש )ו אביי דלמאחיישינןכותביןדתנןהשתאאבל,ד"בתוה,ה
מגומגמים,ל"המהרשכתב.לוהולאללותכתב דהשתא,דדבריו דמשמע

המשנה בניסן,מיושבת כתב שמא וכדפרכינן,דחיישינן כן אינו ואדרבה
לוובפ,להלן זכין בחתומיו דעדיו כיון להא חיישינן לא האמת דלפי .רט
דחיישינן"רששכתבדמה,א"המהרשוכתב ,לוהולאללותכתבדלמאי
ליישב.לגמרילוהולאהיינו בעי דהכאולא למתניתין להאאלא,בהא

דלא.לוזכיןבחתומיועדיולומרהוצרך,'וכוליהדקשיאדמשוםדקאמר
ושובריםנשיםגיטימצאתנןדהא,לגמרילוהולאללוותתבדכלמימרשייך
והא,ליתנםשלאעליהםונמלךהיוכתוביםשמאיחזירלא ליכאואמאי

 

  ג דף י– בי דף מסכת בבא מציעא

 ט" אייר התשסד י– אייר גי



 
ו

'כובניסןכתבדשמאחששאדהך,כותביןדאיןכיוןכלללנמלךלמיחש
,לוזכיןבחתומיודעדיומשוםכותביןדתנןהשתאאבל.בשוברנמישייך

בשוברהתםנמיוהכי.לגמרילוהולאללוותכתבדלמאשפירחיישינן
 .לנמלךלמיחשואיכאכותבין

משום"ד'תוס )ז דרבשנויאליהניחאלאלאביידקשיאמשום,ד"בתוה,ה
.לוזכיןבחתומיועדיואבייאדאמרקאיולאהיאנפשהבאפיומילתאאסי

דלא,א"המהרשהקשה דקאמרמשוםואי,אסידרבבשינויאליהניחאמנלן
כרחךדכיון,ועוד.אבייאדאמרקאישפירכןאם,לוזכיןבחתומיועדיו דעל

לאטעמאדמהאינמיאימא,לוזכיןבחתומיודעדיוקאמרדנפשיהמסברא
דמתניתין,)'בגמ(ש"הרשותירץ.אסידרבבשנויאליהניחא דפשטא

ללוה שטר הקנאה,דכותבין דלאו בשטרי אפילו אסיוד,היינו כרב אלא.לא
במתניתין אסי דרב כשינויא אביי סבר הוה לאוקמה,דאי כוותיה דחיק הוה

אסי,באקנייתא דרב בשינויא ליה דקשיא כיון בטעם,אבל לאוקמה והוצרך
מפשטה,אחר המשנה להוציא הכרח אין זכין,לכך בחתומיו דעדיו ומטעמא
 .לו

,ש"הרא'התוסהקשה.וניאולקנלפרעוןחיישינןלאדאמרולשמואל',גמ )ח
בשארחיישדלאנהי,ולקנוניאלפרעוןחיישדלאידעינןמהיכן לפרעון
למיקרעמשום,הקנאה ,מלוהלידואתימיניהנפלדילמא,לאלתרליהדבעי
.בידוהשטרוהניחקנוניאעשושפרעובשעהדילמאהכאניחושמקוםמכל

יראשהלוהמשוםלפרעוןחיישינןלאדלשמואלדאשכחןדכיון,ותירץ
יחזורפןקנוניאלעשותיראדהלוהלמימרלןאיתנמיהכי,לאלתרוקורעו
 .החובויתבעהמלוה

שמואל"די"רש )ט ואם.הואומזויף,כתבתילאלוהשאומר,להמוקיה
לאהיהשפסולמפניואמרינן,ליהאתרעשנפלכיון,בחותמיויתקייםתאמר
דהויהיאך,ן"הרמבהקשה.אילהליהומהמנינןנזהר לומר הא,מזוייףנאמן

שהואהעדים פירש.ידןכתבמעידים קאמרולכך דילמא,דהכי דחיישינן
אומר.כלללידיהמטאולאלוהולאללותכתב דהלוה שטרמכיראיניואף
דחייש,אדעתיהולאולהואמרהיאעליהרמיאדלאמילתא,זה דילמאאו
גביולא,חששותלכולהווחיישינןאיתרעדנפלוכיון.נןרבליהמהימנילא

 .כלום

 

ע יג  ב"דף
לאאמאינכסיםאחריותבוישדאפילווקשה,ד"בתוה,האה"ד'תוס )י

,מזוייףלטענתחיישינןדלאנהי,יהושעהפניהקשה.יקיימנולאאםיחזיר
מקום ,כלללוהולאללוותכתבשמא,יחזירלאנכסיםאחריותבובישמכל

,ותירץ.בחתומיוהעדיםזכוולא,לידיהמטאמקרילאמודהחייבשאיןוכיון
בחדוסיפאדרישא'לתוסדמשמע באיןוכיון,גוונאמיירי דמחזיר בודהא
כן,מזוייףהלוהכשטועןהיינונכסיםאחריות לא הניירמהדרינןלאדאם
יש,למלוה כן דטענמינכסיםאחריותבואם דטעןוכיון,מזוייףיןאיירי
תומתחלה .לויתיולאללוותכתבתילמיטעןמצילאמזוייף

כתב.שכיחדלאמשום'וכויוציאנושמאדחיישינןלומרואין,ד"בא )יא
א(א"הרשב אוהלקוחותמןליפרעדהבא,מסוגייןדקדקהזקןי"רד,)'בעמוד

אדינא,לקיימוצריךאיןהיורשיןמן ליה בעיאורייתאדמד,דמוקמינן לא
לקיימוולא,שטרותקיום כתבו.בריטועןדברכשבעלאלאבעי 'התוסוכן

דינא"ד:)צב(בכתובות ,זוראיהדחהת"רד,כתב.)ט(בגיטיןא"והרשב.ה
דבשאין הכא פרכינן .חרימבניגביאחריותבהןאיןכימודהחייבדהא

אי,גבימציוהיכי ,גבימדינאהאליהמקייםיוא,גבילאליהמקייםלאהא
כיוןומיתמי גבי כמלוה,נכסיםאחריותביהדליתלא ואינופהעלוחשיב
דחה"והרשב.היורשיןמןגובה דחיישינן,א מיניהלמיגביאתידלמאמשום
סימןקמאמהדורה(א"הגרעת"ובשו.מזויףליהטענינןדלא,בפניושלא
שמא,כתב)קעה חיישינן כמאןשמואלסברדשמא,בפניושלאיגבהדלא
חובמגביןדאין).פח(בכתובותדאמר .בפניושלאלבעל

ליתמיטועניןשאיןכמושכיחדלאמשוםמזויףלהםנטעוןולא,ד"בא )יב
השואל.שכיחדלאמשוםנאנסו אלףסימןאחלק(א"הרשבת"בשוהרב
בין,)קעא לעיקרששיןחואנושבמזוייף,נאנסולטענתמזוייףטענתחילק

בעיקר,ובנאנסו,החיוב ברי דלאובמילתא,מסופקופטורו,הפקדוןהוי
גוונאלאשכיחא בכהאי .טענינן

ה"ד.)ב(בגיטין'התוס.'וכובריהלכלחיישבקתלאכןלאדאם,ד"בא )יג
אין,כתבואם מלוה דאפילו,להוכיחדמשטר לאכיון ,מזוייףלהוטענינןאי

,אלא.דמזוייףמיגופרועלומרמהימןהויעצמודהואכיון,פרועלהוטענינן
כל,מזוייףלהודטענינןלהוכיחדיש כן לא מכרשטריכתובאחדדאם

,)שם(ם"המהרוהקשה.ומלקוחותמיתומיםבפניושלאויגבה,עדיםויחתום
מזויףמאי להו טענינן אי מינה סוף,נפקא ומלקוחותמיתמיגבינןלאסוף

פרוע,מקוייםינושאבשטר דטענינן מינה,ותירץ.כיון בתוךלשטרדנפקא
יהושעוהקשה.פרעתילומרמהימןדלאזמנו הדרא,)שם(הפני כן אם

זמנותוךשיהיהבעניןולכתובלזייףשיכול,חיישבקתדלא,לדוכתאקושיא
כשנתקיים,ותירץ.ומלקוחותמיתומיםהתביעהבשעת מינה השטרדנפקא
טענינןלאאיאבל,מהנילאאחדדעדפשיטא,מזוייףטענינןדאי,דאחבעד
מיגו,דמזוייףבמיגופרעתיאלא .אמרינןדלאאחדעדבמקוםהוי
אינו"די"רש )יד ,הואשטראלאונכסיםבהשעבדדלאדשטרא,גובהה

א(ן"הרמב.עדיםעליהושאין,פהעלכמלוהוהוה זה)'בעמוד כעין ,פירש
שטרמעשהדלאווכיון,פהעלכמלוההוונכסיםאחריותבהותדלידכיון
בהםגובהואינו,עדיםשלכתבםאלאהואמלוהשלשטרלאו,עבידקא

דלאו השוביאר.ביהקרינאמפיהםכיון על נזר האבני שטר,ס"בחדושי דרק
שטר מקרי קנין שעבוד.שעושה בו שיש השעבוד,ושטר על קנין שטר .הוי

שא שטרושטר תורת לו אין בלבד לראיה אלא ביה,ינו אית הכי ומשום
כתבם דמפי [חסרון הבאה. באות ].ועיין

דברי"ד'תוס )טו לרביכמוהקרןגםמחלהשעבודשמחלדכיון,ד"בתוה,ה
דלר,יהושעהפניכתב.מאיר מחל'דמשמע החובמאיר מבניגובהואינואת
הלוהאפילוחורין ד"כרשודלא,כשמודה אינו"י דאינו,ה מבניגובהדהא
.פהעלכמלוהוהוי,שטרדיןזהלשטרדאיןהיינואחריותבובאיןחורין
יצחקאבל נג(הפרי סימן ב התוס,כתב)חלק החוב'דכונת את מחל דלא

השטר כח את ממשעבדי,אלא גובה כהלכתו דנכתב הכא,דבשטר אבל
שבשטר השעבוד כח ומחל באחריות שלא הקרןמ,שכתב כח נמי חל

כלל,שבשטר שטר כח שום לו יהא שלא  .דהיינו

הני"ד'תוס )טז תאמר,ה הכלדברימודהכשחייבאבלאלעזר'ר'וכוואם
חננאל,ן"הרמבכתב.חיישינןלאולקנוניאלפרעוןיחזיר דלא,כתבדרבינו

ופירש.לפרעוןחיישינןלאהכלדלדברי,בהדיאדאמראלעזר'לרשמעינן
ולקנוניאולפרעוןיחזירהכלדברימודהבשחייבאבלדאמרינןדהא,ודברי
.ואזיללהמסייםתלמודא,חיישינןלא

ע יד  א"דף
בתראבבא(ד"רי'התוסכתב.הואסופרטעותאחריותסברידרבנן',גמ )א

טעמא,:)קעה האי בלא אף ממשועבדים גובה דשיעבודא,דבעלמא כיון
בהא.דאורייתא פליגי אחריות'דר,והכא דבדליכא סבר אינונכסיםמאיר

מינה,איכתבלאוהכאכתבישטרידבכלדכיון,ממשעבדיגובה תנאהשמע
שלאבינייהוהוה ,סופרטעותמשוםאיכתבדלאסבריורבנן.באחריותדהוי

הדין מעיקר כתב.וגובה בתרא"הראוכן בבבא לח"פ(ש סימן והחמדת).ג
יג(שלמה אישוה:)קדושין סק(חזון טו סימן קמא למאן,כתבו)ג"בבא דאף

שהלוה ידי על רק אלא מאליו חל השעבוד אין דאורייתא שעבודא דאמר
למלוה נכסיו לשעבד סופר,מתכוין טעות דאחריות לאו אי הוה,ולכך

למלוה נכסיו את לשעבד נתכוון דלא  .אמרינן

א"הרשבבוכת.לימלךצריךושעבודשפרשבחשמואלוהאמר',גמ )ב
מוכח,ן"והר דלא,סופרטעותדאחריות,דמהא ,ולוההמלוההזכירוהואף

מאי הכי לאו לאשאםאלא,לימלךדצריךשמואלמודההא,קושיאדאי
בואומריםאנומסתמאבשטרנכתב וכתב.כתבוולאשטעהאלאשנמלך
כיוןתאחריובודאיןכסבורהדיןבעיקרטעהדהסופר,)החדשים(א"הריטב
אינו.בפירושהוזכרשלא אף,וזה ,מעשהבשעתאחריותהוזכרהדלאכי
[דמידפירשכמאן הקודמת. באות הדברותוביאר].ד"רי'התוסדבריועיין
קא(משה הערה כ סימן א סופר,)חלק טעות נקט דוקא אם,דלאו אף אלא

נכסים אחריות והמלוה הלוה הזכירו שלא עדים ממשע,יש גבי דאנן,בדינמי
בכדי זוזי שדי דלא לדבר.סהדי הוצרכו לא ולכך זאת יודעין והמלוה והלוה

מעותיו,מזה לו הלוה כן דעת על דרק הוא הידוע דבר קשיא,דבסתמא ולכך
להימלך צריך .אמאי

והלא,שפריכתובאםהסופרימלךלמה,ש"הרא'התוסהקשה.שם',גמ )ג
דיש,ותירץ.חובבעלכדיןמהבינוניתאלאגובהאינו מפני לימלך דצריך
כלילמכורוהוצרךמרוביןבדמיםקרקעקנהאם,העידיתמןשגובהלוקח

  .בזולתשמישיו
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ד"רש )ד לא"י א"הריטבהקשה.דשמואלאליבאנינהוואמוראי,האאמרה
לא,)החדשים( שוםהוזכרדהא רבו.אמוראהכא בשם לימא,ופירש דהיינו

וליההיאדרבנןדטעמאפירושאדקמייתאכלומר,אלדשמווהאדרבנןהא
ליהלא  .סבירא
שעבוד"ד'תוס )ה שטרליההויטעותמקחדהויכיוןממשעבדי,ד"בתוה,ה

ב(ן"הרמבביאר.הלואה מהדרדהא,גביההלואהזוזיליהדהוו,)בעמוד
 .הואפרסוטעותואחריותבכדיזוזידשדיאינשעבידלאהילכך,לנגזלפירי

מקובצת.שם,ד"בא )ו ב(ד"הראבבשםבשיטה מגזלן,כתב)עמוד דבלוקח
סופר טעות לאו דאחריות שמואל סבר משמע,דודהנחלתוכתב.נמי דכן

אם,שכתבאימליךה"ד.)טו(לקמןי"רשמלשון במוכר עליויקבלהמלך
צריך,ומוכח',וכוקרנאנכסיומשפרמלוקחלהגבותו הקרן לגבי שגם
עביד"די"דרשואף.לימלך ליומיהארעאדזביןאינשדעבידבהא,פירשה
כךבתוךואוכלמרובהלזמןשמאיטרפוהוואם,ממנויטרפוהולאשמא
קמא,הרבהפירות בלוקחלאוטעמא שמאחובבעלדבשלמא,מגזלןשייך
ודאינגזלאבל,אחריםבדבריםאובזוזיהמוכרלודיסלק,יטרפנהלא

אידך.נהיטרפ מקום וכדכתב,בנגזלשייךפירותאוכלכךדבתוךטעמאמכל
משנה טורףהנגזלדאין:)מח(בגיטיןי"רשדדעת)ח"המגזילהט"פ(המגיד

הפירות .אכלשכברמהלוקח
לאוליהאמרמציולא,בהדיהדינאומשתעיראובןדאזילהואדינא',גמ )ז

יעקבכתב.אתדידידבריםבעל מגכתובות(הקהילות דעיקר,)סימן דאף
דראובן חובו על היא דין,התביעה בבית המתחייב דין הבעל איהו ,וראובן

הפסד מניעת או הרווחה שום זה מדין ליה דלית כיון מקום הבעל,מכל מצי
את דידי דברים בעל לאו לו לומר עמו.חוב לדון חבירו את לתבוע ,דלענין

דבר בעל שיהא שמלבד התביעהיהיו,בעינן מעסק הפסד מניעת או רווח .לו
סימן(ש"הראביאר.הדרדידיעלימיניהדמפקת',גמ )ח ,)לחבפרקין

 .ממנילהוציאהבאואתהבידיעדייןהיתהכאילוהוידלכן,דטענתו
דינא"ד'תוס )ט מינהלומרואין,ד"בתוה,ה חובישאםדנפקא עדיםלבעל

דינא"ד:)צב(בכתובות'סהתו.לשמעוןורחוקיםלראובןשקרובים ,כתבוה
קרוביםואיןלראובןקרוביםחובבעלשלהשטראתהמקיימיןדהעדים
בבבא"הרשוביאר.לקיימויכוליםדבריםבעלראובןהיהלאואי,לשמעון ש

לראובן,:)ח(קמא קרובים עצמו השטר דעדי לומר השטר,דאין הוי כן דאם
בעלמא בע,חספא דאיירי כרחך קיוםועל .די

כךראיהליואיןעדיםליאין,ד"בא )י אינושהואראיהאועדיםמצאואחר
קמא(מקובצתבשיטההקשה.להביאיכול ,ן"קלסויוסףר"הרבשם:)חבבא

אמרדאפילו ,כיתוםדדינו,ימצאםאםלהביאםמצי,עדיםליאיןשמעוןאי
דלא במיליידעכיון כגוןהכאדמיירי,תירץ)שם(יוןובגל.דמוכרמידי
 .עדיםליאיןואמר,והפרעוןההלואהאצלהייתימתחילהשאמר

נמי,ד"בא )יא חובכגוןאי לראובןשבועהחייבדבעל הקשה.דאורייתא
הגרע מינהבפשיטותנקטולאאמאי,א"בחדושי לגלגלרוצהדראובןדנפקא

 .אחרתטענהעלשבועה
עליה"ד'תוס )יב ויצאו וכו,ד"והבת,ה עשה טוב לא 'התוסביאר.'ואשר

ד,ש"הרא בעמיו"דמדאמרינן עשה טוב לא עליו"ואשר שיש שדה הלוקח זה
אנסין,עסיקין דהוו לפרש דאין ברכה,מוכח עליו תבא הכי מצילודדאי
אחריות,ועוד.מידם בדאיכא בו לחזור יכול גרם,דאמאי מזלך ליה  .לימא

עד"ד'תוס )יג קרקעוהאבולחזוריכולאמאיהמעותנתןאיו,ד"בתוה,ה
בשמכר,)החדשים(א"הריטבכתב.בכסףנקנית הראויהשדהדאיירי ,בקנין
שבאכאדםלתוכהשיורדאלא,קניןחזקתאינהכאןהאמורהוחזקה
יכולעסיקיןעליהיצאולתוכהשירדקודםשאםוקאמר.בשלולהחזיק
עליהדיצאואדעתאלקחהדלאסהדידאנן,הואטעותמקחדכעין,בולחזור
שירדדכיוןלחזוריכולאינובהמשהחזיקאבל,בהשיחזיקקודםעסיקין
כתב.וקיבלדסברדעתיהגלילתוכה ממכירה"פי(ם"הרמבוכן ,)ב"הט
.התובעיןובאובונהנהלאשעדייןמזהגדולמוםלךשאין,בולחזורדיכול

אישוהקשה קמא(החזון סקיבבא ג נמלך,)א"סימן השתא דרק אפשר דהא
לערער טעות,המערער מקח זה נולד,ואין לא אכתי הקנין דבשעת כיון

ר'בתוסאמנם.המום קמא(ת"תלמיד היה,כתב:)חבבא שהערעור דאיירי
המכירה בשעת אף  .קיים

 

ע יד  ב"דף
יכול"די"רש )יד לפיד,מקובצתהשיטהכתב.מעותנתןובשלא,בולחזורה

עליושיצאוכיון,בדבריםשנתרצהדאף,דשמעתאדרבותא,לומרצריךזה
בתוס"רודעת.ביההדראיאמנהמחוסרימשוםכאןאיןעסיקין כתובות'ת

עד"ד.)צג( נתן,ה אי אף עדקנהדלא,בכספאקנודלאוכגוןמעותדאיירי
הואילבדהדר,בולחזורומותרדיכוללןוקמשמע,השטראתשיכתוב יה
שפרעמיתיקנודלא,ליכאשפרעמיואפילו,ממנושיגזלוהשסבור,ומפסיד
 .וזולאאיוקראאלא
אישהקשה.שם,ד"בא )טו קמא(החזון סקיבבא ג נתן,)א"סימן לא אי

בו לחזור יכול אינו אמאי המעות,המעות ליתן ומחוייב שהחזיק ,בגוונא
המוכר של אינה השדה באמת אם מ,דהא ליתןליכא המחייבת כירה

לשלם,המעות חייב אינו דמספק לטעון לערעור,ותירץ.ומצי חיישינן דלא
נתברר שלא זמן המקח,כל דמי לשלם צריך לפנינו ספק דאין אלא.וכיון

המקח יתבטל ערעור יהיה שאם כתנאי דהוי לחזור יכול החזיק לא .דאם
,.)ט(קמאבאבבמקובצתהשיטההקשה.לךואשלםטרפךאחוי',גמ )טז

ד"רשלדעת יכול"י מעותה נתן ,"לךואשלםטרפךאחוי"קאמרמאי,דלא
בשם.פטורותהיהטרפךאחוילומרלווהיה,מעותנתןלאהרי ותירץ
אמרמצי,עורריןמשוםדמיםלוקחמעכבשאם,פירושודהכי,ץ"כי"מהר
 .לךלםואשטירפךאחוי,בחוביממךיטרפוהואם,זוזאיליהבליה

דלא,א"הרשבכתב.שבחלוויש',גמ )יז רב,השבחאתפירשדאף סבר
מפרשים,וכתב.וממכרמקחבשטריאפילוסופרטעותדאחריות ,דיש
שבחדאיןדלשמואל בדכתב,לו איןמעותאפילו,לאדאי,אחריותלוהיינו

,וכתב.סופרטעותלאואחריותוממכרמקחבשטרישמואלאמרדהא,לו
נראהדט ד'כהתוספי שעבוד"לעיל דאחריות,ה שמואל סבר טעותדבגזלן

 .סופר

ויש"די"רש )יח השיבושהרי,השבחיתןהנגזלתאמרואם,ד"בתוה,ה
פירש"דרש,יהושעהפניכתב.משובחתקרקע לא יש"ד'כתוסי דאיירי,ה
ואיןשבחלוישסתמאמדנקטליהדמשמעמשום,ההוצאהעלהיתרבשבח

הוצרךולכך.ההוצאהדמישכנגדשבחואפילו,איירישבחדבכל,בחשלו
לא,משובחתשגזלהמשוםהיינוכלוםנותןאינודהנגזלדהא,לפרש ולכך
וביןההוצאהביןדהכא,והשביחהברשותשלאחבירושללשדהליורדדמי

דמיואדרבא.ממנונגזלהשכךכיון,הנגזלשלהקרןלדמיחוזרהכלהשבח
ללוקחאפילונותןאינו,ושבחאארעאשיעורדמסיקדהיכאחובבעלל

נמי,לחזורמיעללושישמשום,ההוצאה המוכרעלהלוקחחוזרלרבוהכי
היינו,המוכרעלחוזרדאינונהי,ולשמואל.השבחעםההוצאהושקיל
ולאנחיתדהכיאדעתאמעיקראמיהאאיהואבל,דריביתאיסוראמשום
 .נגזלמלמשקל

ויש"ד'תוס )יט .'וכומשלםואינוהשבחעםהקרקעלוקחשהנגזל,שבחלוה
הקודמת[יהושעהפניכתב באות פירשו'דהתוס,]עיין ד"כרשלא ויש"י ,ה

דסברי יורדכדין,מנגזלההוצאהשקילהשבחעםכשגזלהדאפילומשום
דהתם,ושבחאארעאשיעורדמסיקהיכאחובלבעלדמיולא.חבירולשדה
לאבגזלןהכאאבל,משועבדיםמנכסיםגובהחובדבעלשיגבההואבדין
.ממשעבדיגובהואינוהואפהעלדמלוה,כלוםהלוקחמדמישיגבהשייך
אבל,נגזלתאינהדקרקעמשוםמשועבדיםמיקרילאגופאדארעאונהי

הא,הוסיףדודוהנחלת.משועבדתשפירהוידמעלמאההוצאה זה דלפי
אף,"ריקניתשגזלהומיירי"'התוסיימודס שכתב,ריקניתהיינו וכמו

רשלהוניחאדלא,כתבעוד.שיףם"המהר קאמר,י"בפירוש מאי הכי דאי
מיירי,כריביתדמיחזישמואל אי כן,הגזלןבידדהכסיפהוהא אילוליאם

דטובא,מהמוכרזהתובעהנגזלהוי,הלוקחהשביחה לוקחליהאהניונמצא
נקטו,והוסיף.כרביתמיחזיולא,חובודפורעבזהלמוכר זה 'התוסדלפי

דגזלה  .ריקניתבדוקא

בגוזל"די"רש )כ המהדוראהקשה.ומכרהפירותיהעםשגזלהוכגון,ונגזלה
ממשעבדי,בתרא גובה אינו אמאי הכי כשקנה,אי קצוב היה השבח הרי
עיון,מהגזלן בצריך לאדאיי,כתבש"והרש.והניח אכתי הקנין שבשעת רי

הפירות הלוקח,נגמרו אצל ריקנית,או.ונגמרו ומכרה הפירות דאכל  .דאיירי

תריץ"ד'תוס )כא חובשטרףדאחרלומרדאין,ד"בתוה,ה מןקרקעבעל
קטוסימןמשפטחושן(ך"השכתב.'וכוומכרןקרקעותהמוכרקנההלוקח
התוס,)ו"סקט הבעלשטרףאחרהמוכרמןנכסיםלקוחותקנודאם',דדעת
לפי,ההםהלקוחותמןאףהשבחהלוקחטורףהוה,הלוקחמןהשבחחוב
הגרע.טריפהבשעתקצוביםשהיו אלעיל(א"ובחדושי דאפשר,כתב)עמוד

אף'דהתוס טריף דלא כךשקנומלקוחותסברי אלא.פלוגדלא,אחר

 

  דדף י מסכת בבא מציעא

 ט" אייר התשסטו



 
ח

והא,ממשעבדיטורףאינודשבחדינאכללתקנועניןלאיזההיתהדקושיתם
מציממשעבדיהכיבלאו לא דיאמרוכללמשכחתדלא,לטרוףדהשתא
במאיהדיןגוףמשכחתולא,הנחתי כךוימכורשיקנהאלא שייךואיך,אחר
גוונארקלתקן האי .קצובהויהא,בכי
בהכי,א"המהרשכתב.אפותיקיכשעשאויעמיד,ד"בא )כב מיירי ודאי ,דהא

התוס חובדבהאילמימרידעדלאדאפשראלא,לעיל'וכדכתבו גובהבעל
ובחדושי.כךיעמידמאיר'כרלאוקמידדחיקדהמדחהאלא,בחנםהשבח
אלעיל(א"הגרע לעיל)עמוד דבריו לפי הקודמת(ביאר 'דהתוס,)באות
לומריכולדאינובאפותיקי,דהשתאמשעבדילגביהתקנהדמשכחתתירצו
גובהאינועניןובכל,פלוגלאממילא,לתקנהיאותמצדישוכיון,הנחתי
הכרח,ממשעבדישבח אין לומר,באפותיקיאייראדהברייתאולכך דיש

כךשיקנוהיינומשועבדיםדנכסים ,פלוגלאמשוםטורףאינווהשבח,אחר
הקשוהכיומשום  .באפותיקידיעמידאלאלא

 

ע טו  א"דף
עסקינןבמאיהכא,משועבדיםםמנכסיגובהאינופהעלומלוה',גמ )א

לדעת)א"סקקיטסימן(החושןהקצות.בדיןכשעמד בבבא'התוסהקשה
מינה"ד:)יד(קמא שמע שעבודא,ה דאמר בנזקיןדאורייתאדלמאן גובה

בדין עמד דלא אף דשעבודא.קלאליהדאיתמשום,ממשעבדי סבר רבא הא
אף,יוןכה"ד.)נ(בגיטין'התוסוכדכתבו,דאורייתא ממשעבדי גבי ושפיר

בדין עמד דנזקין,ותירץ.דלא החפץשזהידועאםהיינו,קלאלהואיתדאף
כל,פלונישלהוא הכא דאינו,קלאליהליתבדיןעמדשלאזמןאבל כיון
 .היאדשלודסברי,דחבריההקרקעאםידוע

דאיתאהקשהף"דהריהביאא"הרשב.בדיןכשעמד',גמ )ב .)יז(לקמןמהא
נאמןהיכידמיאכשטרבדיןהעמדהואי,נאמןפרעתיואמרלותןדצא
כשעמד,ותירץ.פרעתילומר איירי .סירבבלאוהתם,וסירבבדיןדהכא

הרשב ורבינו,א"וכתב חננאל בעמדדהכא,פירשואפריםדרבינו בדיןאיירי
דיןדשטרואשמועינן,שטרלווכתבו ייבהמחומדעתשלאשנעשהאףבית
בדלאוהתם,דמיאכשטר  .לוכתבואיירי

הלוקחדילמא,חייםהתורתהקשה.פיריליהאיתמיחובבבעלאי',גמ )ג
ולגזלןחושש חוב חפץ,לבעל חובבעלאתידלמאשבחאשיכתובולכך
אגזלן,להוטריףנגזלאתישמאופירי,להוטריף ולא חוב אבעל קאי .ושבח
דפשיטאמילתאדשופראהיכיוכי,דשופראומיאדהווופירידשבחא,ותירץ
הכי,נכסיומשפרהקרןלגבותעליויחזורהשדהממנויטרפושאם,קאמר
וגםשבחאיגבההשדהיטרפושאםקאמרדפשיטאמילתא,ופירישבחאנמי
ופירי,פיריאושבחאקאמרלאולכך,פירי שבחא תירץ,יהושעוהפני.אלא

דברי פי סימןחוש(ך"השעל משפט ליתמגזלןדלוקחדלשמואל,)ז"סקשעגן
הדיןשבחאליה .דריביתמטעמאפירותליהדליתהוא
כשעמד"ד'תוס )ד הנחלת.'וכוהעולםתיקוןמפנימאיכןאםתימה,בדיןה

אמלוהתיקוןדמפני,תירץדוד קאי ,ממשעבדיגבידלאגופיהפהעלהעולם
בגיטין"רשוכדכתב אףלקוחותלטרוףבאתדאם,תיקוןמפניה"ד).כא(י
עליויששמאשיראלפי,מחבירושדהשלוקחאדםלךאין,פהעלבמלוה
 .מלוה

וכוהוההעולםתיקוןמפנילאודאילומרויש,ד"בא )ה ביאר.'אמינא
לפירות,ם"המהר גם קול יש הקרן על בדין העמדה ידי כמלוה,דעל והוי
לפיר,בשטר דאין דכיון ממשועבדיםאלא גבי לא קצבה מפני.ות והיינו

העולם קצבה,תיקון להם דאין מלאה,ש"הרשוהקשה.כיון דהיתה דכיון
ידוע,פירות שווין שהיה פירש.ודאי שמא,ולכך חיישינן העולם תיקון דמפני

הלקוחות שמעו אמזוןהעולםתקוןדמפני,תירץן"והרמב.לא האשהקאי
הדין,מינייהודסליקוהבנות מעיקר גובה אינו בפירות .אבל

לרב,ן"הרמבהקשה.שם,ד"בא )ו לגבותהנגזלבאדכי,תיקשינמיאשיהא
.חרימבניאלאמדינאגבילאוהאהעולםלתיקוןאיצטריךאמאי,פירות
,מפרשינןהכינמיאשידלרב,יתפרש'דהתוסדלשינויא,ן"הרבחדושיוכתב
הנגזלדאף מלקוחותפירותגובהאינו,מידווהוציאהחהלוקעםבדיןדעמד
מפני,בלבדחרימבניאלאואילךשעהמאותהשלקחומאותןואפילו,דגזלן
 .העולםתיקון

כגון"די"רשפירש.קרקעלושישכגוןעסקינןבמאיהכא',גמ )ז דהשתא,ה
ששעבדלגזלןקרקעלושישדכיון,פירשא"והריטב.כרביתמחזילא

לאותוראשונהמשעהשבחבאותולומכרוכאילוהוי,השבחלאחריות

מןולוקחוחוזרכאילוהואהרי,במעותהגזלןפרעוואפילו,כרביתמיחזי
 .הלוקח

כגון"ד'תוס )ח מילי,ד"בתוה,ה .לושיכתבורוצה'וכולושהקנהכגוןהני
שבחאבל,יפהבעיןמקנההידועדברדכשמקנה,ש"הרא'התוסביאר

כמה,לאאםיבואואםידועדאין,לבאהעתידיןופירות מקנהלא,יהיווכן
.לימלךוצריך,יפהבעין
אמר',גמ )ט בתרא.השבחאתגובהחובבעלשמואלגופא ,:)קנז(בבבא

בדכתב דשמואל להא הכי,שבחחציוגובה,דאקנהלומוקמינן לאו דאי
לעולם,כללגובהאינו בא שלא דבר היכי,)כאן(ן"הרמבוהקשה.דהוי

חובליהמשעבד הלוהקנהלאהא,דאקנהמשוםלוקחשלממונולבעל
השבח את דאקנה,ותירץ.מעולם מדין קני דלא נמי הכי ואפילו,כללדאין

לא אחר,שבחאגביהכיליהכתבאי בענין בתרא דבבא הסוגיא עוד.ופירש
דאקנה,כתב בדכתב דאיירי דפירשו לו,דלראשונים דלוקחדכיון,מרצריך

ממוכרלמשקלאדעתא אשבח.דמיהואדקנהכמאן,עבדהשבח לוקחואי
גובהאין,מוכרדמיתלבתר חוב ליההשבחאתבעל ,יתומיםהשביחודהוה

הא [מעולםקנהלאדאיהו הבאה. באות  ].ועיין

לח(ש"הראכתב.שם',גמ )י סימן בפנידלתתנעולדלאדמשום,)בפרקין
חובלשיעבודארבנןהאלמו,לוין הלוהשמכרממהכלליפסידשלאדבעל

היתהאילוגובהושהיהכמוהלוקחמןהשבחויגבה,לוהמשועבדקרקע
כתבו.ומשביחהבהעמלהואגםוהיה,הלוהבידהשדה בבכורות'התוסוכן

והאמר"ד.)נב( לאדמדינא,)ד"סקקטוסימן(החושןהקצותוביאר.ה
כמשתעבד המוכרקנאולאדהא,"דאקני"במשמעותשאינולפי,ללהשבח
תנעלמשוםאלא,כלללידובאולא,מעולם אלמוה,לויןבפנידלתשלא
חוביפסידשלאלשעבודארבנן ,לוהמשועבדתקרקעשמכרממההבעל
.הלוהבידהיהכאילוהשבחוגובה

בפרקין(ש"הראביאר.ללוקחמוכרלוכותבשכךתדערבאאמר',גמ )יא
לח הקודמת,)סימן באות שיטתו ,דשמואלטעמאלפרשאתידרבא,לפי

חובאצללתקןראודמה גובהשאין,הלוקחאתזאתבתקנהולהפסיד,בעל
אףמבעל הוואידמוכרעלויהדהדרכיון,פסידדלא,ופריש.ההוצאהחוב
חובדגבילתקונילהועדיפאהלכך,לוכתבשכך,נכסיםליה לוקחמבעל

חובשלבגבולושבא,ועוד.דלתנעילתביהדשייכא .בשעבודושנכנסבעל
בשםן"הרובחדושי.המוכרמןלהשתלםדעתעללהנחתדהא,ועוד פירש

חננאל טעמא,רבינו ,ללוקחמוכרלוכתבשכךדכיון,דשמואללדינאדיהיב
חובלוקחליהלמימרמצילא משקללאדעתאדלוקח,השבחתיאנילבעל

חובלמשקלאדעתאולאו,לוכתבשכך,נחיתממוכר ליה,מבעל והוה
,דנןזבינאוצבי,כתובהמכרבשטרשהרי,שבחולמוכרלוקחהקנהכאילו

הלוקח הר.דהיינו דעת,ן"והוסיף  ).ג"הולוהממלוהא"פכ(ם"הרמבדכן

שאין"ד.)נג(בכתובות'התוסכתבו .שם',גמ )יב דדרדשמואל,ה ישלטעמיה
תדע"בד'התוסאמנם.השטרלשון השטר,כתבוה מנוסח ראיה מייתי .דלא
לגמ,ם"המהרוביאר נראה השטר'דהיה מנוסח ראיה יביא דרבא  .דוחק

דאין,)החדשים(א"הריטבהקשה.מכרמכחמתנהכחיפהוכי',גמ )יג
קבללאוזהעליווקבלכתבשזהמשוםאלא,דמתנהכחיפוימפניהטעם
מקחבשטריכןלכתובמקפידדהמוכרדחזינןדכיון,פרכידהכי,וביאר.עליו
שכן,חובובעלבזכותומדקדק,הדחקמפנימוכרשהוא לומרלנושישכל
אין,מתנההמקבלעליוקיבלשלאואף,כןדעתעלהמתנהלתתשדעתו

כלום אבל,בפירושעלוהידליקבלבעינןזוזידיהיבבמקחדבשלמא,בכך
לקבלתוהבמתנ בעינן ודברים,הנותןדעתשזהבודאיאומדיםאנוהרי,לא
  .הםאדםכלשבלב

יפה"די"רש )יד .זבנתיהאמאילואמרקרקעשלגופהדבשלמא,ד"בתוה,ה
דבמתנה,א"המהרשכתב קאמרדאף דמתנה,זבנתיהעסקינן דאיכמכרכיון
שיף"והמהר.).טז(כדלקמןמתנהליהיהיבלאקמיהדארצילאו ,כתבם

כן לפרש דגרס,דדוחק נראה .קבלתיה,וטפי
בעל"ד'תוס )טו כתב.יתומיםשהשביחוהשבחמןאפילודגבינראה,חובה

סימן(ש"הרא עליומוטלשאיןלפי,מתנהלמקבלדמידלא,)לטבפרקין
חובגבילאלחזורמיעללודאיןכיוןהלכך,הנותןחובתלפרוע .מיניהבעל
גביהלכך,אביוחובלפרועיותרמוטלועליו,הואדאבוהכרעיהיורשאבל

חוב עזריוכתב.לחזורמיעללהןדאיןאףשבחאמינייהובעל א"פי (האבי
ה אביו,)כ"מבכורים חוב לפרוע היורש על הגוף שעבוד דאיכא מהא ,דמוכח

הנכסים על שעבוד אלא זה סקמ(התומיםוכדעת,ואין סו תוהנתיבו)ג"סימן

 

  טו דף – די דף מסכת בבא מציעא

 ט" אייר התשסזט – אייר טו



 
ט

סק(המשפט לג החושןודלא,)ב"סימן נתיבות(כהקצות אמנם).שם,משובב
הרא כתב דבריו חובדאין,ש"במסקנת דאיןכיון,דיתמישבחאגובהבעל

התוס.לחזורמיעללהן ראית דמזונותחובדמידלאמשום,מבכורות'ודחה
לאמידיתמשבחאהלכך,אביהםבחייהיהחיובושעיקרחובלשטר,הבנות
שקילהוההלכך,היתומיםעלחיובועיקרהבנותדמזוןחובאבל.שקיל

דעת,והוסיף.ככתובהכתובהדתנאילאואי,משבחא .יונהרבינודכן
הקשה.'וכולקוחותמשבחדאיאיירייתומיםמשבחוהתם,ד"בא )טז

בשבח,א"המהרש איירי חוביתומיםמשבחאבל,לקוחותאי לאנמיבעל
גופא,לחזורמיעללהםדאיןוםמש,גבי טעמא חוביגבהלאמהאי בעל

דהבנותכיון,המוכרמתשהרי,לחזורמיעללהןדאין,לקוחותדהנימשבח
שישנכסיםאחריותהמוכרשהניחלמימרדליכא.מנכסיוליזוןרוצין

להןשיאמרו,מלקוחותכלליגבודלאודאיכןדאם,עליהןלחזורללקוחות
והפני)ג"סקקטוסימןמשפטחושן(ך"השותירצו.לגבותמקוםלכםהנחתי
שמת,יהושע מקום,המוכרדאף אשבחלא,לוקחשהשביחבשעהמכל
חובליהדשקילאדעתא דכתבכיון,ממוכרליהדשקילאדעתארק,מבעל

פריך,'וכואיקוםאנאליה הא,השבחגובהאינוקתניאמאישפירולכך
 .המוכרבחיישהשביחומלקוחותדגבילהמשכחת

וכומזוןהתםפירשי"ורש,ד"בא )יז משפטכתב.'הבנות קטו(השער סימן
דלדעת,)א"סק גמורי"רשדאף חיוב ממשעבדי,הוי שבח,וגביא גובה ,אינה

כך על מעות הוציאה דלא  .כיון
תדע"ד'תוס )יח אםלחושאיןהשבחאתללוקחמוכרמדמשלם,ד"בתוה,ה

אין,ש"הרא'התוסכתב .ממנוחובבעליגבהו זה ,מיושב"תדע"לשוןדלפי
,מילתאתליאבמוכרוכי,המוכרבציוויאלאכותביןאיןדלשמואלדכיון

יכתוב חוב,דאי בעל יגבה,יגבה לא לא חננאל,וכתב.ואי ,פירשדרבינו
,קאיאלוקחצבידהאי,"עלוהיוקבילדנןזבינאוצבי"מדכתיבדדייק
שיטרפהועליווקבל,ואישפיאיקוםאנאאמרכברכרשהמו בעלהלוקח
דעת,מקובצתהשיטהוכתב .חוב ומלוהלוהמהלכותא"פכ(ם"הרמבדכן
 ).א"ה

תאמר,ד"בא )יט ודאידנגזלמגזלןבלוקחמיירידלמאהיאראיהומאיואם
הוכיחו,דודהנחלתהקשה.שבחאליהאית בסמוך תדעדהך',התוסדלעיל
הכא,טעםנתינתאלאואינ מקשו מאי כן רקכןכותבדאינויהאדלו,ואם

מקום,דנגזלמחששא הבעליטרפנהואם,כתיבסתמאדבשטראכיוןמכל
.חובהבעלממנוטורףשפיר,יפסידולאממוכרשטראבהךלגבותיכולחוב

דילמא,ותירץ בלוקחדקושיתם אלא אחריות לו כותב אבל,מגזלןאינו
אחריותאינוחובמבעלחבלוק עליו תירצו.מקבל כתבדמדלא,ואהא

מינה,ופיריהן  .אייריחובמבעלדבלוקחשמע

שיף"המהרכתב.שם,ד"בא )כ מגזלן,ם דבלוקח סבר דרבא נימא אי דאף
שבחא ליה ונוטל,לית עומד מעותיו בקנו.דשכר או קרקע לו ביש מקום מכל

כרבית,מידו מיחזי לא עלמא לעיל,לכולי לה משני דרבא בגוונאואף
רבא.אחרינא פסק הא הכי ב(לקמןובלאו לו,)עמוד ויש מעות לו דיש
 .שבח
במילילהמוקיםחבריןוהונא,שמואללמרליהמסייעמתניתא',גמ )כא

הרועיםהקשה.אחריני אחריני,המלא במילי לאוקמה דאיכא כן,כיון אם
סייעתא אזי,ותירץ.ליכא הונא לשיטתיהדרב ליה,:)יד(לעילל דמספקא

השבח את מגזלן,בפירש בלוקח דמיירי לדחויי איכא את,ולכך ובפירש
לשיטתו.השבח נחמן שבח,)שם(ורב לו אין בפירש איכא,דאפילו ולכך

סייעתא איכא  .שפיר
.היציאהעלהיתרהשבחהיינוושבחיהוןהוצאההיינוועמליהון,ד"בא )כב
הר:ח(ף"הרי סימן(ש"והרא)ף"ימדפי היינודעמליהון,פירשו)לחבפרקין
 .דממילאשבחאהיינוושבחיהון,טורחידיעלשבאשבח

קשיא"די"רש )כג בעלולשמואל,היציאהאתנותןחובבעלדקתני,רישאה
כתב.כלוםנותןואינוהשבחגובהחוב הרי:ח(ף"הריוכן ,והוסיף).ף"מדפי
ההוצאהברשותשלאוחבירלשדהליורדדמידלא הכי,דנוטל עביד דהתם

מבעלליהדשקילאדעתאלאולוקחאבל,דארעאממראדשקילאדעתא
חובלהמפיקדאיאדעתאאלא,הכיעבדחוב דמוכרעליההדר,מיניהבעל

.ממילאדאתישבחאביןהוצאהביןקרנאבין,ממונאכוליהמיניהושקיל
בדעת[ י אות לעיל בפני,ש"הראועיין דלת תנעול שלא כדי תקנה דהויא

נוטל,)י"סקקטוסימןמשפטחושן(ך"השוכתב].לוין מגזלן דהלוקח דאף
מוכרחהיה,גופיהממוכרנגזלהוציאהדאילוכיוןהתםשאני,מנגזלהוצאה

כן,ההוצאהלוליתן אבל,לידושתבואזכותכללשניראשוןמכרמהואם
חחייבהמוכרהכא  .וההוצאההשבחכשיעורובלבעל

 

ע טו  ב"דף
המגיע"די"רשפירש.לכתפיםמגיעשאינובשבחכאן',גמ )כד ,לכתפיםה

ליה,גמוריןכפירותוהוו,לקרקעצריכיןשעדייןאלא,ליקצרדקרוב גבי ולא
המגיעדשבח,ת"רדברידנראין,כתבא"והרשב.יציאהבלאחובבעל

שבחלכתפים שבח,פועליווכתפיכתפיוטורחמחמתהבאהיינו דהיינו
,ממילאהבאשבחהיינו,לכתפיםמגיעשאינוושבח.הוצאהמחמתהבא
 .שרטוןואסקאארעא,ואליםדיקלאכגון
הא"די"רש )כה חובבעלביהמסיקדלא,חובמבעליציאהנוטלדקתני,ה

רש,ן"הרמבכתב.ושבחאארעאשיעורבמוכר דמסיק,י"דלפירוש ביהאיירי
,מאהדממילאושבחא,אלפאארעאדשויאכגון,דממילאשבחאשיעור

,דממילאשבחאדגבי.זוזיומאהאלףביהומסיק,מאהההוצאהודמחמת
דמסיק חובשקילוהוצאה,כנגדוביהכיון חוב,והוסיף.מבעל בעל זה דלפי

דמחמתבשבחאביןדממילאבשבחאבין,חובובכדיאלאלעולםגבילא
למיתני,והקשה.הוצאה ליה כנגדנוטלההוצאהעליתרהשבחאםדהוה
חובוהשארקרקעמבעלחובו לואיןהשבחעליתירהההוצאהואם,מבעל

לךשאין,ליהאיצטריכאלאגופאדסיפא,ועוד.שבחשיעוראלאבהוצאה
אםאלא,השבחעלשיתירהבהוצאהשיטול,אחרנכסיעלהוצאותמוציא
.ברשותוירדושליחעשאו

איןהשבחעליתירהדיציאהדהיכא,אתאגופאהיאלאשמועינן,ד"בא )כו
תנאתניסיפאמשוםאטו,ן"הרמבהקשה.שבחשיעוריציאהאלאלו

הבאה,תירץ)ט"סקקטוסימן(החושןוהקצות.טעותא באות דבריו פי ,על
תני חובוהיציאהדלכך ושבחארעאשיעוראלאביהמסיקדלאהיכאמבעל

דההינווהיציאההקרקעמבעלהשבחדנוטל,היציאהעלהיתר חוב מבעל
חובלסלקלוקחמצילאדבהא,בדמים גריואוליטולושבחאבארעאלבעל
דאקניהיציאהשכנגדדשבח,דארעא הוי,בעי לא קנאודלא,דאקניוהכא
ומשום,מחובוהמלוהיפסידשלאחכמיםמתקנתאלאואינומעולםהמוכר
אתנוטלהכי אינודהשבח,בזוזיללוקחומסלקמהקרקעשעבודוהמלוה

והמותרהקרקעמבעלהחובכנגדנוטל,סתםנקטהויאיאבל.שעבודו
חוב חוב,יציאהבלשוןשלאמבעל הבעל שקיל ארעאהוי ,ושבחאשיעור
.היציאהשכנגדבמותרדארעאבגופהללוקחהויוהמותר

ליהמסליקמצילאללוקחזוזיליהאיתאידאמרלמאןהניחא',גמ )כז
נימא,)ד"סקקטוסימן(החושןהקצותהקשה.שפירחובלבעל אי דאידאף
חובסלוקימצילאללוקחזוזיאית בעלשלשעבודודהואמשוםהיינו,לבעל
הלוקח,חוב מצי אינו,בזוזילסלקוולא הוו הלוקחקנהאיודאיאבל,דלא
לי,שדותשתי אם,זובשדהומחציתזובשדהמחציתתןמצי זה ולפי

מצי,ארעאכשיעורוהחוב,עשריםוהשבח,מאהשוההקרקע לא אמאי
המותר,מאהכשיעורגבושעלושבחאבארעאלסלקוהלוקח שוהויטול
חובמשתעבדנמידהשבח,עשרים על,ותירץ.דאקניליהדאיתכיוןלבעל

בתרא'התוסבדעתשכתב)ג"סק,שם(ח"הבפי דאף,גובהה"ד:)קנז(בבבא
למשועבדיםלדחותלוקחמצילא,משתעבדומכרוקנהדאקני חוב לבעל

מצילא,זושדהעלשעבודוחלהלואהדבשעתדכיון,דאקנישלהמאוחרין
בשעתלמשועבדיםשעבודומעיקרלדחותו הוו למאןאבל.הלואהדלא
ליהלסלקלוקחמציודאי,ליהלקמסמציללוקחזוזיליהאיתדאידאמר
 .השבחבעדממנושמגיעבדמים

.שבחאישיעורבארעאדארעאגרבאליהבזוזילידליתהשתא',גמ  )כח
והרשב"הרמבהקשו ד"רשדלפירוש,א"ן הא"י היינודקתנינוטלדילמא,ה
דקתני,הוצאהשעורבקרקענוטל חובוהא דכיון,מבעל גבידארעאהיינו
חוב,אהידידיה תירץ)ט"סקקטוסימן(החושןוהקצות.דשקילהואמבעל

הקודמת באות דבריו פי דנוטלכרחךדעל,על בדמיוהיינוהיציאההא
כן,דוקא לא לשון,לדוכתיהקושיאהדראדאם תני סתםליתנייציאהאמאי
חובוהמותרהקרקעמבעלהחובכנגדנוטל  .מבעל

לימא,דממילאשבחאטריףאמאי,א"והרשבן"הרמבפירשו.שם',גמ )כט
לטרוףלךואין,בחובךקרקעלךפורעאנישעכשו,כוליהשבחאיליהבליה
,פורעהייתימעותלפרעךרציתישאם,שליהקרקעשהרי,מחובךיותר

ומגופאשבחאיכוליהליוהב,מעותבמקוםליתעלהשליזוקרקעועכשיו
[בדמיםתסלקניולא,דארעא הבאהועיין. ].באות

 

  טו דף מסכת בבא מציעא

 ט" אייר התשסזט



 
י

אמאיארעאשיעוראלאמסיקדלאכיוןתימה,מסיקדלאהאה"ד'תוס )ל
:ז(במלחמותן"הרמבדדעת,יהושעהפניכתב.היציאהעלהיתרשבחנוטל
בחידושיו[)ף"הרימדפי הקודמת,וכן באות היאגופא'התוסדקושיית,]עיין
ושיקחנה,השבחכלשיעורלושיתן,עליובאטענותדבשתי,הגמראקושית
 .במעותולאבקרקע

הרי.ז(ף"הריכתב.לואיןשבח,לוישמעות',גמ )לא ,דטעמא,)ף"מדפי
דכיון ואי,כמלוהמוכרגביזוזיהוו,ולקחהשלושאינהבהשהכירמשום

כתב.מעותיושכרכנוטלהוה,השתאשבחאמיניהשקיל .א"הרשבוכן
לשםדלאו,)החדשים(א"הריטבכתב.פקדוןלשוםונתןוגמר',גמ )לב

לית,אייריממשפקדון נגנבו,לאנפוקינוןלמוכררשותאליהדבהא אוואי
כן,מסתברלאוהא.באחריותןחייביהאלאנאנסו ,וזביןטרחלמאידאם
.לאנפוקינוןרשותאליהדאיתמקחלשםסתמאניהליהדיהבינהוהאיומאי
נמי.קאמרמלוהלשםאלא אצלכמפקיד,כמלוהשהואפקדוןלשם,אי

אלא,הלואהלשםונתןוגמרלמימרדמציהואובדין.מותריןמעותשולחני
 .פקדוןלשםנקטמקחבתורתבמלוהקונהדאדםדפעמיםמשום

משום,)טסימןיאפרקכתובות(ש"הראכתב.שם',גמ )לג בהא דליכא
שבלב סהדיאנןדעתגילויובלאו,דמוכחאומדנאדאיכאמשום,דברים

 .איכויןדלהכי
עליוכשקיבלמיירידהתם,ד"בסוה,שבחלוישמעותה"ד'תוס )לד

שיף"והמהרא"המהרשכתבו.אחריות לרבדהיינו,ם דישליהדאיתאליבא
עליוכשקיבללשמואלאבל.מגזלןבלוקחפירותלאכילתומפרש,שבחלו

קרקעברייתאהךומוקי,כשפירשאפילושבחלואיןנמיאחריות לו ,בדיש
מידו בדקנו  .או

מאירבשםמקובצתהשיטההקשה.טעמאמאי',גמ )לה מאי,רבינו
,ותירץ.'וכוראשוןלומכרמה,אמרכברהא,טעמאמאיליהקמיבעיא

הגזלן,לשניראשוןמכרמהאמרתטעמאמאי,פירושודהכי ,ללוקחדהיינו
מצידנגזלהיכיוכי,לידושתבאזכותכללגזלןהנגזלמכרמהאימאאדרבה
הר.הגזלןיטרפנהנמיהכי,לוקחמידלטורפו דהכיפירש,ן"ובחדושי

,הואלעולםבאשלאדדבר,קנאהבמהכלומר,טעמאמאי,ליהקמיבעיא
ושמואל,שמואלממנוקבלההיאך,ליהסביראמאיר'כרדרבמשוםואי

.אירמ'כרסברלאוהאליהמיבעיאהיכיגופיה
וכונקרייהדלאליהניחא',גמ )לו סהדידאנן,ן"הרבחדושיביאר.'גזלנא

לאוקמי אותהומקנה,לוקחקמידבעי לקח,כתבן"והרמב.לו דמעיקרא
 .כשלוחוונעשה,דלוקחלצרכו

דמית"ד'תוס )לז רש,לוקחה שקנהדמידנראהואיןשלקחהאחרי"פירש
רשביאר,דודהנחלת.לוקחבוזכההגזלן לן,י"סברת אית ,דהשתא

כל,לעולםשלושתהאלוהקנהלאדמעיקרא אוהמוכרשלחייוימיאלא
 .הלוקח

 

ע טז  א"דף
זבנה"די"רש )א לאישומכרהחזרהבעליםמןשלקחקודםאם,אורתהה

.לוקחבהזכהכבר,ולקחהשחזרלאחרדאי,א"הרשבביאר.אחר
דזבנה,ד"אבא"הרבשםן"הרבחדושיכתב.שם,ד"בא )ב ואורתהדאיירי

אחר .לוקחקמילאוקמהנתכווןדלאמילתאדאיגלאי,שלקחהמיד
לוקחמכדי',גמ )ג דנהי,ן"הרבחדושיכתב.ארעאלהאילהקניבמאיהאי

להקנותה,:)טו(לעילדאמרינן מתכוון הכי,ללוקחדהגזלן במאילוקחאפילו
כוונת,קני ידי על לקנותה סגי דלאהנאהדבההיא,ומשני.בלבדהמוכרדלא

,עליווסומךנאמןמחזיקושהואזודהנאהכלומר,ליהמקנהמידיליהקאמר
,כתבא"והרשב.דמיםלונתןכאילובהלואותהומקנה,בעיניוחשובה

קאי קושיא אותומקנהדנגזלטעמאביהשייךדלא,בחובואגבאהדהאי
גבאהגבילעילהכידליקשיהואיןובד.מילתאתליאבדידיהדלאו,ללוקח
כלעדדנטראלא,בחובו .ליהאקשיכןובתרפלוגתאהנךדמסיים

לן,יהושעהפניכתב.שם',גמ )ד דקיימא קמא(דאף מה:)לאערכין,:חבבא
שםמעיקראדאיכאהיכאהיינו.לידושתבאזכותכללשניראשוןמכר

 .שלודאינהכיוןכללמכירהשםעלהליכאהכאאבל,במקצתמכירה
במאמינו"די"רש )ה כתב.בידישתתננהעליךסומךאנילושאמר,ה

דאיירי,מפרשיםדיש,וכתב.י"כרשקצתמוכיח"תהא"דלשון,א"הרשב
,בשופיבידוממכרושיעמידבמוכרומאמיןבוטחלוקחדכל,בסתםאפילו
.ממנולוקחןהיהלאכןלאדאילו

בההיא"ד'תוס )ו ליהכאילווהויא,סמיךדקאהנאהה תהאזושדהאמר
למימרדליכאמשום,לזהדהוצרכו,א"המהרשכתב.לכשאקחנהלךקנויה

כיון,מידיולאקאמרדלאהנאהבההיאומקניגמרמגזלןקנייתודבשעת
דאיתולמאן,לידיהאדרכתאדמטאעדליהדאיתלמאן,לדיןתבעודכבר
כתבו.דאכרזתאיומידמתחלןעדליה כאילו,ולכך שדהמעיקראאמרדהוי
 .לכשאקחנהלךקנויהתהאזו

מאי,א"הרשבהקשה.'וכולךמכורמאבאשאירשמהששתרבמתיב',גמ )ז
עלמאדבירושה,לעילאיתאהא,קושיא דממילא,קנהדלאפליגילאכולי
דלאהוכחהדליכאמשוםטעמאדהתם,ותירץ.הויא אלאבהטרחכיון
בלאו,ליההויאאממיל דפירש,הלוקחקנההכיאבל הכא מהלוולכך

.קנהלאאמאי,לךמכורשאירש
השואל.דעתיהסמכאלאוהכא',גמ )ח נודע"בשוהרב תנינא(ביהודהת

מהא,)נדסימןהעזראבן בא,הוכיח שלא דבר מקנה אדם דאין דטעמא
דעתיה,לעולם סמכא דלא הוכיח.משום החייםוכן כה(האור ).לג,בראשית
רעובתראבבא(שעוריםוהקובץ דאיתא,)אות מהא .)נט(בכתובותהוכיח
שלאדברמקדישאדם,עליוחבירופירותאוסרדאדםדמתוךקונמותדשאני

משוםנימאדאי,לעולםבא כללשייךזהאין,דעתיהסמכאדלאדטעמא
שלאבדברהקנאהכחלודאיןמהאומשמע,עליוחבירופירותדאוסרלהא

לעולם דברגםלאסוריכול,עליוחבירופירותלאסורדיכולובקונמות,בא
לעולם בא  .שלא

לא"די"רש )ט ,כלוםמאביושירשיימרמידקאמרדלוקח,דעתיהסמכאה
נמידרבדבהא,)החדשים(א"הריטבהקשה.בחייונכסיואביוימכורשמא
,ותירץ.ניהליהנגזללהדמזבןיימריומ,שמכרהבשעהדגזלןנכסיהוולא

ברשותיהכיוןדהכא הויא סמכאשפירבתוכהללוקחוהורידודגזלןדארעא
וידעבהדהכירדהכא,פירשא"והרשב.לגזלןלהמזבןדנגזל,דלוקחדעתיה
 .דעתיהסמכאלא,היאדיליהדלאו

ע טז  ב"דף
וכובשדהדרבמילתיהמסתברארבאאמר',גמ )י השיטהביאר.'סתם

דאיןסברדרבא,ש"הריצבבשםמקובצת באמקנהאדםכרבנן שלא דבר
דברדאף,מהניסתםבשדהדוקאהכיומשום,לעולם ,לעולםבאשלאדהוי
מוכריםימצאשהרילקנותושבידומתוך דכל,דמילעולםשבאכדבר,הרבה
.דמימעשהכמחוסרלאושבידו

כל"די"רש )יא לאלשמאלמיחשדליכאכיון,ד"והבת,דיןביתמעשהה
,בהגוזלכדאמרינן,דיןבעלבפניאלאהשטראתמקיימיןאיןשהרילוה

בגיטין"רש .חיישינןלאלפרעון כל"ד.)כז(י נפק"ד:)יח(לקמן'והתוס ,ה ה
משום,כתבו דיחזיר ,הלואהנעשהודאי,הנפקבושכתובדכיוןדטעמא
דהיינודודאי,א"המהרשוכתב.:)כ(לקמןןוכדאמרינ,שטראמקייםלאדלוה
רש,טעמאעיקר דכוונת הכא"אלא בפנישלאהשטרמקיימיןהוהדאי,י
והוא,לוהולאכתבלאשמאלמיחשלןאית,בנפילהדאיתרעכיון,דיןבעל
'התוסוכדכתבו,חתימתןשהיאהעדיםשסבוריםעד,בטובהשטרלזייףטרח
 .האה"ד:)יג(לעיל

דלא"דרש,יהושעהפניהקשה.שם,ד"בא )יב פירש דאיפסק,כהלכתאי
קמא י"רשד,וביאר.דיןבעלבפנישלאהשטרדמקיימין,:)קיב(בבבא

שהעדיםהיכאהיינובפניושלאדמקיימינןדהא,מקיימיםה"ד)שם(לשיטתו
לא,היםלמדינתלילךרוצים   .שכיחאדלאכיון,מספקחיישינןוהכא

ב"די"רש )יג אחדחובלבעלושמולנכסיווירדו,ד"בתוה,חלטאתאשטריה
הכי,א"הרשבהקשה.לובאהדיןביתפישעלשטרלוונתנו,מהם הוהדאי
בתרדחליטה,וחלטאתאאדרכתאבשטרילמימרליה ועוד.אדרכתאהויא

מצא).כ(דלקמן .לילמהזמניתריושומא,מזוןאגרותשוםאגרותתנינן
דשוייהוכגון,לאדרכתאצריכידלאבמקוםהיינוחליטהדהאי,ופירש

שוםאגרותוהיינואדרכתאדבתרחד,נינהוחליטהגווניותרי.אפותיקי
לושהיההקרקעלושמחליטיןאלאלאדרכתאצריךדלאוחד',במתנידתנן

.כבראפותיקי
שלמההקשה.ליהמשתמיטקאאשתמוטיאימור',גמ )יד ,החכמת

ואד הכידבחלטאתא נימא נמי אלא,ותירץ.רכתא אישתמוטי שייך דלא
לזה זה שהאמינו ומלוה לוה השטר,בסתם שהחזיר קודם הלוה אבל.ושילם

חלטאתא שכתבו עד לשלם רצה ולא לדין שהזקיקו דאינו,היכא פשיטא
השטר שיחזיר עד אחר,משלם שטר יכתוב אבד יוסףאבל.ואם :ט(הנימוקי
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הרי אמרינןד,פירש)ף"מדפי הכי אחרינאשטראלמכתבנמיאי,משום
שטרא,דהיינו.עילויה למיקרע ליה איבעי פרעיה דאי לומר דאין תימא ,דוכי

לך יהיבנא דלמחר דמשתמיט אחרינא,כיון שטר למיכתב ליה איבעי ,הא
בידו שנחלטה השדה את ללוה שלמה,דודהנחלתוכתב .דמוכר דהחכמת

נמיאיוככל,אחרינאשינויאהוי,אחרינאטראשלמכתבנמיאידהך,סבר
שינויאנמיאידהך,פירשיוסףהנימוקיאבל,ס"שבש אדלעילהוי וקאי חדא
איהךויהיה,אחרינאשטראלמכתבנמיאילשטראלמקרעידאיבעי,מיניה
 .אוכמונמי

מרישא"די"רש )טו הואיל,מכירהשטרלתבועלזהלווהיה,ד"בתוה,ה
נמיחובדבשטר,ן"הרבחדושיהקשה.דיןביתשלשטרלוהחזירמלודחהו
וליכא.תבראלמכתבליהאיבעי,שטרולומלהחזירדוחהושהיהכיון

מןשוברולשמורצריךיהאשלאגופיהבשטראליהדניחאלמימר
כן,העכברים והרשב"הרמבדדעת,וכתב.הכינימאבשומאאפילודאם ,א"ן

רצהדאפילו,קאמרעניןבכל,זבינישטרלמכתבליהאיבעיאמרינןדכי
לאשטרוחזרתדמשום,אחרינאשטראלמכתבליהאיבעי,השטרלהחזיר
ממהדהדרינןמשמע,רבאאמראלאדמדקאמרינן,והקשה.שומתוחזרה

פרעוןבניאלא,נינהופרעוןבנילאואחלטאתאדשטרימעיקראדקאמרינן
רש.שומתוחזרההשטרדהחזירוכל,הלואהכשטרינינהו בדעת ,י"וביאר

דבחזרת צריך,שומתוחזרההשטרדאף מקום מןזהקרועשטרלשמורמכל
דיןבעדיםראיהמביאשהמלוהכיון,הימנואבדשאם,העכברים שבית

ולכך,שומתושחזרהראיהלוהשיביאעדבחזקתוהיאהרי,זושדהלוהגבו
חובאבל.יזבינשטרלמכתבליהאיבעי מלוהאפילו,בשטר ראיהמביאאי

לומרנאמןבידוהשטרשאיןכיון,בשטרשהלוהו כמלוהדהוה,פרעתיהלוה
המלוהשימתיןללוהניחאולכך,בעדיםלפרעוצריךדאיןבעדיםחבירואת

 .מעכבריםלשמרוצריךיהאולאשטרולהחזיר

פי"ד'תוס )טז על אף שמאכדאמרמודהחייבבאיןדאיירידמשמעתימה,ה
שלמהביאר .לפרעוןדחיישינןיחזירלאלכךלוהולאללותכתב ,החכמת

הזכיר מדלא מוכח תשריבניסןללוותכתבשמאדהכי עד לוה .ולא
דמשמע,לחודלפרעוןחיישינןמדקאמרראייתםדעיקר,כתבא"והמהרש
.מודהחייבגבילעילכדאמרינןלקנוניאקאמרולא,מודהבאינודאיירי
התוסדאין,כתביהושעוהפני ליכאדאהא,מכחישושהלוהדאיירי',כוונת

כלל ,לושיודהבפנינוהלוהשאיןדאיירילהודמשמע,אלא,הוכחה
לפרעוןדחיישינןהלשוןוכן".ללוותכתבלמימרדאיכא"הלשוןוכדמשמע

.האה"ד):יג(לעיל'התוסוכדכתבו,בריטענתדליכאמשמע
ומשום"ד'תוס )יז כפרןהוחזקלקמןדאמרינןגבעלואף,כפרןדהוחזקה

מקובצת פירש.ממוןלאותו שכבר,ד"הראבבשםבשיטה כפרןהוחזקדאיירי
בעדיםאפילו,דיןביתמעשהאיריאמאי,קאמרזהבעסקדאי,אחרבעסק
דאקשי.מלוהלאותהכפרןהוינמיגרידי רןכפדהוחזקדמשום,רבאוהיינו
ליהמחזקינןלאלעולםלמלוהממלוהכלומר,כללפרעלאתוזימנאחדא
בדעתיהושעוהפני.דיןביתמעשהעליודישואף,בכפרן כן ה"די"רשביאר

דאי.אחרתבפעםכפרןזהלוהדהוחזק,דפירש,שהוחזק משום אפשרוהיינו
מעשהכפרןשהוחזקלומר דיןאהאי היכאכלפרעתילמטעןמצידלא,בית

דיןמעשהדאיכא  .כפרןדהוחזקמשכחתולא,בית
נזהרהיהלאהכידמשוםמלתאדמוכחאשאנידנפלהכא,ד"בא )יח

.)יז(דלקמן,הקשההגליוןבשםמקובצתבשיטה.הלוהשפרעולפילשומרו
דהתם,ותירץ.כפרןהוחזקאמרינןכתובהדאירכסגבעלאף,שבתאיגבי

מעולםדבריםהיולאאמרלאהתם,נמיאי.נשרפהשעדיםלהדהיואיירי
אאיצטלא לטענותיוראיההיתהלאוהנפילה,הכתובהגוףעלולאאלא

היה  .הכתובהויתרומאתיםמנהבשבילהכתובהלשמורלהדאכתי
 

ע יז  א"דף
הרי.י(ף"הריכתב.לוונותניןכותביןאיןלכתובמלוהבא',גמ )א ,)ף"מדפי

לט(הטורוכתב.ליהפרעדלמאדחיישינן סימן משפט כותבין,)חושן דאין
פרע דלא ידוע אם שבא,כתבא"והריטב.אלא והעדיםמידמלוהדאף

לופרעושלאמעידים כותבין למעבדהלןלית,היאפהעלדמלוהדכיון,אין
כותבים,והוסיף.בשטרמלוה לו ליתן אתה דאין,לוונותניםדבחייב כיון

,ממשעבדינמיוגביפרעתיטעיןמצילאנמיהכידבלאו,חיוביועלמוסיפין
 .ליהאיתקלאבדיןדהעמדה

והעדים"די"רש )ב וכוולאדיןביתפיעללולפרועתבעובפנינו,ה  .'פרעו

,ועוד.כללפרעלאתו,פרעולאאחתפעםמדסירבאטו,א"הרשבהקשה
פירש.למימרליההוהסרבןדהוחזק כגוןדאיי,ולכך זזולאעדיםשאמרורי
דיןשיצאמשעהידומתוךידינו  .לונשבעלאאופרעוולא,מבית

א"הרשבת"בשוכתב .ממוןלאותוכפרןהוחזקפרעתיואמרוחזר',גמ )ג
פרעתי,)מטסימןגחלק( לומר נאמן דאינו דחזקה,דטעמא דכל,היאמשום

אלאפורעוהיהדלאקהחז,ממוןלשלםגמורכפרןוהוחזקבעדיםשהוכחש
משפטוביאר.בעדים סק(השער עט דין,)ג"סימן בבית כפרן דהוחזק ,דכיון

עדים בלא פורע אינו דשוב סהדי שלא,אנן לעז עליו יוציא דהמלוה דירא
זו,פרע בהלואה לכפור רצה שכבר כיון לו בבא(שעוריםוהקובץ.ויאמינו

לבתרא דליכא,כתב)אות מקום,רעפדלאחזקהדאף דהוחזקכיוןמכל
טענתו,פרעתילטעוןנאמנותלואין,כפרן כאומרוהוי,דליתאכמאןולכך
.דחייבפרעתיךאםיודעאיני
יחזירוביוםבוזמנובווכתוב,הנפקבווכתובבשוקחובשטרהמוצא',גמ )ד

מסקינן.לבעלים משום,להלן הפניוהקשה.ביומאדפרעשכיחדלאדטעמא
דסתם,זמנותוךדהוהליהתיפוק,שנכתבביוםבואיריאמאי,יהושע
.זמנותוךפורעאדםדאיןחזקהאיכאנמיהזמןובתוך,יוםשלשיםהלואה

לרבשכןוכל כשחייבכהנאדתיקשי לה למחרדאפילו,מודהדמוקים
.פורעאדםדאיןחזקהדאיכאכיון,לקנוניאניחושלמהאוחראוליומא
אפילווחיישינן,פרעוןלעניןטובאאיתרעדנפלדכיוןהכאידשאנ,ותירץ

גוונא  .בכהאי

כתב.שיעבודונמחלשכבר,בוולוהחוזראינוופרעובושלוהשטר',גמ )ה
מבניאפילוכללבוגבילאשעבודושנמחלדשטר,)שפבסימן(ש"הריב
מדכתב,והוסיף.הואבעלמאדכחספא,חורין משמע ד"פי(ם"הרמבדהכי

הממלוה התרומותוכתב.כחרסונעשהשעבודודנמחל,)ז"ולוה שער(בעל
א אות פרעתי,)יח לומר הלוה נאמן השטר כח דנתבטל חושן(ך"והש.דכיון

סקסימןמשפט עדותוצריך,השטרבטל,שעבודושנמחלדכיון,כתב)ב"מח
עדיםהשהרי,כלוםדאינועדיםבלאכשטרוהוי,אחרשטרשיכתבוחדשה

 .מחדשהעידולא

סק(התומיםהקשה.שם',גמ )ו מח סימן משפט באות(ך"השלדעת)ב"חושן
חורין,השניהההלואהעלעדיםליכאדהא,)הקודמת מבני גבי .וכיצד
פ,)א"סקמחסימןביאורים(המשפטהנתיבותותירץ הרעל .מח(בגיטיןן"י
בעדיסגימקוםמכל,כרתימסירהדעדילןדקיימאדאף,)ף"הרימדפי

כעדיחתימהדעדי,מסירהבעדילהנתןשלאאףחתימה שהרי,מסירההוו
כאילוונמצא,להמסרושהבעלובידוע,הללובעדיםידהמתחתיוצאהגט
לשטרות,המסירהעלמעידיןעצמןהן הדין זה.והוא שבהלואהכמו,ולפי

ההלואהראולאראשונה את אחריותבושאיןדבשטר,והמסירההעדים
למאןאחריותבושישבשטראפילווכן,ההלואהלראותהעדיםצריכיםאין

עדיו מסירהעדיחתימההעדיהווהכיואפילו,לוזכיןבחתומיודאמר
הוי,חתימהבעדיהשטרכשמוסר,נמישניהבהלואהכןאם,ן"הרכדכתב
ממשעבדי.דכשרמסירהבעדיכמוסר גבי דלא דהאלא שמעוכיון לקוחות
על,דפרע .)יג(לעיל'התוסוכדכתבו,הקוליצאלאהשניהההלואהאבל

 .טעמאהיינוה"ד

תרא(שעוריםהקובץהקשה.שם',גמ )ז דכבר,)אות לטעמא בעינן אמאי
דליכא,שיעבודונמחל ליה דכיון,שניהלהלואהקלאתיפוק כרחך ועל

מה,שונהראמהלוואההקולנשאר,קלאליהליתדהפרעון תיקשי כן ואם
דצריך,וכתב.קלאאיכאמקוםמכלהא,שיעבודודנמחלבכך מהא דמוכח
השטר,ממשעבדילגבותקניןשטר ידי על חל דנמחל,דהשעבוד וכיון

ממשעבדי,שיעבודו גבי   .לא
,למיחשליכאדלקנוניא,א"הרשבכתב .מודהכשחייבאמרכהנארב',גמ )ח

דכתבינןיתבינןבירושליםדלאו,מהשתאאחרינאשטראליהכתיבבעידאי
פרץ'ובתוס.שעות חיישינן,כתברבינו לא יומא בת   .דלקנוניא

ומפסדי"די"רש )ט המוקדמיןחובדשטרימשוםלקוחותלמטרף,ליה
אות(חריפתאהפלפולאכתב.פסולין מג סימן אזליי"רשדדברי,)טבפרקין

חיישינן,ביוםבושזמנובשטרדמיירי,קמא"ליומפסדו"על לפרעוןביהדלא
סימן(והתומים.מודהבשחייבאלא משפט דדברי,כתב)ט"סקסהחושן
במצא,השני"ליומפסדו"עלאזליי"רש לדלמאדחיישינן,חובשטרדאיירי
כןאמרינןולא,תשריעדלווהולאבניסןללוותכתב לאגופיהמלוהדאם
דדלמאשביק דודוכתב.כוומפסדוןרבנשמעיליה ניחא,הנחלת זה דלפי
בחתומיועדיוליהליתהכידאוקמאדהאידכיון,בלשונוי"רשדמסיקמאי

 

  זי דף – טז דף מסכת בבא מציעא

 ט" אייר התשסחי – אייר זי



 
יב

רש,לוזכין לדברי אין חריפתא לפלפולא ביאור"אבל .י
הטוען"די"רש )י לאבעדיםשלאפרעתי,ד"בתוה,דיןביתמעשהאחרה

הרימ.י(המאורהבעל.כלוםאמר דטוען,פירש)ף"דפי לאלעולם,דאיירי
איןדאמריהודה'לרדאפילו,לןוקמשמע.שטריאתלישתחזירעדאפרע
דיןבמעשה,שוברכותבין דכותבין,דכותביןמודה,בית לן דקיימא למה ואף
דיןמעשהדלאוואפילוחובשטריבכלשובר שוברדכותביןלןקמשמע,בית

דיןבמעשהדהיאבכתובה דליכא,ית  .מלוהלאישלוהעבדלמימראף
כתב.'וכוכתובהכותביןלמהתאמרואם,ד"בתוה,הטועןה"ד'תוס )יא

שלאבתולהכתובתדכותביןלמימרלהוניחאדלא,א"המהרש יהאכדי
עדילהאיןאםנשאתיךאלמנהאמרבעידאימגו,מנהפרעתילומרנאמן

לומרנאמןיהאשלא,קידושיןעידילהןאיאם,נמיכתובותוכל.הינומא
הכי,משום.אשתיאתדאיןמגופרעתי לכתוביתקנונמיהאירוסיןמן,דאי
עלעדיםיהיושלאהיאשכיחאדלאדמלתא,ביאריהושעוהפני.כתובה

לא,בתולהושהיתהאשתושהיאמה תקנהדעיקרלהומשמעולכך
חכמיםתקנושלאאמרינןכתידודבכמה,זהמטעםהואהכתובהבכתיבת
 .שכיחדלאבמלתא

הטוען"ד'תוס )יב היהלאשמאבעלאבלהיהערבשבתאי'דר,ד"בתוה,ה
,בהחייבהבעלהיהדאילו,שאנידערבלמימרדליכא,ן"הרמבכתב.נאמן
לדחות,והוסיף.חייבהערבאף יש מקום במקום,דמכל התם דאיירי

אפ,כתובהשכותבין גוונא   .פרעתילומריכולכתובהבעיקרילודבהאי
מגומנהפרעתילומרנאמןדהאמפסידנמיומאתיםמנהדלגבי,ד"בא )יג

הגרעהקשה.נשאתיךאלמנהאמרבעידאי עתהסוףסוף,א"בחדושי
דאינומחזיקיןואנן,בתולהונשאהאשתושהיאוידעינן,בפנינודהכתובה

,האמתעדותבידהמליתןממנהנכבושלא,ממנותובעתובדינאפרוע
בשקרלכפורבידושיהיהשיניוביןאצבעוליתןבידההכתובהמלמסור
 .במגוולהאמינו

ע יז  ב"דף
בתראבבא(שעוריםהקובץהקשה.דמיבידיהשטראדנקיטכמאן',גמ )יד

תרג בעי,בכךמה,)אות מאי בידי דשטרך חזקה ליכא דין בית במעשה ,הא
לטעו נאמן אינו פרעתיואמאי לטעוןדהא,וביאר.ן נאמן אינו בשטר דבמלוה

הוא ליכאואפילו,השטרמכחפרעתי שיש,הכידינאנמיחזקהאי זמן דכל
פרעתי לטעון הלוה נאמן הלוה אין המלוה ביד דין,שטר בית מעשה ואף

ענינא להאי כשטר  .חשיב
במקום,יהושעהפניהקשה.שם',גמ )טו בנכתכבר,כתובהשכותביןהא

דיןהמעשה דעכשיו,בית השטרשנפרעברורהראיההרי,בידואינווכיון
דיןהמעשהאוכתובה שכן,ממנושאבדיאמרואם,בית כיוןדאמרינןכל
ביתדמעשהלטעמאיהיבתיתיומהיכי,לפרעוןטובאוחיישינןאיתרעדנפל
לתאמדעיקרמשמעובסמוך,הדמיוןמה,דמיבידיהשטראדנקטכמאןדין
דיןדמעשהדכיון,ותירץ.איירישכותביןבמקוםיוחנן'דר דנקטכמאןבית

,בעלמאדבריםלזכרוןאלאאינושכותביןבמקוםאף,לכך,דמישטרא
יהאשלאאותוספתמשוםובכתובה שלא כן,במגונאמןמשום נפלאםואם

דיןאמעשהמילתאדעיקרכיוןלשמרוחששלאשהרי,איתרעלא בית
,גמירידינילאונשיכולהו,במגודנאמןבכתובהואף.אשטריולאסמיך

נזהרהלאולכךבתולהושהיתהאשתושהיאעדיםשתמצאשסומכת,ועוד
  .כתובתהבשמירת

לא"ד'תוס )טז וגםבידההיאשהכתובהמודההיאאםאפילו,ד"בתוה,ה
למ,יהושעהפניהקשה .גרידאהגטבעדינפרעתבידההגט דאמרדאף אן

כשטוען,שוברדכותבין דוקא בתראוכדמסקינן,אבדהיינו :)קעא(בבבא
ביתדמעשהכיוןכתובהדשאני,ותירץ.וחדיהלהיאכלשלאכדידכותבין

אוהשוברלשמורצריךדלעולם,ומורידמעלהאינוכתובהוהשטר,היאדין
הכי,עכבריםמןגופאכתובההשטר ונותנתובהגבידההואאפילוומשום
הכי,כתובההשטראוהעכבריםמןהשוברישמוראםלודמה,שובר דבלאו
 .פרעתילומרנאמןיהאלא
 .קדושיןעדילהאיןאםאשתיאתדאיןבמגוהכלפרעתיאו,ד"בא )יז

הוציאה"ד:)פח(בכתובות'התוס מיגולומרדאין,כתבוה האי דהא,כי
בעידאיבמיגו,הכלפרעתילומרןנאמיהא,בידהכתובהשטרישאראפילו
 .אשתוהיאאםמכיריןדאיןכיוןגרושיןעדישםאיןדהא,גרשתיךלאאמר
סברי'דתוס,א"המהרשוכתב ,יתומיםלגבימגוהאיאיכאמקוםדמכל,דידן
דאיןמגו,שפרעולומרנאמניםיהיו,בידההכתובהישארולאהואמתדאם
יהיולא,בידההכתובהישאראםאבל.ידושיןקעידילהאיןאםאשתיאת

.גרשתיךדלאמגוכאןשייךדלא,שפרעולומרנאמנים
לאלאאיגביאכתובהנקיטאאיכתובהשכותביןבמקוםאבל',גמ )יח

אףכשטרלגטדשויוה,למימרלאבייניחאדלא,ש"הרא'התוסכתב.גביא
במקוםכמו,שכותביןבמקום כשטרדהוי,כותביןשאיןדתקנו דלמה.הגט

ידילגבותיכולההיאשעהוכלהואיל,כךמתקניםחכמיםהיו .כתובתהעל
לא,פרעתייטעוןשלאכדישטרהגטשיהאדתקנו,כותביןשאיןבמקוםאבל
.בותגבהלהכתבואפילו,בדברלחלקרצו
כןהיאמילתאלאואבייאמרהדר',גמ )יט במאיהאירוסיןמןאלמנהדאם

,הבעלנאמנותעלסומכיןואיןשכותביןדבמקום,דודהנחלתביאר.גביא
מןנמילכתובלתקןלהםהיה,בולהתרותזהירהתהיהלאדלמאדחששו
דבעלעללסמוךראולאההואדבמקוםכיון,הארוסין כרחך.נאמנות ,ועל
לתקןהוצרכוולא,יוחנן'וכרכלוםאמרלאדיןביתמעשהאחרדהטוען
דבנשואהורק,פרעתילטעוןנאמןאינוהכידבלאו,כללומאתיםמנהמשום
 .תוספתמשוםכןתיקנו

אלמנה"ד'תוס )כ כתובהכותביןשאיןובמקוםהנישואיןמןאלמנה,ה
שאיןבמקוםהנשואיןמןדבאלמנה,ן"הרמבתירץ.גביאבמאילפרוך
לאדודאי,ומשמשתותחתיוביושבתאלאמיתהבעידיגובהאינה,כותבין
ליה,אנפשיהדאפסידאיהו,למיתהסמוךפרעהואי,פרעה למכתבוהוה
דיןמעשהאחרטועןמשוםולאו,בווליזהרשובר מןאלמנהאבל.הואבית

ליהמאיפרעהואם,ומשמשתותחתיויושבתאינההריהאירוסין הוה
מןאלאשיכתבותקוןלאדרבנן,אנפשיהדאפסידלמימרוליכא,למעבד
.חכמיםלההועילוומה,פרעתיהלטעוןשכןוכיון,הנשואין

דכתבדאף,)כגסימןבחלק(המרחשתכתב.פרעתיהולימאלטעון',גמ )כא
בתראש"הרא ט(בבבא סימן א בתוךהויאלמנהדכתובת,)פרק ,זמנוכחוב

זמנו תוך חובו פורע אדם דאין חזקה אביי.ואיכא אזיל מקום לטעמיהמכל
הבבא( דפרועלטעוןהיתומיםיוכלוושפיר,זמנותוךפורעדאדם:)בתרא

.הוא
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