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  סאה בסאה

מותר ללוות סאה ולקצו# שישל� לו  -מה חייב להחזיר כשלוה סאה ע"ה.

כשער של עכשיו, ואפי' הוזלו חיטי� ישל� כשער של עכשיו שהרי זה כמו שהלווהו את דמיה 

וא� הלוה בסתמא והוזלו החיטי� נות� לו חיטי�, וא� הוקרו החיטי� נות� דמי�. 
  לו את דמיה�.

אסור להלוות כור חיטי� ע"מ להחזיר� לגור�  -איסור הלואת סאה בסאה
  ל שיתייקרו. תוס'. שמא יתייקרו החיטי�, ואע"פ שאז אי� רגי

מותר להלוות סאה בסאה עד שיבוא בנו או עד שימצא מפתח  - די� יש לו

. והלל אוסר ואי� הלכה כדבריו. לרב הונא דסאה בסאה אסור מדרבנ�, וביש לו לא גזרו
מותר ללות רק כפי השיעור שיש לו, אבל לרב יצחק יכול ללוות כור אפי' א� 

נגד כל סאה מההלואה, שהרי אינו מקנה אותה למלוה,  שאותה סאה עומדתיש לו סאה אחת, 

וביד הלוה לאוכלה או למוכרה ולפרוע מחיטי� אחרי�, וא"כ כל סאה היא בהתר. וכתבו התוס' 
שהלכה כרב יצחק, ואול� דעת ריב"� שאסור להלוות כור ביחד, אלא כל סאה בפני עצמה, או שית� 

כתבו שא"צ לדקדק בזה ומותר ללוות הרבה בבת  לו ביחד ויאמר לו שיקנה בזה אחר זה, והתוס'
  אחת.

להלל אסור לאשה להלוות ככר לחברתה, אא"כ קוצצת שתחזיר  - דבר מועט

שלא החמירו לה דמי�, אבל לחכמי� מותר ללוות בלא לעשות מהככר  דמי� 

  לדקדק באיסור סאה בסאה כל כ&. 

דבר מועט ומלווי�  ואינ� מוחלי� על בני חבורה המקפידי� זה על זהוכ� הדי� ב

אבל א� אי� מקפידי� מותר א�  עוברי� משו� ריבית, שלהלל במידה ומשקל ומני�

להלל, ומתני' בסת� בני אד� שמקפידי� ואינ� מוחלי� אלא בגלל ההלואה, (והזכיר בני חבורה 
� כיו� שבה� מצוי המכשול לפי שרגילי� תמיד ללות זה מזה ואי� יכולי� להזהר), ורבנ� מתירי� א

במקפידי� דס"ל שמוחלי� ולא נותני� בתורת ריבית, או דס"ל שלא החמירו באיסור סאה בסאה 
   כ"כ לאסור אפי' ככרות.

ואע"פ שמותר לומר לחנווני , משו� מידה ומשקל ומני� בשבתות ויו"טוכ� עוברי� 

אומר  הרגיל אצלו ת� לי עשרי� אגוזי� היינו כשלא מקפיד אלא מודיעו כמה הוא צרי&, אבל א�
שיקח ג� הוא עשרי� אסור משו� עובדי� דחול כעי� משא ומת�. או שאי� האיסור אלא כשאומר 
שיראה כמה הוא לוקח ויטול ג� הוא כ&, וכעי� זה אסור במידה ובמשקל. ולבה"ג האיסור הוא 
לצר� מה שלקח עכשיו למה שלקח קוד�, כי אי� דר& בעה"ב לדקדק בצמצו� החשבונות כ&, 

' שזה חומרא גדולה, ואינו אלא כשנותני� מני� זה בפרוטה דבלא זה חשבו� המני� אינו וכתבו התוס
שיי& לדמי�. ורשב"א שאוסר להזכיר סכו� המקח היינו שלא יאמר לו מלא לי לפי שווי דינר, 
ואפי' לוקח ממנו שוה דינר ביחד אסור. תוס'. וי"מ שהאיסור מידה משקל ומני� הוא משו� גזל, 

  �.וא"א לומר כ

שמא יכתוב. שאי� לומר לשו� הלואה ופריעה,  משו� לווי� ופורעי� ביו"טוכ� עוברי� 

  אלא לשו� שאלה וחזרה, ובני חבורה אינ� רוצי� לומר כ&. 

  כמה דיני ריבית
מותרי� ללוות זה מזה בריבית, שכיו� שיודעי� שריבית  תלמידי חכמי�

  נותני� בלאו הכי, ודווקא ת"ח. תוס'., ודווקא דבר מועט שהיו אסורה נותני� לש� מתנה

י"א שמותר להלוות לבניו ולבני ביתו בריבית כדי להטעימ�  - בניו ובני ביתו

ואינו נכו� אלא אסור שידעו כמה מצטער הנותנו ויבינו כמה עונשו גדול, טע� ריבית 
  ו את הרווח.דשיחמדילמא אתי למיסר& 

אחר תמורת מלאכה  מותר להתחייב מלאכה ביו� - מלאכה תמורת מלאכה

ולא חוששי� שיו� אחד יהיה יותר ארו& היו�, ודווקא באותה מלאכה ובאותה תקופה 

דפעמי� זו קשה מזו, ומחזיר לו את המלאכה הקשה , אבל ניכוש ועידור אסור מחבירו

שימי רביעה קשי� יותר וכ� אסור לעשות ברביעה תמורת הגריד בשכר ההמתנה. 

  למלאכה בשדות.

אסור לשלוח לחבירו מעות כשרוצה  - מוקדמת ומאוחרת ריבית ע"ה:

ללוות ולומר לו שה� בשביל שילווהו. וכ� אסור אחרי החזרת ההלואה לשלוח 
  לחבירו מעות ולומר לו שה� בגלל ההלואה.

אסור ללוה לומר למלוה דע כי בא איש פלוני ממקו� פלוני,  - ריבית דברי�

קדי� לו שלו� דכתיב "כל דבר" וא� לא היה רגיל להקדי� לו שלו� אסור לה
  אפי' דיבור אסור.

, ומשו� "אל על שעת ההלואההמלוה עובר משו� "לא תת�"  -איסורי ריבית

, ומשו� כשתובעו ודוחקו, ומשו� "לא תהיה לו כנושה פרעו� על שעתתקח מאתו" 
. והלווה עובר שמכשיל את הלווה, ומשו� "לפני עוור" על פיסוק התנאי"לא תשימו�" 

משו� "לא תשי&", ומשו� "לאחי& לא תשי&", ומשו� "לפני עוור". והערב 
וא� לא היה מלוה בלי ערב ועדי� עוברי� ג� על והעדי� עוברי� משו� "לא תשימו�", 

  . ולחכמי� ג� הסופר עובר."לפני עוור"

  -איסורי� נוספי� השייכי� בהלואה
שלא יראה בעיניו כנושה היה לו כנושה אסור למלוה לעבור לפני הלוה משו� לא ת

  , והעובר לפניו כאילו דנו בשני דיני�.ויבוש

ולר"ל שעולה על רוחו של לווה לכפור, המלוה שלא בעדי� עובר משו� "לפני עוור" 
, וא� לת"ח צרי& להלוות שכשתובע והלוה כופר הכל מקללי� אותוגור� קללה לעצמו 

  בעדי� כיו� דטריד בגירסיה. 

ומשימי� שנכסיה� מתמוטטי� לעול�, ריבית מפסידי� יותר ממה שהרויחו מלוי ב
ותורתו אמת, שאומרי� שא� היה יודע כמה מרויחי� לישנא מעליא משה חכ� 

  מזה לא היה כותבו.

שצועקי� בבי"ד של מטה ואינ� נעני� מפני שגרמו לעצמ�,  -ג' צועקי� ואינ� נעני�

י"מ  - ת עליו, והקונה אדו� לעצמוהמלוה מעות שלא בעדי�, ומי שאשתו מושל
שלא להשביע עצמו, ופעמי� הנכרי שומע ומעמיד עדי� ותובעו שתולה נכסיו בנכרי 

וי"מ שכותב נכסיו לבניו בחייו, וי"מ שרע לו בעיר אחת ואינו הול& לעיר בדיניה�. 
  אחרת. 

  
  

   האומני�:האומני�:האומני�:האומני�:

  

  פועל שאמר לו בעה"ב לשכור פועלי� ושינה משכר�
  דאיירי בי� בשכיר יו� בי� בקבלנות.כתבו התוס' 

אי� לה� עליו תרעומת  א� בעה"ב אמר לו לשכור בד' ואמר לה� בג' ע"ו.

  שהרי סברו וקיבלו, ולאב"א יש לה� תרעומת משו� "אל תמנע טוב מבעליו". 

ולערב לא הביא לה� בעה"ב  וא� בעה"ב אמר לו לשכור בג' והוא אמר לה� ד'

ר לה� שכרכ� עלי ית� לה� ד' וחוזר ונוטל מבעה"ב הדי� תלוי, שא� אמ אלא ג'
מה שההנהו (כדי� השוכר פועל לעשות בשלו והראהו בשל חבירו), וא� אמר 

שא� רגילי� לה� שכרכ� על בעה"ב ישל� לה� בעה"ב כמה שרגילי� לשל� 

לשל� ד' בע"כ ישל� ד', שהרי זה מה שההנהו, וא� פועלי� נשכרי� בג' ישל� ג', ואי� כא� 
  עומת שהרי זה המחיר.תר



 

א' א� יש שנשכרי� בג' ויש  -כמה אופני� שיש לפועלי� תרעומת

שנשכרי� בד' ישל� לה� בעה"ב ג', ויש לה� תרעומת על הפועל ששכר�, 
משו� שהיו טורחי� למצוא בד'. ב' בפועל שיש לו שדות של עצמו שלא היה 

עבודה טובה מסכי� להיות פועל בפחות מד'. ג' כשהפועלי� טועני� שעשו 
יותר בגלל שאמר שית� לה� ד', וא"א לדעת א� באמת עשו עבודה טובה יותר 

   חרי#, וכבר נתמלא מי�.משו� דאיירי בריפקא 

א� אמר בעה"ב ג' והוא  - מה הדי� כשאמרו לו שישל� כמו שאמר בעה"ב

אמר לה� ד' ואמרו לו שה� נשכרי� כמו שבעה"ב אמר, אי� כוונת� לפחות 
וכוונת� שה� מאמיני� שכ& אמר בעה"ב, (או שא� בעה"ב אמר יותר לה�  מהסכו� שאמר

שישל� יותר. תוס') וא� אמר שכרכ� עלי ית� משלו, וא� אמר שכרכ� על בעה"ב יש לה� 

. והגמ' מסתפקת מה הדי� א� הוא אמר לה� ג' ובעה"ב אמר ד', תרעומת עליו
מיני� לו שכ& וה� אמרו לו שישל� כמו שבעה"ב אמר, א� כוונת� שה� מא

, או שכוונת� שישל� כמו שבעה"ב וישל� ג' ויש לה� עליו תרעומתאמר בעה"ב 
  . ויקבלו ד'אמר 

ויהיה  אשה ששלחה שליח שיביא לה את הגטוהגמ' מנסה לפשוט די� זה מ

והשליח אמר לבעל שהוא  שליח של הבעל להולכה, והאשה תתגרש כשיגיע הגט לידה,
שליח קבלה, והבעל אמר לו היל& כמו שאמרה, שאינה מגורשת אפי' כשהגיע 

, ולכ� לא ולא עשאו שליח הולכהגט לידה, ומשמע שהבעל סומ& על השליח 
, דא� סומ& על דשליח קבלה אי� הבעל יכול לעשותמתגרשת א� כשהגיע הגט לידה 
  ו שליח הולכה.שהרי עשאהשליח תתגרש כשיגיע גט לידה 

ורב אשי דוחה שהטע� הוא מפני שהשליח עקר את שליחותו, שאמר  ע"ו:

שאינו רוצה לטרוח להיות שליח הולכה, ולכ� ג� שאינו מסכי� להיות אלא שליח קבלה, 

. א� הבעל עשאו שליח הולכה לא הוי גט, וג� א� נמל& כיו� שלא קיבלו ע"מ כ� אינו שליח גירושי�
"מ במקרה הפו& ששלחה האשה שליח קבלה והוא אמר והנדו� הנ"ל הוא נ

לבעל שהוא שליח הולכה, שא� סומ& על השליח מגורשת כשיגיע גט לידה 
, וא� כוונת הבעל למה שהרי השליח נתרצה להיות שליח הולכה, ועשה את שליחות הבעל

  שהאשה אמרה הרי היא מגורשת מיד.

  בעה"ב או פועלי� שחזרו בה�
לפני שהתחילו וחזרו בה�  עשות מלאכה בשכירותלהשוכר את האומני� 

ואי� כא� תביעת , או שבעה"ב חזר בו, אי� לה� זה על זה אלא תרעומת, במלאכה

ממו� דהא דברי� בעלמא נינהו. וכתבו התוס' דאע"ג שקיימא ל� כר"מ דדאי� דינא דגרמי, הכא 
על הטירחה, וא� אי�  פטור לפי שעדיי� ה� יכולי� למצוא מקו� אחר להשתכר, והתרעומת היא

   לה� מקו� אחר להשתכר חייב.

  -(והכא איירי בקבלנות) וא� חזרו בה� אחרי שהתחילו במלאכה

שא� הפועלי� חזרו בה� א� הוקרו במתני' מבואר שמי שחזר בו ידו על התחתונה 

 פועלי� פוחת משכר� כמה שיצטר& לשכור פועלי� אחרי�, וא� הוזלו נות� לה� לפי מה שעשו,

בעה"ב חוזר בו, א� הוזלו פועלי� נות� לה� כל שכר� חו# ממה שצרי& להוציא כדי להשלי�  וא�
את המלאכה, אמנ� א� הוקרו פועלי� כתבו התוס' (ע"ו.) שאי� סברא שיצטר& לשל� לה� לפי 

  המחיר היקר, שהרי אינ� מפסידי� ממה שחזר בו אלא ה� מרויחי�.

ו, ואפי' א� נתייקרה המלאכה ובגמ' איתא שלת"ק משל� לה� כמה שכבר עש
דיכול לחזור בו משו� "כי עבדי ה�" ולא אינו פוחת משכר�, דיד פועל על העליונה 

וא� יסיימו את המלאכה יקבלו את שאר התשלו�, וא� א� חזרו  עבדי� לעבדי�,
בה� הפועלי� ופייס� בעה"ב, אינ� יכולי� לטעו� שנתרצו רק לפי המחיר 

� לה� באכילה ושתיה, ולתת לה� את שאר השכר. היקר, ויכול בעה"ב להוסי
ונתייקרה  משו� שלא הסכימו לקבל את השכר הרגילוא� שכר� ביותר מהמחיר הרגיל 

השכירות כפי המחיר ששכר�, אינ� יכולי� לבקש שיוסי� לה� על המחיר, 
  כיו� שנתרצו למחיר זה. 

יד פועל על התחתונה וא� נתייקרה המלאכה פוחת משכר� כפי ולרבי דוסא 

מה שצרי& להוסי�, וא� יסיימו את המלאכה יקבלו כמה שאמר לה�, ואפי' 
כדי שלא יצטרכו לחפש והפצירו בו  מחמת שנאה,א� הוזל המחיר וחזר בו בעה"ב 

 וחזר ושכר� אינו יכול לפחות משכר�, כי ה� טועני� מקו� אחר להשתכר. תוס'.
שכוונת� היתה לעשות לו עבודה טובה יותר. וא� ה� הסכימו למחיר זול יותר 

  .שנתרצה למחיר זה. והלכה כר"דוהוזל המחיר אינו יכול לפחות משכר�, כיו� 

יכול  ואינו מוצא פועלי� אפי' במחיר היקר(כלה, מת, משרה)  א� ימתי� ובדבר האבד

לה לידו (ע"ח.) עד ארבעי� לשכור פועלי� אחרי� עד כדי שכר�, וא� באה חבי
וחמישי� זוז, וה� צריכי� לשל�, וכ� יכול להטעות� ולומר לה� שהוא ישל� 

  לה� יותר, וא� יש פועלי� אחרי� לשכור אי� לו עליה� אלא תרעומת.

כגו� שהלכו החמרי� ולא מצאו  וא� אי� צור� למלאכת הפועלי� ע"ז.

לשל� שכר� כפי שהיו  תבואה, או שהלכו הפועלי� ומצאו שדה לחה, צרי&
מפני שהיה עליו להודיע� שא� ימצאו שדה לחה מתרצי� לפחות משכר� ולשבת בטל 

שע"מ .וא� הלכו בלילה וראו שהשדה לחה אינו משל� לה� כלל לא ית� לה� כלו�

. וא� שכר פועלי� להשקות שדה וירד גש� כ& נשתכרו ולא היה לה� ללכת בבוקר
תוס' שיש גורסי� ואתא מיטרא בלילה וצ"ל לפי זה דאיירי (וכתבו האינו חייב לשל� לה�, 

שסיירו בקרקע, או שבהשקיה אפי' לא סיירו ההפסד שלה�, ורק בשכר� לחרישה אינ� יודעי� 
שע"י הגש� לא תהיה ראויה לחרישה אא"כ סיירו בשדה. עוד כתבו התוס' דדווקא בפועלי� אי� 

וא� עלה הנהר משל� לה�  מפסיד כלו�)לה� ליטול אלא לפי מה שעשו, אבל באריס אינו 
. וא� הנהר התייבש שאי� הפועלי� יודעי� שהנהר יכול להשקות את שדהוכפועל בטל 
א� הדבר אינו שכיח  (ע"י שדולי� ממנו, שזה דבר שעשוי לקרות. תוס').באמצע היו� 

הפסידו הפועלי�, וא� הדבר שכיח בעה"ב הפסיד. וא� סיימו את המלאכה 
יכול לתת לה� מלאכה אחרת שוה לזו או קלה יותר, אבל א� יש באמצע היו� 

לו רק מלאכה קשה יותר אינו יכול לתת לה� לעשותה, ומשל� לה� כפועל 
  בטל, ובאוכלושי דמחוזא שנחלשי� ללא עבודה נות� לה� שכר� משל�.

השוכר  - די� פועל וקבל� שחזרו בה� באמצע המלאכה, לרבי דוסא ע"ז:

שכרו, וא� חצי פועל ונאנס הפועל באמצע המלאכה, א� שכיר הוא נות� לו 
קבלנותו. ומשמע שא� לא נאנס ידו על התחתונה. והיינו  חציקבל� הוא נות� לו 

כרבי דוסא דס"ל יד פועל על התחתונה בי� בשכירות בי� בקבלנות, ורב פוסק 
"ב ג� לרבי דוסא שכיר יו� כרבי דוסא בקבלנות, וחולק עליו בשכירי יו�. ולל

  אי� ידו על התחתונה.  

  לוקח שלא שיל� הכל כמה קנה
וחזר בו המוכר יכול הלוקח לבקש מעותיו או  המוכר שדה ושיל� מקצת

קרקע עידית כנגד מעותיו (והיינו מעידית שבשדה זו, ולרב אחא בריה דרב 
� שהקונה מכר איקא נות� לו מעידית דנכסיו דדינו כמזיק שמשל� בעידית, כיו

דסת� קונה קרקע גדולה אי� מעות מצויות בידו. וכתבו התוס' נכסיו בזול בשביל הקניה 

וא� הלוקח חוזר בו  דאינו משל� כפי שהפסידו, אלא קצת דימוהו למזיק ליטול מ� העידית).
וכתבו התוס' יכול המוכר להחזיר לו את המעות או קרקע זיבורית כנגד מעותיו, 

היינו כדי שיהיה דומה לעידית, או לומר שאע"פ שיש לו מעות נות� לו קרקע לפי דזיבורית שבה 

ולשיטת  שנתקיי� המקח כפי המעות שנת�. ואינו נוטל מבינונית לפי שקנסו את החוזר. תוס'.
רשב"ג קנה את כל הקרקע, אמנ� א� המוכר דחוק למעות לא קנה, ובאופ� זה 

והרי הוא כאילו השאר הוא חוב, מלמדי� אות� לכתוב שקנה את כל הקרקע ו

  ומשל� לו את השאר אפי' לאחר כמה שני�.  נטל� וחזר והלוו�, וקרקע נקנית בכס�,

 הנות� ערבו� לחבירו ואמר הלוקח שא� יחזור בו יהיה הערבו� למוכר

והמוכר אמר שא� יחזור בו יכפול את הערבו� ללוקח, לרבי יוסי נתקיימו 
התנאי� דס"ל אסמכתא קניא, ולר"י קונה רק כנגד הערבו�, ולרשב"ג הדי� הנ"ל 

את כל המקח, והמוכר לא הוזיל למכור לו בסכו� זה את כל הוא רק כשאמר ערבוני יקו� 

קנה  עבור קרקע רעו�בתורת תחילת פ, אבל א� שיל� מקצת המעות הקרקע
ומשל� את שאר הדמי� אפי' לאחר כמה שני�, והיינו בלא עייל ונפיק אזוזי 
וכדלעיל. (המלוה מעות לחבירו ופרע לו מעט מעט הוי פרעו�, ויש לו על הלווה 

  תרעומת מפני שהפסידו).

המוכר חפ# לחבירו וקא עייל ונפיק אזוזי לא קנה, ואי לא עייל ונפיק אזוזי 
לי דעתיה שלא מכר אלא כדי לקבל מעות. וכתבו התוס' דאיירי בשמש& ולא פירש דגקנה, 

  שהמשיכה תקנה, דאי� סברא לומר דאיירי לעני� מי שפרע.

וקא עייל ונפיק אזוזי לא  א� הלוקח שיל� דמי מה שקנה חו! מזוז אחד

דאנ� סהדי שא� בלא חל הקני�, אמנ� א� המוכר מכר שדהו מפני רעתה חל הקני�, 

ונסא דזוזי היה מוכרה, ועייל ונפיק אזוזי כדי שהלוקח לא יחזור בו, וכתבו התוס' שבזה אפי' א� א

. אמנ� א� רצה למכור שדה במאה ולא מצא קונה ומכר הלוקח לא שיל� כלל קנה
דאנ� סהדי שמכרה בעל כרחו, ויכול לומר שחיזר אחר שדה אחרת במאתי� לא קנה 

, וא� היה יכול לטרוח ולמצוא קונה לשדה של ההמעות כדי לקנות שדה קטנה תחתי
  המאה הגמ' מסתפקת א� קנה או לא.

  . בשוכר את הפועל לצבוע לו אדו� וצבעו שחורכל המשנה ידו  על התחתונה, כר"י 

  השוכר חמור ושינה בי� הר לבקעה

א� החליקה פטור  להוליכה בהר והוליכה בבקעה השוכר חמור ע"ח.

מפני , וא� מתה מחמת החו� חייב חליק לפי שההר משופעמפני שבהר יותר עלולה לה

  . שהבקעה חמה יותר מחמת שיש הרי� מסביבה ואי� אויר שולט בה



 

א� החליקה חייב, וא� מתה  להוליכה בבקעה והוליכה בהרוא� שכרה 

וכתבו התוס' דאפי' למ"ד תחילתו מחמת החו� פטור, אא"כ מתה מחמת העליה, 

הכא בהוחמה פטור, דאינו חייב אלא כשיש לתלות שא� לא היה  בפשיעה וסופו באונס חייב,
פושע לא היה בא האונס. עוד כתבו שמה שפטור בהוחמה איירי שראינו שעלתה בלא טורח 

   והלכה אח"כ הרבה ולא הזיעה.

   -מתי חייב אפי' כששני הדרכי� שוות
תה ברישא דמתני' מבואר שא� שינה מהר לבקעה או להיפ& חייב אפי' הל& אי

   ואפי' הל& פחות. תוס'.שיעור דר& שוה למה ששכרה 

שתולי� שדווקא אויר של מקו� זה (הר  מתה מחמת אוירלרבי ינאי איירי ב

רש"י מפרש שמתה לפי שלא היתה רגילה באויר זה, והתוס' כתבו או בקעה) הרג אותה, 

  . משלג או מטרדאיירי שידוע שבאותו יו� היה אויר משונה בהרי� יותר מבבקעה או להיפ& 

עייפות ויגיעה, שא� מתה בהר – מתה מחמת אובצנאלרבי יוסי ברבי חנינא איירי ש

תולי� שמתה מחמת העליה שעלתה בהתחלה, וא� מתה בבקעה תולי� שמתה כיו� שלא היה לה 
אויר. וכתבו התוס' שאע"פ שמתה מחמת מלאכה, כיו� ששינה חייב אפי' למ"ד תחילתו בפשיעה 

  פטור.וסופו באונס 

והא דלא נקט מבקעה לבקעה ואיירי שבאחד מצויי� יותר , הכישה נחשלרבה איירי ב

נחשי�, משו� דס"ל שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, וא� שינה מבקעה לבקעה לא הוי 
   תחילתו בפשיעה. תוס'.

, וכמו מתני' כר"מ דס"ל שכל המשנה מדעת בעה"ב נקרא גזל�ולריו"ח 

ר לעני לקנות בו חלוק לא יקנה בו טלית, וכ� להיפ&, ופירש שמצינו שהנות� דינ
ר"מ הטע� מפני שמעביר על דעתו של בעה"ב, (ובלא זה היה אפשר לפרש 

  הטע� שלא יבואו לחשוד בנות� שאמר שית� לעני ולבסו� לא נת�).

וכתבו התוס' דכל הנ& אמוראי� ס"ל כרבא דמלא& המות מה לי הכא מה לי הת�, דלאביי דס"ל 
הבלא דאגמא קטלא, והיינו כל שינוי אע"פ שאינו ידוע שזה אויר רע יותר, א"כ במתני' חייב אפי' 
א� מתה כדרכה. אמנ� נראה דוחק שאביי יחלוק על כל האמוראי�, על כ� כתבו התוס' דלא חשיב 
תחילתו בפשיעה כיו� שיכול להזהר שלא תחליק בהר ולא תתחמ� בבקעה, ובלא פשיעה מודה 

   טור במתה כדרכה.אביי דפ

מהצבע שאמר לו בעל הצמר, לר"י  הנות� צמר לצבע ושינה הצבע ע"ח:

או השבח, הפחות  דמי עצי� וסממני� ולא שכרו משל�,משל� בעל הצמר היציאה 
שביניה�, ולר"מ נות� לו דמי צמרו. הגמ' אומרת שאי� הכרח שהמשנה מדעת 

אבל בחמור שינוי מעשה בעה"ב נקרא גזל�, די"ל שהטע� מפני שקנאו הצבע ב

  .דמתני' לא נשתנה החמור

שגובי� מבני העיר לצור& סעודת פורי� לעניי�, מגבית פורי�  -שינוי במעות צדקה

פורי�, ואי� נותני� את המותר לכיס של צדקה, ומגבית עניי עניי� דל יתנו את כולה
המותר צרכי סעודת פורי� ו בכל המעותהעיר לעניי אותה העיר, ויכולי� לקנות 

יפול לכיס של צדקה. והעני עצמו לר"מ אינו רשאי אפי' ליקח בה� ימכר ו
רצועה לסנדלו, אא"כ התנה במעמד אנשי העיר, ורשב"ג מיקל. הגמ' אומרת 
שאי� הכרח מר"מ שהמשנה מדעת בעה"ב נקרא גזל�, די"ל שהטע� שנתנו לו 

נות� למה שירצו, אפי' וכתבו התוס' שסת� מעות של צדקה מותר לשדווקא לצור& פורי�. 

  באו לידי גבאי, אמנ� אי� לשנות� לעניי עיר אחרת, ומעות פורי� אי� לשנות� לדבר אחר.

  מתי יכול המשכיר לומר לשוכר הרי של� לפני�
ועדיי� היא (י"מ חולי בעי�, וי"מ אבזקת), או שנשתטתה  השוכר חמור והבריקה

יכול לומר לו הרי של& לפני&, ולרשב"א חייב להעמיד לו חמור,  ראויה למשאוי
ושמא תפול והגמ' אומרת שאפשר להעמיד דברי רשב"א בשכרה לרכוב עליה 

  , או לשאת עמה כלי זכוכית.בגשר או בבור

והיא אנגריא חוזרת יכול לומר לו הרי של& לפני&,  וא� לקחוה לעבודת המל�

ובאנגריא שאינה  ב בשביל זה להעמיד לו חמור אחר. תוס'.ואע"פ שמתעכב במלאכתו אינו חיי
, ולשמואל א� בדר& דהוי כמתה או נשברהחוזרת לרב חייב להעמיד לו חמור אחר 

לרש"י היינו שה� הולכי� באותה הדר&, ולר"ח היינו שאי� מחפשי� בבתי� הליכתה ניטלה 

אחר יחזירו לו את שלו, לרש"י משו� שכשימצאו חמור אומר לו הרי של& לפני&  אלא בדר&

, וא� הולכי� וכיו� שא� מזלו גר� ישכור חמור אחר ויל& אחריה�, ולר"ח משו� שמזלו גר�
למק"א חייב להעמיד לו חמור אחר, וכ� איתא בברייתא בש� רשב"א, לל"ק 

  שמואל ס"ל כרשב"ג, ולל"ב כל הברייתא ס"ל כרשב"א.

ו חמור בסתמא א� השכיר ל וא� מתה או נשברה באמצע הדר� ע"ט.

חייב להעמיד לו חמור אחר, וא� השכיר לו חמור זה ומת א� יש בדמיו לקנות 
, וא� יש בדמיו רק כדי וישלי� דרכו, שהרי שיעבד לו חמור זהיקנה  כל שהואחמור 

, ולרב לא שהרי שיעבד לו חמור זהלשכור חמור אחר לשמואל ישכור חמור אחר 

, וצרי& לשל� דמי חצי הדר&, ואי� ישכור חמור אחר מפני שמכלה את הקר�
וא� שכיח לשכור חמור אחר שהשכיר לו חמור כחושה, לשוכר עליו אלא תרעומת 

וכתבו התוס' שמה שמשל� לו על חצי דר& באינו מצוי לשכור, איירי אי� לו עליו תרעומת. 

או דאיירי  שא� מוסי� קצת ימצא לשכור, ולכ� נות� לו חצי שכרו כיו� שנהנה והמשכיר הוא אנוס,
שיכול למכור את הסחורה במקו� שמת החמור. עוד כתבו התוס' דבבית שנפל אי� מוכרי� אותו 

  כיו� שהוא עומד לחזור ולהיבנות, אבל חמור שמת עומד לימכר בדמי�.

ולדברי רב שלא מכלי� את הקר�, הא דאיתא בברייתא גבי משכנתא דסורא 
היה איל� בקרקע והתייבש חוזרת ללוה בלי כס�, שא�  שאחרי כמה שני�

אסורי� הלוה והמלוה להשתמש בו, אלא יקח בו המלוה קרקע ויאכל פירותיה, 
צ"ל דאיירי בזמ� שאי� היובל נוהג, דא� היובל נוהג הרי כליא קרנא שחוזרת 

, ואפי' א� ימכרנה לס' שני� שאינה ושמא יפגע היובל בתו& שני המשכנתאלמוכר 
ה ביובל הוא משו� "והאר# לא תימכר חוזרת ביובל (שהרי טע� החזר

לצמיתות"), הרי אחר ס' שני� תחזור למוכר. ואמנ� אי� ראיה ממה שקוני� בה 
קרקע ואי� המלוה יכול להשתמש בעצי� להסקה, דעדי� למכור מפני 

ואז יאכל המלוה את שפעמי� תסתיי� המשכנתא לפני שהשדה תחזור ביובל 

  לפני היובל., או שיחזיר הלוה את ההלואה הפירות

  השוכר ספינה וטבעה
דכיו� לא יטול  אפי' הכללרבי נת� א� שיל�  ספינה זו עבור יי� זהא� שכר 

ששניה� לא יכולי� לעשות מה שסיכמו יד תובע על התחתונה דאומר לו שכשהוא יביא את שלו 
 הראיה. תוס').ג� הוא לא יעכב (וכיו� שאינ& יכול לקיי� תנא& מזל& גר�, והמוציא מחבירו עליו 

וכתבו התוס' שאע"פ שלא הל& חצי דר&, וא� אי שכירות וא� לא שיל� אינו חייב לשל�. 

   אינה משתלמת אלא לבסו�, כיו� ששיל� לו הכל, נתרצה שיהיה שלו לאלתר.

, א� א� השוכר שיל� צרי& המשכיר ספינה זו להולי� בה יי� סת�וא� שכר 

שכיו� שבעל היי� יכול את הספינה ששכר  להחזיר, כי אומר השוכר למשכיר שיביא

  . לקיי� תנאו חייב הספ� להעמיד לו ספינה

א� א� השוכר לא שיל� חייב  ספינה סת� להולי� בה יי� זהוא� שכר 

וכיו� שהספ� לשל�, כי אומר המשכיר לשוכר שיביא את אותו יי� ויביא לו ספינה, 

וכתבו התוס' שחייב כיו� שקנה את  יכול להשלי� תנאו וזה מעכב צרי& לשל� לו כל שכרו.
השכירות במשיכה, או אפי' בלא משיכה כיו� שרק השוכר לא יכול לקיי� תנאו א"כ מזלו גר� והוי 

   כחוזר בו, וישל� כפועל בטל על חצי הדר&. ולריב"� אינו חייב לשל� אלא חצי.

מי שביד שניה� להשלי� תנא�, וא� חולקי�  ספינה סת� עבור יי� סת�וא� שכר 

שהממו� אצלו יעכב החצי, יעשה תנאו. וריב"� מסתפק א� משל� רבע על חצי הדר& שהל&, או 
  שישל� הדר& שהל& כיו� שמזומ� לקיי� תנאו.

א� מוצא  השוכר ספינה ופרק ממנה את הסחורה בחצי הדר� ע"ט:

להשכירה לאחר אינו חייב לשל� לו, ואי� לו עליו אפי' תרעומת, וא� הדבר 
חייב לשל� לו על כ&, וא� אינו  ע"י הוצאת והכנסת החבילותהספינה גר� לריעוע 

מוצא למי להשכירה צרי& לשל� לו כל שכרה. וא� בא להוסי� סחורה באמצע 
והתנה מתחילה שיוכל להוסי� בה כמה שירצה וישל� לפי המשא והדר& ישל� לו תוספת הדר& 

, או בור ללכת ולחזור מהרשהיה סיש לו עליו תרעומת משו� שינוי דעת  על חצי הדר&
ולא הודיעו מראש שיכניס חבלי� אלו משו� שצרי& לקנות כא� חבלי� ארוכי� יותר 

לספינה. ור"ח פירש שמכר את המשא לאד� אחר, והתרעומת היא דשמא הוא אד� קשה, או 
בגלל החבלי� להוציא כלי� של ראשו� ולהכניס כלי� של שני. וריב"� מפרש שהשכירה לאחר, 

הוציאו והכניסו את החבילות מעט מעט באופ� שלא ירועע את הספינה, והתרעומת היא אלא ש
מפני שלא הורגל להתעסק ע� אחר, או משו� שא� השני ירבה במשא יצטר& חבלי� ארוכי� יותר 

  וכא� ה� יקרי� יותר, אמנ� מאיד& מרויח כיו� שמכניס משא יותר גדול.

  -מה מותר לשוכר לעשות בחמור ששכר

השוכר חמור לרכיבה יכול להניח עליה כסותו  -יכול לשי� על החמורמה 

וכדו ומזונות לכל אותה הדר&,  (ור"ח גריס כסתו, והיינו כסת קטנה שמניח תחת מראשותיו
שאע"פ שמצוי לקנות בדר& בחניית� בלילה אי� דר& השוכר לקנות בדר&, וא� 

יכול להניח עליה  בא השוכר לשי� יותר מזה יכול החמר לעכב עליו, והחמר
שעורי� ותב�, ומזונותיו רק לאותו יו�, ואת השאר יקנה בחנית הלילה, וא� בא 

וכתבו התוס' שא� מצוי לקנות ג� החמר לשי� יותר מזה יכול השוכר לעכב עליו. 

  באמצע היו� לא יניח ג� מזונות של יו� של�.

יה אשה, השוכר חמור לרכיבה לאיש לא תרכב על -מי יכול לרכב על החמור

אבל א� שכר לאשה יכול לרכב עליה איש, וכ� אשה גדולה וקטנה מעוברת 
שמשקל דג  ממה שהמעוברת כבדה מריקניתואפי' מעוברת שהיא מניקה. (וש"מ 

שלא לקנות דג שכרסו גדול לפי משקל אא"כ יוציא את לפי בטנו, ונ"מ למקח וממכר 

וולדה, לפי שהחי נושא את עצמו ומיקל,  וכתבו התוס' דמעוברת כבדה יותר ממניקה ע�). מעיו

ומעוברת אבריה כבדי� והיא מלאה ד�, והנ"מ למקח וממכר הוא שעדי� לקנות דג כשהמעיי� 
  בנפרד מאשר כשה� בתוכו.



 

   -השוכר פרה ונשברה המחרשה פ.

וכלי המחרשה של המשכיר, ונעריו הולכי� ע� הבהמה, אחד אוחז השוכר פרה לחרוש בהר 

וחרש בבקעה א� נשברה  את הפרה לתלמיה, ואחד מכביד על המחרשה,דרב� ומכוו� 
מפני שבהר מצויי� סלעי�. המחרשה פטור, וא� שכרה לבקעה וחרש בהר חייב 

וכתבו התוס' שהפועלי� לא צריכי� לשל�, מפני שלא קיבלו עליה� שמירת הקנק� בהר, ומ"מ 

  . מקבלי� שכר� מפני שתלו בדעתו שיעשו כמו שיאמר השוכר

מפני שמחמת לרב פפא משל� מנהיג הפרה  וב' הפועלי� היו שכירי�וא� לא שינה 

, ולרב שישא בריה דרב אידי משל� מחזיק שלא כיוו� את הפרה יפה נשבר הקנק�
מפני שא� לא היה מעמיק לא היה , וכ� הלכה מפני שהעמיק באדמה יותר מידיהמחרשה 

. וא� חרשו במקו� שידוע שיש ש� סלעי� שניה� משלמי� נשבר בעיוות השורה
לרש"י מפני שהיה עליה� להזהר מאד, ודי בעיוות המנהיג כדי שתשבר, והוי ממו� המוטל בספק. 

   ולתוס' מפני שעל כל אחד להזהיר את חבירו וממילא שניה� פשעו.

ש פטור, וא� שכר לתבואה וד והחליקהוא� שכרה לדוש קטנית ודש בה תבואה 
  בה קטנית חייב, מפני שהקטנית מחליקה.  

המוכר פרה לחבירו  -איזה מו� נקרא מקח טעות כשאמר לו שיש מומי�

ואמר לו שהיא נגחנית נשכנית בעטנית ורבצנית, ואי� בה אלא מו� אחד הרי זה 
מפני שראה ששאר המומי� אינ� והיה סבור שג� זה אינו, ואדעתא דהכי לא זב�. מקח טעות 

בד שנמכר לכה� אוכל בתרומה ולא חיישינ� לסימפו�, אי� הכונה שלא שיי& מו�, אלא (וא� שע

וא� הזכיר את המו� שיש בה בנפרד אינו מקח  שא� יש מו� יש לזה קול. תוס').
שהיה עליו לבדוק מו� זה. וא� הזכיר ב' מומי�, ורק אחד מה� נכו� לא הוי מקח טעות. טעות 

אע"פ וא� היו בה כל המומי� אי� זה מקח טעות וכ� הדי� במוכר שפחתו.  תוס'.

  שאינו מקפיד אלא באחד.

  מאיזה שיעור המשנה את כמות המשא חייב
והוסי� על  ,השוכר חמור להביא חיטי� והביא שעורי� -במשא חמור או גמל

אע"פ חייב  יותר מלת& שהוא שיעור משא החמור,משאה סאה לגמל או ג' קבי� לחמור 

וכ� הדי� א� שכרה לתבואה והביא תב�, מפני שהוספת  ,י�שהשעורי� קלי� מחיט
נפח קשה כהוספת משאוי. ודי� זה הוא לכו"ע היכא שהמשקל שוה והוסי� 
בנפח, אבל א� המשקל הוא פחות והנפח הוא יותר לאביי כל שהוסי� לנפח 
(כשיעור הנ"ל) חייב, ולרבא אינו חייב עד שיהיה כבד כמו המשאוי שעבורו 

ר. ושיעור סאה או ג' קבי� הוא כשלא שינה את המי� אלא את שכר את החמו
  .א� מתההכמות. וא� שכרו ללת& חיטי� והביא לת& שעורי� פטור 

והא דתנ� שא� שכר חמור להביא חיטי�, והביא עליו ט"ז סאה שעורי�,  פ:

לרש"י היינו ט"ז סאה מחוקות שה� ג' קבי� פחות מטפופות,  במחיקתאחייב, צ"ל דאיירי 

וא"כ התוספת היא ג' קבי�, אבל א� התליעו חייב משו� נפחא, ובתוס' כתבו דאיירי בהתליעו, 
  שהרי א� הנה להולי& ברזל או אבני� והולי& סובי� או נוצה, וכי יהיה חייב. 

, ל' קבי� שה� ה' סאי� שמשא אד� בינוניהמוסי� במשאו של הכת� קב  -במשא כת"

 שלא הספיק לפרוק את המשא עד שרב# תחת משאולאביי דווקא א� חבטו לאלתר 
חייב, אבל לאחר זמ� פטור שהיה עליו לזרוק את המשא, ולרב אשי אפי' בלא 
חבטו לאלתר חייב מפני שחשב שזו חולשה, ולרבא שיעור זה הוא לעני� ממתי 

  צרי& להוסי� על שכרו.

שיעור התוספת לספינה קטנה הוא אדריב, ולספינה בינונית  -במשא ספינה

  כור וסת� ספינות ה� של ל' כורי�, (ונ"מ למקח וממכר), ולספינה גדולה בורני.

  חיובי שמירה
, הגמ' וחייב בגניבה ואבידהדינו כשומר שכר  המקבל עליו לעשות מלאכה בביתו אומ�

כיו� שהדבר נמצא אצלו דנה א� די� זה הוא רק לר"י דס"ל ששוכר דינו כשומר שכר 

להנאתו, ואע"פ שנות� לו שכר, הרי בלא השכר הוי שואל, ואומ� דומה לשואל שאינו נוטל שכר 

ה"ה כיו� שאי� השכר על השמירה, , אבל לר"מ ששוכר הוי ש"ח שמירה אלא שכר פעולה
אומרת שיש לחלק בי� שוכר אומ�, דבההיא הנאה שהוא  אומ� הוי ש"ח, והגמ'

אמנ� מלוה על המשכו� אינו תפוס בחפ# עבור שכרו וא"צ ללכת לבעלי� הוי ש"ש, 

ש"ש מחמת שתפוס בו לפרעו�, שהרי א� לא היה מלוה היה מרויח יותר. ושוכר אינו ש"ש מטע� 
ומני� עושי� מלאכה בבית שהוא תפוס, שהרי כל השוכרי� תפוסי� בחפ#, אבל אומ� רוב הא

בעה"ב. תוס'. עוד כתבו התוס' שלא שיי& טע� תפוס באומ� אלא כשהוא ג� משתכר באומנותו, 

(אבל ההנאה של האומ� ששכר דווקא אותו שייכת ג� בשוכר,  אבל כשגמר לא.
שיי&  שהרי א"א לצמצ� בדיוק כשיעור הפעולה,וכ� מה שהוסי� לו מעט על האומנות 

שוכר). ולל"ב די� אומ� שוה לדי� שוכר, ומחליפי� את השיטות מקרה כזה ג� ב
  שלר"מ הוי ש"ש ולר"י הוי ש"ח, ומתני' כר"מ.

ואיני מעכבו לתופסו על  אומ� שסיי� עבודתו ואמר הבא מעות וטול את של�

, לל"ק הוי ש"ח, וחידוש המשנה בטול את גמרתיוהוי ש"ח, וא� אמר  שכרי

 יו� שמפרש להדיא שתופסו לשכרו הוי ש"ש. תוס'.דכשל& שיש עליו חיובי שמירה 
ולל"ב י"ל דבגמרתיו הוי שומר חינ�. ונדו� זה תלוי בדינו של רפר� בר פפא 

אפי' שסובר לגבי שאלה שאחר שכלו ימי השאלה אינו חייב בשמירה כשואל 

אלא כש"ח, והוי כגמרתיו. (וא� החזירה לפני סיו� השאלה  א� היא עדיי� בביתו
  & מדעת המשאיל פטור, ושלא מדעת חייב, וכ� בשעת ההליכה).א� עשה כ

והא דאמרינ� שאחר ימי השאלה הוי ש"ש, הטע� הוא הואיל ונהנה  פ"א.

, ודי� זה מבואר בברייתא גבי הלוקח כלי� מבית להיות עליה ש"שמהנה  בשאלה
, וסיכמו שא� לא יקבלו אות� ממנו סבלונות לארוסתוהאומ� לשגר� לבית חמיו 

דכיו� שקצ# דמיה� הרי הוא ל� לו לפי טובת הנאה שבה�, שבהליכה הוי כשואל יש

כלוקח עד שידע שאינו לוקח, (וכתבו התוס' דמבואר בנדרי� שאי� לחייב את הלוקח אלא בזבינא 

. ואמנ� באופ� כיו� שנתפאר בה�ובחזרה הוי ש"ש  חריפא שכל ההנאה של הלוקח),
ח למקו� מסוי� למכור יי� ונאנסו בחזרה שיש לו תועלת ג� בחזרה, כגו� הלוק

  חייב, לפי שא� היה מוצא למכור בחזרה ג"כ היה מוכר.

הוי ש"ש, (וכ� בהשאילני ואשאיל& או השאילני  שמור לי ואשמור ל�

ובאלו אי� כא� וכ� בשמור לי והשאיל& כיו� שאי� כל הנאה שלו, ואשמור ל& דינו כש"ש 

היינו בשמור לי היו� ואשמור ל& למחר, אבל ), ובעלי� של חפ# במלאכתו של שומר
לא היה עוסק  שנעשו שומרי�באותו היו� הוי שמירה בבעלי�. וא� באותו זמ� 

אבל א� נתעסק מיד במלאכתו ואח"כ שתה עבורו (שתי שיכרא) לא חשיב בעליו עמו, 

. (ובשיכרא איירי שקיבלו שיכרא הוי בעליו עמו אע"פ שלא היה עמו בשעת אונסי�
ה על הגלימה בשכר האפיה דהוי ש"ש, ונגנבה הגלימה, שא� היה אופה שמיר

באותו זמ� הוי גניבה בבעלי�. וכ� במעשה שהחליפו את בגדיה� בנהר א� היה 
הרוכב שומר על גלימת חבירו חשיב בעליו עמו, ומדובר ש� שלקח את גלימת 

  הרוכב ללא רשותו ולכ� חייב).

  בשומר חינ�. שלא נאמר פטור בעלי�פשיעה בבעלי� י"א שפטור, וי"א שחייב 

משכיר שהזהיר את השוכר לא ללכת  - נאמנות שוכר שלא שינה פ"א:

בנהר פקוד משו� שיש ש� מי�, והל& ש� ומת החמור, וטע� למשכיר שהל& 
ש� ולא היו מי�, והאמינו רבא משו� שהיה יכול לטעו� שלא הל& ש�, ולאביי 

  דאנ� סהדי שאי� אותו הדר& בלא מי�. א אמרינ� מה לי לשקר במקו� עדי� ל

שמור לי ואמר לו הנח לפני הוי שומר חינ�, וא� אמר לו הנח לפני&, וא� אמר 
לו הנח בסתמא אי� להוכיח די� זה ממחלוקת ת"ק ורבי א� הכניס לחצר חבירו 

יא מקו� שמור , דחצר הדכוונתו לקבל שמירהברשות א� קיבל שמירה בסתמא 
, ומאיד& הרי צרי& ואי� טורח בשמירתה, ואי� אד� מכניס לתוכה דבר אלא על דעת לשומרו

  לבקש רשות וא"כ אולי אי� כוונתו לבקשו שישמור.

  חיובי שמירה על משכו�
 מעות, ובהלוהו דדר& פירות להרקיבהוי שומר שכר  פירותבמתני' איתא שבהלוהו 

  .דלית ליה שכר מצוה לעני� דינאי ש"ח , ולר"שכר מצוהלת"ק הוי ש"ש 

שלא פשע מפני שהוא כש"ח, ובברייתא איתא שלר"א ג� א� אבד המשכו� ישבע 

וחייב הלוה לפרוע, ולר"ע  שאי� נוטלו אלא כדי להיות בטוח במעותיו ולא כדי לגבות ממנו,
יכול לומר לו שלא הלוה אלא על המשכו� וא� אבד המשכו� אבדו מעותיו, וא� 

שהרי סת� שטר ונת� לו משכו� ואבד המשכו� אבדו מעותיו לכו"ע  ו בשטרהלוה

  יש בו שעבוד קרקעות וג� אי� הלוה יכול לכפור, ובהכרח שנטל את המשכו� לגוביינא. 

ובהכרח דמתני' דלא כר"א, דליכא למימר דמתני' איירי במשכנו שלא בשעת 
   הלואה, דמתני' משמע דאיירי בשעת הלואה.

  במה נחלקו ר"א ור"ע.וצ"ב  פ"ב.

שא� הוא שוה , שהמשכו� לא שוה כשיעור החובהגמ' רוצה לומר דאיירי 

ונחלקו בדברי שמואל דס"ל שבכהאי גוונא  כשיעור החוב מודה ר"א שנטלו לגוביינא,
דר"ע אית ליה דשמואל, שהמלוה קיבל על עצמו שא� לא א� אבד המשכו� אבדו מעותיו, 

יחזיר את המשכו� לא יגבה, ור"א סובר שכיו� שאינו כשיעור החוב לא נטלו לגוביינא אלא לזכרו� 
דברי� בעלמא, ואינו מפסיד אפי' מה שכנגד המשכו�. רש"י. והתוס' פירשו שכשהמשכו� שוה 

ו� מצוה, ומהאי טעמא ג� כשאינו שוה כשיעור כשיעור החוב איבד מעותיו משו� דהוי כש"ש מש
החוב מפסיד כשווי המשכו�. והנה שיטת רש"י שלשמואל אפי' בסתמא המלוה מקבל על עצמו 
שא� יאבד המשכו� יפסיד מעותיו, ושיטת ר"ח ור"ת ששמואל איירי רק כשקיבל בפירוש שיפסיד 

ולר"ע הכא לא הוי אסמכתא הכל, ולפי זה מה שלר"א לא הפסיד משו� דהוי אסמכתא בעלמא, 



 

והגמ' דוחה שלכו"ע א� המשכו� לא שוה כשיעור החוב לא הפסיד אלא מחילה. 
לר"ח כוונת הגמ'  לר"א אינו מפסיד כלו� ולר"ע אינו מפסיד אלא כנגד המשכו�. רש"י.מעותיו, 

  לדחות את דברי שמואל ולית הלכתא כוותיה, ולתוס' אינו אלא דחיה, וקיימא ל� כשמואל. 

לרש"י קנאו  בעל חוב קונה משכו�ואי� לומר שנחלקו בדברי רבי יצחק דס"ל ש

לכל מילי להתחייב באונסי�, ולתוס' לא הוי אלא ש"ש, בההיא הנאה שיכול לקדש בו אשה 
ולקנות בו עבדי� וקרקעות (שהרי אי� לו מעות, וג� א� יש לו מעות אינו יכול לקנות בחליפי�, וע"י 

דלא איירי רבי יצחק אלא במשכנו שלא בשעת חליפי�), המשכו� יכול לקנות ב
לרש"י  אלא כו"ע ס"ל כרבי יצחק.ובברייתא איירי במשכנו בשעת הלוואה,  הלוואה,

במשכנו שלא בשעת הלואה ע"י שליח בי"ד קני, משו� דודאי לגוביינא שקליה, והתוס' פירשו 
שבעל חוב קונה משכו�, אבל  דשלא בשעת הלוואה קונה המלוה את המשכו� לכו"ע כדרבי יצחק

בשעת הלואה לר"א אינו קונה את המשכו�, (ואמנ� א� א� אינו קונה לגמרי בשעת הלוואה, מ"מ 
אלי� שעבודיה שאינו משמט בשביעית, וכ� אלי� שעבודיה לעני� חמ# בפסח, שא� המלוה הוא 

   ). נכרי א"צ לבערו דלא חשיב "מצוי" ביד&, וא� המלוה הוא ישראל צרי& לבערו

הוא  שומר אבידהואי� הכרח לומר דאיירי במשכנו בשעת הלואה ונחלקו א� 

משו� דעבד מצוה, וזה פוטרו מלתת ריפתא לעני�, דהעוסק במצוה פטור מ� ש"ח, או ש"ש 

המצוה. לרש"י לרבה בהכרח נחלקו ר"א ור"ע בדי� שומר אבידה, ולרב יוס� י"ל שנחלקו כדלהל�, 
  ידה הוא ש"ח, ומ"מ לר"ע הוי ש"ש משו� דסבר כשמואל הנ"ל.ולתוס' לרבה ס"ל ששומר אב

הגמ' מבארת שלכו"ע שומר אבידה הוא ש"ש, ומחלוקת ר"א ור"ע הוא  פ"ב:

לרש"י צרי& לו להשתמש בו ולפחות מהחוב כנגד מה  כשהמלוה צרי� למשכו�

וכ� להלוות שהשתמש, ור"ע סובר שג� באופ� זה איכא מצוה, ולר"ח צרי& למשכו� היינו שאינו מ

וסבר ר"ע דמ"מ הוי  אלא כנגד המשכו�, והתוס' סוברי� שג� באופ� זה קיי� מצות הלוואה,
מצוה והוי ש"ש כרב יוס� דשומר אבידה הוי ש"ש, ור"א סבר שאי� בזה מצוה 
והוי ש"ח. (או דנימא דפליגי אי שומר אבידה הוי ש"ח או ש"ש. ואי� לומר 

  בשעת הלואה אי� בע"ח קונה משכו�).  אי בע"ח קונה משכו�, שהרידפליגי 

לאבא שאול מותר להשכיר משכונו של עני  -השכרת משכונו של עני

ולפחות מהחוב, ודווקא בכלי� שהרווח גדול והפחת קט� (מעדר וכלי פיסול 
  וגרז�). וכ� הלכה.

  המעביר חבית ממקו� למקו� ושברה
. הגמ' מבארת דברי ר"מ דס"ל שלא פשעו ויפטרובי� ש"ח בי� ש"ש ישבעו  לר"מ

נתקל לאו פושע, וא� ששנינו בש� ר"מ שא� נשברה כדו ולא סילקו וכד' חייב 
בהזיק� דנתקל פושע, (ולחכמי� פטור מדיני אד� וחייב בדיני שמי�), צ"ל 
שמי ששנה זו לא שנה זו, או דנימא דס"ל לר"מ נתקל פושע, ומ"מ נשבע 

ו מלהעביר חביות לאחרי�, ולפי זה מתקנת חכמי�, שתיקנו כדי שלא ימנע
והק' התוס' למה לר"מ אינו חייב באונס, השבועה היא שלא שבר את החבית בכונה. 

שהרי אד� המזיק חייב א� באונס, ותי' דבאונס גמור פטור א� אד� המזיק (כיש� שהביאו אצלו 
קל בה ושברה, כלי�, ויורשי� שאכלו פרה שהניח לה� אביה�, והמניח כדו ברה"ר ובא אחר ונת

  וא� עמד בעל חבית פטור בעל קורה), אבל רוח שאינה מצויה הוי כעי� גניבה ואבידה.

דנתקל לאו פושע, וכתבו התוס' שמעביר בחינ� פטור א� שהוא אד� המזיק, ש"ח ישבע  לר"י

וש"ש ישל�  משו� דהוי כעי� גניבה, ולא מחייב ר"י אלא בכעי� אבידה שהוא קרוב לפשיעה.
א פשע חייב. וכתבו התוס' שר"י ס"ל בנשברה כדו דפטור בדיני אד� וחייב בדיני שאע"פ של

שמי�, דס"ל נתקל לאו פושע, ומ"מ אינו אונס גמור, ואינו חייב משו� בור אלא כשנעשה 
  בפשיעה.

ה אי& יכולי� להשבע שהרי ש"ש חייב ותמשניה� חייבי� שבועה, ו ולר"א

, דפושע הואשלא במקו� מדרו� חייב אפי' בלא פשיעה, ואפי' ש"ח א� נשברה 
כיו� שבני אד� במקו� מדרו� אינו נפטר בשבועה אלא צרי& להביא עדי�  י'ואפ

וכאיסי שלומד מהפסוק "אי� רואה שבועת ד' תהיה בי� שניה�", רגילי� להל& ש�, 
  .ור"מ סובר שנתקל אנוס, ולית ליה דאיסישבמקו� שיש עדי� אינו נפטר בשבועה, 

רה להביא ראיה על חבית שנשברה בשוק שנשברה באונס, רבא הו פ"ג.

וכאיסי ב� יהודה דס"ל שא� יש לו ראיה אינו נשבע ופטור, דס"ל שהלכה 
כאיסי. וכ� הורה רבא באד� שקנה יי� לחבירו בשליחותו וטע� שהיי� החמי# 

  כי יש קול להחמצה גדולה כזו. נה, שיביא ראיה שהחמי# אחרי שקנהאחרי שק

יוס� תיק� שפועלי� הנושאי� במוט ונשבר שישלמו חצי, כיו�  רב חייא בר
שמשא כזה הוא הרבה לאחד ומעט לשניי�, וחשיב קרוב לאונס ולפשיעה. 

  אבל בדיגלא משל� הכל.

רב הורה לרבה בר  -תשלו� לפועלי� ששברו חבית לפני� משורת הדי�

חנ� שיחזיר את גלימת הפועלי� שסחבו חבית ונשברה, דכתיב "למע� תל& 
, וכ� הורה לו שישל� שכר�, דכתיב "וארחות לפני� משורת הדי�בדר& טובי�" 

  צדיקי� תשמור".
  

        הפועלי�:הפועלי�:הפועלי�:הפועלי�:
  

השוכר פועל בסתמא אינו יכול לומר לו להשכי�  - זמ� עבודת הפועלי�

ולהעריב יותר ממה שרגילי� באותו מקו�, ואע"פ שהוסי� על שכר�, אלא 
יצא הפועל מביתו בהנ# החמה, ויצא מעבודתו בצאת הכוכבי�, שנא' "תזרח 

רש"י כתב שבסו� היו� צרי& הפועל השמש וכו' יצא אד� לפעלו ולעבודתו עדי ערב", 

בעה"ב, והתוס' כתבו שזמ� העבודה הוא מהנ# החמה עד צה"כ, (ובעבודת ביהמ"ק לוותר משלו ל
הקדימו מעלות השחר משו� כבוד ביהמ"ק) וכיו� שההליכה היא לצור& בעה"ב יוצא אחרי הנ#, 
אבל החזרה לבית אינה צור& בעה"ב. ולר"ח ההליכה בבוקר היא לפני הנ# ובערב יוצא מהעבודה 

� שאי� מנהג, ובני העיר הגיעו ממקומות שוני�, או ואיירי במקו לפני צה"כ.
וכתבו התוס' שכל זה בסתמא, אבל שבעה"ב אמר לה� שיעבדו כמו פועל דאורייתא, 

  א� התנה הכל כפי תנאו.

העוה"ז דומה ליער, והרשעי� דומי� לחיה  -תשת חוש� ויהי לילה וכו' פ"ג:

, ולעת"ל ה� יאספו לגיהנו�, שמניחי� לה� לעמוד ברשע� ואי� נפרעי� מה�שביער 
ולצדיקי� תזרח השמש, ויהיה לכל צדיק מדור לפי כבודו, למי שהשלי� 

  עד יו� מותו.עבודתו עדי ערב 

  מעשי� על תנאי� ואמוראי� ומעלת�

שאל את הממונה אי& הוא תופס את הגנבי�, והרי ה� רבי אלעזר בר"ש 

ופס צדיקי�, ושאל אותו וי"א ששאלו אולי הוא תשמתחבאי� ביו�, כחיות היער 
ומי  שהיא שעת סעודה,הממונה מה יעשה, וענה לו שיבוא לחנות בשעה רביעית 

ששותה יי� ומנמנ� כשכוסו בידו יברר א� הוא צורבא מרבנ� העיי� מחמת 
שהשכי� ללמוד, או שהוא פועל העובד בלילה, וא� לא הרי הוא גנב, ואמרו 

ה, ואמר שהוא מכלה קוצי� מ� בבית המל& שראבר"ש יעשה כדבריו וכ& הי
יכלה את קוציו,  הקב"ההכר�, ואמר לו רבי יהושע ב� קרחה שבעל הכר� עצמו 

ופע� אחת כובס אחד קרא לו חומ# ב� יי�, ומסרו למלכות משו� שהכיר בו 
שהוא רשע ע"י חוצפתו, וכשנרגע בא לפדותו ולא עלתה בידו ותלו אותו, 

וחיוב� סקילה וכל הנסקלי� אורסה ביוה"כ ואמרו לו שהכובס ובנו בעלו נערה מ

, ושמח שאפי' ספיקות שלו נכונות, ומ"מ לא נחה דעתו עד שהוציאו נתלי�
מכריסו סלי שומ� והניחו� בשמש בתמוז ולא הסריחו, אע"פ שהיו באותו 
שומ� גידי� שדרכ� להסריח, וקרא על עצמו "א� בשרי ישכו� לבטח", (המש& 

  בפ"ד:).

  רבי ישמעאל שלא ימסור גנבי� למל& אלא יברח.אליהו אמר ל פ"ד.

רבי ישמעאל ברבי יוסי ורבי אלעזר בר"ש היה כריס� גדול, ואמרה לה� 
מטרוניתא שבניה� אינ� שלה�, וענו לה "כי כאיש גבורתו" וי"א אהבה דוחקת 
את הבשר, וא� דכתיב "אל תע� כסיל כאיוולתו, ענו לה כדי שלא להוציא לעז 

  על בניה�.

רבי יוחנ� אמר שהוא נשאר משפירי ירושלי�, והגמ'  -וריש לקיש ריו"ח

מבארת אי& אפשר לראות מעי� יופיו, א& כיו� שלא היה לו הדרת פני� לא 
מנוהו יחד ע� רב כהנא רבי אבהו יעקב ואד� הראשו�. והיה ריו"ח יושב בפתח 

� הרע בית הטבילה, כדי שיוולדו בני� נאי� ולומדי תורה כמוהו, ולא חשש מעי
כיו� שאי� עי� הרע שולטת בזרעו של יוס�. וכשראהו ריש לקיש קפ# אחריו 
לירד�, ואמר לו ריו"ח חיל& לאורייתא, ואמר לו שא� יחזור בתשובה ית� לו את 

שכיו� שקיבל עליו עול תורה תש אחותו שהיא נאה ממנו, וכבר לו היה לו כח לחזור 

כשנחלקו מתי גמר מלאכה של סיי� , ולימדו ריו"ח עד שנעשה גברא רבה, וכוחו
סכי� פגיו� רומח ומגל יד ומגל קציר, דלריו"ח גמר מלאכת� משיצרפ� בכבש�, 
ולר"ל משיצחצח� במי�, אמר לו ריו"ח שליסטאה בליטיותיה ידע, ואמר לו 
ר"ל מה הועיל לו הרי ג� ש� היה נקרא רבי, וענה לו ריו"ח שהועילו שקירבו 

דעתו של ריו"ח, וחלה ר"ל, ובאה אחותו של ריו"ח תחת כנפי השכינה, וחלשה 
, ואמר ויתפלל על בעלהובכתה שיעשה בשביל יתומיה ובשביל עצמה  אשתו של ר"ל

על שהמיתו, שלא מצא לה ריו"ח שהוא ידאג לה�, ונפטר ר"ל, והצטער מאד ריו"ח 

ו , והל& ר"א ב� פדת ששמועותיו מחודדות ליישב דעתו, ואמר לתלמיד ותיק כמוהו
ריו"ח שר"ל היה מקשה עליו כ"ד קושיות והוא היה עונה כ"ד תירוצי�, וממילא 
רווחא שמעתתא, והוא מביא לו תניא דמסייע ואינו נצר& לזה, וקרע בגדיו ובכה 

  עד שנשטתה, וביקשו חכמי� רחמי� עליו שימות.

היה תופס גנבי� למלכות (כנ"ל) קיבל על  רבי אלעזר ברבי שמעו� פ"ד:

ובבוקר היה אומר ליסורי� שילכו שמא חטא באחד מ� הצדיקי�, רי� בערב עצמו יסו



 

מפני ביטול תורה, וכששמעה אשתו שהוא מביא על עצמו את היסורי� ומכלה 
ממו� בית אביה, הלכה לבי נשא, ובאו ס' ספני� והביאו לו ס' עבדי� ע� ס' 

שהרי רק ה' מיני ד� , ויצא לביהמ"ד וטיהר ס' מיני ד� לפי שניצלו בזכותו מהי�ארנקי� 

זכרי�, וכ&  הלילה, ואמר שא� האמת כמותו יתעברו כול� טמאי� והשאר טהורי�
 מפני שתפס גנבי� וחלק� היו קרוביה�,היה, וכשמת אמר לאשתו שרבנ� כועסי� עליו 

נה, ויו� ולא יתעסקו בקבורתו, ושתניחהו בעלית הגג, והיה ש� בי� י"ח לכ"ד ש
אחד יתאה תולעת מראשו משו� ששמע זלזול בת"ח ושתק, והיה עונה איש 
פלוני אתה זכאי וכו', יו� אחד אמרה השכנה לאשתו שתהיה כבעלה שלא נית� 

, כיו� שהדבר נודע לבריותלקבורה, ואמרו חכמי� שכ"כ הרבה זמ� ודאי אינו מכבודו 
עכבריא לא הניחו לקוברו  וי"א שרשב"י נתגלה בחלו� וגילה לה� זאת, ובני

לפי שהג� עליה� מחיה רעה, ובערב יו"כ באו לקוברו והביאוהו למערת אביו, 
ולא הניח� נחש להכנס עד שאמרו פתחי פי& ויכנס ב� אצל אביו, ושלח רבי 
להציע לה שתינשא לו, שאע"פ שהיה גדול ממנו בתורה, לא היה גדול ממנו 

ע"ט לפי שקיבל על עצמו יסורי�. והיה במע"ט, וענתה לו שהיה גדול ממנו במ
גדול ממנו בתורה כמו שמצינו שהיו שניה� יושבי� לפני רשב"ג וריב"ק ע"ג 
קרקע, ועשו החכמי� ספסלי� לשניה�, ואמר רשב"ג שיורידו את בנו כדי 
שלא ימות, והורידו ג� את ראבר"ש, וחלשה דעתו שהחשיבוהו כמותו, והתחיל 

אמר רשב"ג לרבי שלא ירע בעיניו מפני שראבר"ש לדחות את דבריו של רבי, ו
הוא ארי ב� ארי, ורבי הוא שועל ב� ארי, מפני שהיה רשב"ג עניו, אבל יונת� י"ל 
שויתר לדוד מפני שהע� הל& אחריו, ובני בתירא מינו עליה� את הלל, י"ל 

  ).והיו שאלות שלא ידעו לענות והתביישושעשו כ& משו� שהלל היה עדי� מה� 

וקיבל שהרי הועילו לראבר"ש שלא שלטה בו רימה, ראה שחביבי� יסורי�  רבי פ"ה.

על עצמו יסורי�, שלא ריח� על עגל שהיה מובל לשחיטה, ואמר לו ל& לכ& 
נוצרת, ולכ� באו עליו יסורי� י"ג שנה, ושומר הסוסי� שלו שהיה עשיר יותר 

האכלת הסוסי�  , היה מכוו� את זמ�והתעשר מזבל בהמותיו של רבימשבור מלכא 
לזמ� שהרי רבי נכנס לבית הכסא, שאכילת� היתה נשמעת למרחק ג' מילי�, 
ובכל זאת שמעו את צעקותיו של רבי מפני היסורי�, וכשלא הניח לשפחתו 
להשלי& את בני החולדה משו� "ורחמיו על כל מעשיו", ופסקו היסורי� כיו� 

ו, ולא הוצר& העול� שריח� על הבריות. ובשני� אלו לא מת אד� לפני זמנ
לגש�, והיתה האדמה רטובה, (שיו� גש� קשה לעול� כיו� די�, וא� לא היה 
העול� צרי& לו היו רבנ� מתפללי� לבטלו). והחזיר רבי את רבי יוסי בנו של 
ראבר"ש בתשובה ועשאו חכ� ורבי, וכשמת לא נת� לו הנחש להכנס למערת 

שהב� לא היה בצער מערה. וכ�  אביו, לא מפני שאביו גדול ממנו, אלא מפני
החזיר רבי את ב� בתו של ר"ט בתשובה, והבטיחו לתת לו את ביתו לאשה, 
וי"א שנשאה וגירשה, וי"א שלא נשאה כדי שלא יאמרו שבגלל זה חזר 
בתשובה. והטע� שהשתדל ללמד� משו� שכל המלמד ב� חבירו תורה זוכה 

  ב"ה מבטל גזירה בגללו.ויושב בישיבה של מעלה, וא� הוא ב� ע� האר# הק

כל שהוא ובנו וב� בנו ת"ח, שוב אי� התורה פוסקת מזרעו לעול�, והתורה 
מחזרת אחר אכסניא שלה. ת"ח ב� ת"ח זהו "בלב נכו� תנוח חכמה", ות"ח ב� 

  ע� האר# זהו "ובקרב כסילי� תודע" שמשמיע קולו.

ומפי זרע רב יוס� התענה הרבה תעניות שלא תמוש התורה מפיו ומפי זרעו 
שהאמוראי� בא"י היו זרעו. ורב זירא כשעלה לא"י התענה כדי לשכוח תורת בבל 

, ושלא ימות נוחי� זה לזה ולא היו בני מחלוקת ומבארי� את הדברי� בלא קושיות ותירוצי�
  רבי אלעזר בימיו ויפלו עליו עניני הציבור, ושלא ישלוט בו אש הגיהנו�.  

ביאי� לא ידעו על מה אבדה האר#, עד החכמי� והנ - ברכת התורה פ"ה:

ובזה הראו שאינה שפירש הקב"ה בעצמו שהסיבה שלא בירכו בתורה תחילה 

  חשובה בעיניה�.

כל המקטי� עצמו על ד"ת בעוה"ז נעשה גדול לעוה"ב, וכל המשי� עצמו כעבד 
  על ד"ת בעוה"ז נעשה ב� חורי� לעוה"ב.

שלא יכשלו כהני� לעבור עליה�, כשר"ל ציי� את קברי החכמי�  - מעלת רבי חייא

לא מצא את קברו של רבי חייא, מפני שלא לימד  שלא תארע תקלה ע"י צדיקי�,
אחרי� כמוהו, ועשה שלא תשתכח התורה מישראל, שזרע פשת� ועשה 
רשתות וצד צבאי� והאכיל בשר� ליתומי�, ומהעור היה עושה מגילות וכותב 

די� כל אחד חומש אחר, וששה עליה� חמשה חומשי תורה, ומלמד חמשה יל
סדרי� היה שונה לשש ילדי�, וכל אחד היה מלמד את חביריו את מה שלמד, 
ואמר רבי כמה גדולי� מעשי חייא (א& לא יותר מרבי יוסי), והיה יושב בישיבה 
של מעלה ליד רבי חנינא (שאמר שא� תשתכח התורה ח"ו יחזירה בפלפולו. 

ח ליד רבי ינאי, ורבי יוסי ברבי חנינא ליד ריו"ח). ורבי ינאי ליד רבי חנינא, וריו"
ואמר אליהו לאחד החכמי� שיכול לראות את החכמי� עולי� למתיבתא 
דרקיע, אבל לא יביט על רבי חייא, והביט בו וניצוצות אש הכו על עיניו 

ונרפא. ואמר  תוספתא דר' חייא,והשתטח על קברו ואמר לו שהוא לומד את דבריו 
שרבי חייא תפילתו נשמעת כתפילת האבות (והוא לא מעמיד  אליהו הנביא

שמא יביאו את  דבתענית ציבור יורדי� ג' לפני התיבה. תוס'.את ג' האבות ביחד 
(שאע"פ שלא היה יכול וחיכיתי המשיח לפני זמנו), וכשעבר לפני התיבה בתענית 

ואמר משיב הרוח  אלא והכיתי, היכא דלא אפשר באחר מותר להוריד ג� איש כזה. תוס').
נשבה הרוח, וכשאמר מוריד הגש� ירד גש�, וכשאמר מחיה מתי� נעשה רעש 

אבל מחיה מתי� לפני משיב הרוח לא הוי אלא ע"י טל, ועוי"ל שתחית המתי� עיקרה בעול� 

והכו את אליהו בפולסא דנורא על שגילה זאת, ובא אליהו  בחתימתה. תוס'.
  והפריע� מלהתפלל.

היה  שהראה לו הקב"ה כל דור וסופריו דורשיו וחכמיו, אד� הראשו�בספרו של  פ"ו.

ירפא את רבי, ויקרא חכ� אבל לא  שהיה בקי בסוד העיבורכתוב ששמואל ירחינאה 
שה� אספו וסידרו את המסכתות מכל מה שאמרו בבית רבי, ורבי ורבי נת� סו� משנה 

, ורב אשי ורבינא סו� הוראה המדרש בדורות שלפניה�, ואחריה� לא הוסיפו אלא מעט
התירוצי� דברי האמוראי� שלפניה� הקושיות ו שה� סידרו וקבעו על סדר המסכתות את

  והספיקות.

הלשינו לפני המל& שהוא מבטל י"ב  (הוא בר פלוגתא דרב יוס�) -רבה בר נחמני

שהיו נקבצי� לשמוע את דרשות אלפי� מישראל מלשל� מיסי� ב' חודשי� בשנה 

, ושלחו שליח לתופסו, וברח ממקו� למקו�, וכשחזר גי� ולא היו בבתיה�הפסח והח
לפומבדיתא היה באכסניא, ושליח המל& שהיה ג"כ ש� שתה ב' כוסות 

, מחמת השדי� המזיקי� את השותה זוגות, ובני הבית לא נתכוונו לכ&ונתעקמו פניו לאחוריו 
המל& אחריו ואמר לה� רבה שישקוהו כוס שלישית ויתרפא, וחיפש שליח 

ומצאו, והבטיחו שמוכ� למות כדי לא לגלות א& א� ייסרוהו יגלה ונעלו בחדר, 
והתפלל רבה ונפל הקיר וברח לאג�, ושמע שנחלקו במתיבתא דרקיעא בדי� 
צרעת שא� הבהרת קדמה לשיער לב� וטהור, או שהשיער לב� קד� לבהרת 

מה קד� הקב"ה אמר  , וא� ספקדשיער לב� שפרח בבהרת הוא סימ� לטומאהוטמא 
טהור ומתיבתא דרקיעא אמרו שטמא, ואמרו שרבה בר נחמני יכריע ולא יכל 
מלא& המות להורגו עד שנשבה רוח בי� הקני�, ואמר שעדי� לו למות מאשר 
להמסר למלכות, וכשמת אמר שבספק מה קד� טהור, ויצאה בת קול ואמרה 

ר, ונפל פתק שמת אשרי& רבה בר נחמני שגופ& טהור ויצאה נשמת& בטהו
ומצאוהו לפי המקו� שראו שהציפורי� עושות צל, וספדוהו ג' ימי� ולילות 
ונפל פתק שהפורש מההספד יהא בנידוי, ואחר ז' ימי� נפל פתק שילכו 
לבתיה� לשלו�, וביו� שמת היתה רוח חזקה שהעיפה סוחר ע� הגמל לעבר 

  יקה הסערה.השני של הנהר, וכשאמר הסוחר רבונו של עול� וכו' הפס

רבי שמעו� ב� חלפתא היה בעל בשר וכשהיה לו ח� עלה לראש ההר וביקש 
מבתו לנופ� במניפה וית� לה אגודות נרד, ובתו& כ& נשבה רוח, ואמר כמה 

  אגודות נרד צרי& לתת לקב"ה.

  -חיוב בעה"ב במאכל הפועלי�
א� נוהגי� לתת לפועלי� לפת� חייב לתת לה� הכל כמנהג המדינה, וא� דר& 
לתת לה� לאכול ולשתות בתחילת עבודת�, אינו יכול לומר לה� שיבואו 

וי"מ שאינו יכול לומר לה� שילכו לעבוד וכשהאוכל יהיה מוכ� מוקד� כדי לאכול לפני הנ#, 

   יאכלו בשדה, אלא יאכלו בבית. תוס'.

יותר מהמנהג, שהרי לא היה ק לה� מזונות במפורש הרי ריבה לה� וא� פס פ"ו:

ומעשה ברבי יוחנ� ב� מתיא שבנו התנה לתת לפועלי� מזונות, צרי& להתנות, 
שעדיי� יכול לחזור בו דדברי� אי� בה� משו� מחוסרי ואמר לו שלפני שיתחילו במלאכה 

ה� כסעודת יתנה שית� לה� רק פת וקיטנית, דאל"כ אפי' א� ית� לאמנה 
שלמה בשעתו לא יצא יד"ח, מפני שה� בני אברה� יצחק ויעקב, וסעודת 
אברה� מרובה משל שלמה כדלהל�, ולרשב"ג א"צ להתנות עמה�, והכל 

  כמנהג המדינה.

היתה ג' שוורי� לג' אנשי�, ועשאו� ג' נערי�, ונתנ� לפניה�  סעודת אברה�

היתה ל'  סעודת שלמהל. ואחד אחד, ועשה ג' כדי להאכיל� ג' לשונות בחרד

לכסות את הקדרות כדי לשאוב את זוהמת כור סולת וס' כור קמח לעמיל� של טבחי� 

, וי' בקר בריאי� וי' בקר רעי וק' צא�, מלבד מי� מאכל, וי"א לציקי קדירה התבשיל
י"מ אבוסי� בע"כ, וי"א מאליה�,  -אבוסי� תרנגולי�איל צבי ויחמור, וברבורי� 

ותרנגולת מאשפתה לעבוד וי"א שמביאי� שור ממקו� המרעה שלא אנסוהו 



 

ושור הוא מובחר שבבהמות, ותרנגולת היא לגדל אפרוחי�, שלא אנסוה 
המפוטמת בבית, המובחרת שבעופות, ולאמימר היינו תרנגולת שחורה פטניתא 

א& היה זה לכל ישראל ויהודה  ואוכלת חרצני�,ות הנמצאת בי� הגת וי"מ בעלת כרס
  שהיו רבי� כחול אשר על הי�.

לעול� אל ישנה אד� מ� המנהג, כמו שמצינו שמשה עלה למרו� ולא אכל 
ובסדר אליהו רבה איתא שהיו אוכלי� ומלאכי השרת ירדו למטה ונראה שאכלו ושתו 

  ושותי� ממש מפני כבודו של אברה�. תוס'.

אותו יו� היה יו� שלישי למילתו, ובא הקב"ה  -� של אברה�הכנסת האורחי

לשאול בשלומו, והוציא חמה מנרתיקה כדי שלא להטריחו באורחי�, ויצא 
אליעזר לחפש אורחי� ולא מצא ואמר אברה� שאי� נאמנות לעבדי�, ויצא 

(ובשבת משמש שאמר אברה� בעצמו ואמר לקב"ה "אל נא תעבור מעל עבד&", 

עד שיכניס את האורחי�, גדולה הכנסת אורחי� יותר מקבלת פני שכינה, ואצל לקב"ה שימתי� 

וכשראו המלאכי� את  הקב"ה יכול הקט� לומר לגדול המת� עד שאבוא אצל&. תוס').
קשירת והורדת התחבושת מהמילה רצו ללכת והתרחקו, כשאמר לה� אברה� 

שה� ערביי�  , אמרו שא� חושד�שלא יכניסו ע"ז לתו& ביתושירחצו רגליה� 
. והמלאכי� שרגיל לעשות כ&המשתחווי� לעפר רגליה� כבר יצא ממ& ישמעאל 

היו מיכאל שבא לבשר את שרה ורפאל שבא לרפא את אברה� וגבריאל 
שא� שהל& להפו& את סדו�, ומיכאל הל& ע� גבריאל כדי להציל את לוט, 

הותחלה שליחות אחרת. ובב"ר שמלא& אחד אינו עושה ב' שליחויות, כא� סיי� שליחות אחת ואז 
לא מוזכר שבא לרפא את אברה�, ואפי' א� בא רפואה והצלה נחשבי� דבר אחד. תוס'. עוד כתבו 
התוס' שמיכאל וגבריאל הוציאוהו חו# לעיר, ומיכאל הל& עמו עד צוער, וגבריאל ציווה אותו 

ולא סירבו המלאכי� לאכול מפני שאי� מסרבי� לגדול (משא"כ אצל  למהר.
לוט שהיה צרי& להפציר בה� מאד). וכל מה שעשה אברה� בעצמו עשה 
הקב"ה לבניו לעצמו, אברה� ר# להביא ב� בקר והקב"ה הביא רוח להביא 
שלוי�, אברה� הביא חמאה וחלב והקב"ה המטיר לח� מ� השמי�, אברה� 
עמד לפניה� תחת הע# והקב"ה עמד על הצור בחורב, (ולרבי חמא בר חנינא 

ת זה לעמוד הענ�), אברה� הל& עמ� לשלח� והקב"ה הל& לפניה� זכו בזכו
יומ�, אבל מה שעשה ע"י שליח עשה הקב"ה ע"י שליח, לקיחת המי� אמר 
הקב"ה והכית בצור. ואמר ואקחה פת לח� ולבסו� הביא בקר, שהצדיקי� 
אומרי� מעט ועושי� הרבה, (אבל הרשעי� אומרי� הרבה ועושי� מעט, שהרי 

ית� את מערת המכפלה בחינ� ולבסו� נטל ד' מאות שקל כס� עפרו� אמר ש
המתקבלי� בכל מקו�), ושרה אמרה לח� ואברה� אמר סולת, מפני שהאשה 
צרה עיניה באורחי� יותר מהאיש, ולבסו� לא הביא לח� מפני שהיה אוכל 

  חולי� בטהרה, ושרה פירסה נדה באותו היו�. 

� שאלו איה שרה אע"פ המלאכי - בשורת המלאכי� ולידת יצחק פ"ז.

שידעו, כדי לחבבה על בעלה, וי"א כדי לשגר לה כוס של ברכה, וי"א כדי ללמד 
דר& אר# לשאול באכסניא שלו, (ולכ� נקוד על אותיות א' י' ו' שבתיבת אליו 

וא� שאסור  שלא היו צריכי� לשאול, והתוס' פירשו ששאלו ג� את שרה היכ� אברה�.
לרש"י מותר לשאול אותו מה שלומה, בעלה מותר  לשאול בשלו� אשה כלל, ע"י

), ואמר אברה� ששרה באוהל, להודיע שהיתה ולתוס' מותר רק לשאול היכ� היא
, והקב"ה אמר לאברה� משאר חברותיה, שאינה נראית וצרי& לשאול אחריהצנועה 

ששרה אמרה ואני זקנתי אע"פ שאמרה ואדוני זק�, משו� שגדול השלו�, 
שרה ונתפשטו הקמטי� וחזר היופי למקומו, וכשגמל  ונתעד� הבשר של

אברה� את יצחק עשה סעודה גדולה, והיו מרנני� שהביאו אסופי מ� השוק, 
וזימ� אברה� את כל גדולי הדור, ושרה זימנה את נשותיה�, ונעשה נס והניקה 
שרה את כל התינוקות, ועדיי� היו מרנני� א� הוא מאברה�, ונתהפ& קלסתרו 

לאברה�, ובאותו הזמ� היו יכולי� לטעות בי� אברה� ליצחק,  והיה דומה
וביקש אברה� שתהיה זקנה, (ועד יעקב לא היה חולשה, וביקש שתבוא 

, ואלישע ביקש שיהיה חולה שיתרפא שיחלה אד� לפני מותו ויצוה לביתוחולשה 
ממחלתו, שחלה ג"פ, על שגחפו לגיחזי בשתי ידיו ועל שגירה דובי� בתינוקות 

  לישי מת בו).והש

השוכר פועל ואמר לו שית� לו כאחד ושניי� מבני העיר, לרשב"ג ורבי יהושע 
  כמנהג המדינה בינונית.נות� לו כפחות שבשכירות, ולחכמי� משמני� ביניה� 

  אכילת הפועל ממלאכתו

לרש"י היינו שעת  במחובר לקרקע בשעת גמר מלאכהפועל העוסק  פ"ז:

, דכתיב מהפירות שעוסק בה�יכול לאכול  שא"צ עוד לקרקע,תלישה, ולתוס' היינו בשעה 
רע& וקטפת מלילות ביד&  קמת"כי תבוא בכר� רע& ואכלת", וכתיב "כי תבוא ב

העומדי� בקומה באר#, ", לרבות כל דבר הנקצר בחרמש, וכל בעלי קמה וחרמש

� , (אע"פ שאינו חייב בחלה, ולולא לימוד זה היינו אומרי� שרק בכרוהכל בכלל

שמ� , וה"ה זית יי� לנסכי� וסולת למנחותוקמה מותר מפני שיש בה� צד מזבח 

  , אבל לא שאר דברי�). למנחות

אבל בשעה שאינה גמר מלאכה אינו אוכל, דכתיב "ואל כלי& לא תת�" דאיירי 
בשעה שנות� לתו& כליו של בעה"ב. וכ� אינו אוכל בתלוש אחר גמר מלאכה, 

  #.ובדבר שאי� גידולו מ� האר

  דכתיב "כי תבוא" וכתיב בפועל "ולא תבוא עליו השמש".  פועלודי� זה הוא ב

", ולמ"ד רע&, דכתיב "בכר� ומותר לתת לתו& כליואינו בכלל זה  כר� של כותיוב

שאסור לאכול, דהו"א שכמו שהתירה תורה איסור  כר� הקדשגזל כותי מותר, ממעט 

התוס' שא� למ"ד גזל כותי מותר, היכא דאיכא גזל, ה"ה שרי בשל הקדש, קמ"ל. תוס'. וכתבו 
חילול הש� מודה דאסור, דילפינ� מ"וחשב ע� קונהו" שידקדק עמו ולא יגלו� עליו ולא יבוא עליו 

  בעקיפי�, ואיכא חילו הש� כיו� שסמ& עליו ונות� לו כל שכרו.

אי דכתיב "ואכלת", ואינו רש את היי� ולזרוק את החרצני� למצו!ואי� הפועל רשאי 

  דכתיב "ענבי�". למתק� כדי שיאכל הרבה ע� דבר אחרלאכול את הפירות 

דכתיב "כנפש&"  כיו� שלא נגמרה מלאכתו למעשר,כבעה"ב  פטור ממעשרוהפועל 
כאילו ה� של&, ולא אמרינ� דכיו� שאוכל בע"כ של בעה"ב הוי כמקח הקובע למעשר (דכיו� דזבניה 

והאי קרא אסמכתא בעלמא היא, שהרי לוקח פטור מדאורייתא  אחשביה).
בכח או שקצ# עמו שלא יאכל, ממעשר, וקרא ללמד שא� חס� את הפועל מלאכול 

   מלאו דלא תחסו�.פטור 

  ואסור לאכול אכילה גסה דכתיב "שבע&". 

  חיוב מעשר
לרבי ינאי זמ� חיובו הוא ראית פני הבית, שנא'  -זמ� חיוב המעשר פ"ח.

, ודווקא אבל לפני כ� אפי' א� מירחו בכרי בשדה פטורערתי הקדש מ� הבית", "ב
כשהכניס דר& השער, אבל א� הכניס דר& גגות וקרפיפות פטור, דכתיב 

והגמ' (ע"ב) אומרת וכתבו התוס' דמודה רבי ינאי שהחצר קובעת מדרבנ�. "בשערי&". 
� הכניסה לבית מחייבת� ולכשי"ל שלא איירי אלא בזיתי� וענבי� שאינ� בני גור� 

אבל חיטי� ושעורי� הכנסת� לגור� מחייבת� במעשר, שאי� לה� קביעות אחרת, 
והא דאמר (פסחי� ט') חבר שמת והניח מגורה מלאכה פירות שלא נתחייבו, ס"ל שא� בחיטי� 
ושעורי� אינו חייב אלא בראית פני הבית. (וכתבו התוס' שזיתי� וענבי� חייב לעשר� מ� התורה, 

  אע"פ שאינ� תירוש ויצהר, דאיירי שאי� בדעתו לעשות� יי� ושמ� אלא לאוכל� כ&).
לריו"ח אפי' חצר קובעת, דכתיב "ואכלו בשערי& ושבעו", ודווקא חצר 

  אבל שאינה משתמרת אינה קובעת אלא מדרבנ�. תוס'.המשתמרת דכתיב "מ� הבית", 

  -חיוב מעשר בלוקח ובבעה"ב ובפועל
א� במקו� שלבעה"ב ולפועל מותר לאכול בלא מעשר, הלוקח חייב לעשר, 

(נקט תאנה משו� שהיתה מצויה, אמנ� תאנה לאו דווקא, דאיירי הכא ואיירי בתאנה 

העומדת בגינה ונופה נוטה לחצר לריו"ח או  בדאורייתא, והיינו בדג� תירוש ויצהר. תוס')
 פירות התלושי�, ומשנתלשו באו לבית,לבית לרבי ינאי, וחייב מפני שעיניו במקחו 

שאי� הנו� חשוב בעיניו אלא , אבל בעה"ב עיניו בתאנתו והמקח חשוב כגמר מלאכה

  העיקר, והעיקר בחו#, ועד שיגמר כל לקיטתו ויכנס לבית לא הוי גמר מלאכה. 

ושיטת התוס' שא� א� כל התאנה בחצר לא חשיב ראית פני החצר במחובר, ולמ"ד מקח קובע 
עוד כתבו התוס' שא� אי� כוונתו ללקוט עכשיו יותר  ינו אפי' בשדה בדבר שנגמרה מלאכתו.הי

אפי' בעה"ב אסור לאכול שתי� אלא אחת, דשתי� חשיב גמר מלאכה, אבל א� שכר פועל ללקוט 
כל הראוי ללקט, עיניו בתאנתו ולא חשיב גמר מלאכה עד שילקוט כולה או רובה, וא� ספת במלח 

שתיי� ולוקח א� אוכל אחת פטור, אבל א� אוכל שתיי� חייב אפי' לא ספת כיו� אסור לאכול 
  שעיניו במקחו וחשיב שתי� גור� וגמר מלאכה.

וכתבו התוס' דלא איירי בפועל המלקט בגינה והול& לבית ואוכל, שאי� הפועל אוכל אלא בהליכתו 
  מאומ� לאומ�, מפני השב אבידה, אבל לא בהליכתו לבית.

ממעשר מדאורייתא דכתיב "עשר תעשר... ואכלת" ולא מוכר,  לוקח פטור
"תבואת זרע&" ולא לוקח. אמנ� מדרבנ� חייב, ולא חרבו חנויות של בית הינו ג' 

  שני� קוד� ירושלי�, אלא מפני שהעמידו דבריה� על די� תורה.

בכתובות שיטת ר"ת שדווקא לוקח אחר מירוח פטור, אבל לוקח קוד� מירוח חייב, וכדאיתא 
שהלוקח טבלי� מ� הנכרי מעשר� וה� שלו, דאי� קני� לנכרי בא"י להפקיע מיד מעשר. אבל 
שיטת ריב"� איפכא, שהלוקח ממורח חייב כיו� שנתחייב ברשות מוכר, אבל הלוקח שאינו ממורח 
פטור, כמו בהקדש והפקר שא� הפקיר והקדיש קוד� מירוח פטור, אבל לאחר מירוח לא פקע 

  ר, ובנכרי א� נתמרח ברשותו פטור, וא� לא נתמרח ברשותו חייב.חיוב מעש

פרח שגדל בקישואי� ודלועי� משינטל פיקס שלה�  זמ� חיוב מעשר פ"ח:

הגמ' אומרת שלא איירי בשדה שהרי צרי& בראשו ודבוק בו, והוא נופל אחרי התלישה. 
גמר מלאכה לחודיה, ואפי' מדרבנ� אינו חייב בשיכנסו לבית לר' ינאי או לחצר לריו"ח, 

אלא איירי שנפקסו בבית, וקמ"ל שכבר  ובעינ� שבת או חצר או מקח לקבוע. תוס'.
וכתבו התוס' שאע"פ שהמכניס תבואה לבית במו# שלה משעת התחלת הפיקוס חייבי�. 

ונגמרה מלאכתה בבית פטורה מ� המעשר, זה אינו אלא בתבואה שדר& להכניסה ממורחת, אבל 
  שדר& להכניס� ע� הפיקוס, חייבי� א� כשיפקסו בבית. קישואי� ודלועי�



 

  אכילת פועל ושור במלאכתו
מ� הקרקע עד שלא נגמרה מלאכתו, דכתיב "קמה" ב'  פועל אוכל בתלוש

פעמי�, א� אינו עני� למחובר תנהו עני� לתלוש. לרב אמי כתיב "כי תבוא 
ומדי� מהקש . ולרבינא ללשאת את הענבי�בכר� רע&" ואיירי ג� ששכרו לכת� 

  חוס� לנחס� וכדלהל�.

דכתיב "רע&" ב' פעמי�, א� אינו עני� לאד� תנהו עני�  שור אוכל במחובר

לשור, ולרבינא כתיב "לא תחסו� שור בדישו" וילפינ� שור שור משבת לשאר 
בעלי חיי�, וא"כ מדלא כתיב "לא תדוש בחסימה" באה התורה להקיש נחס� 

  � חוס� לנחס� שיכול לאכול בתלוש.לחוס� שאוכל במחובר, וכ� מקישי

כגו� החולב והמחב# והמגב� אי� הפועל  דבר שאינו גידולי קרקע פ"ט.

וא� שלגבי מעשר שני אוכל בו, דכתיב "דיש", וקמ"ל דלא ילפינ� מ"קמה" לרבות. 

חלב נקרא גידולי קרקע, לפי שהבהמה ניזונת מהקרקע, הכא דילי� מ"דיש" שהוא צומח 
  ב בכלל. תוס'.מהקרקע, אי� החל

כגו� המנכש בשומי� ובבצלי� אי� הפועל אוכל, דכתיב  לפני גמר מלאכה

שכוונתו שהגדולי� יגדלו "דיש", וא� כשמוציא קטני� מבי� הגדולי� אינו אוכל, 

  יותר, ובגדולי� אינו גמר מלאכה.

אי�  שמפריד�כגו� הבודל בתמרי� ובגרוגרות  דבר שנגמרה מלאכתו למעשר

אע"פ שאי� בזה מעשר אלא מדרבנ�, מ"מ נחשב מלאכה כיו� שא� היה בו מעשר והפועל אוכל 

תמרי� שאי� מתבשלי� באיל�, אמנ� בתוחלני  דאורייתא היה מתחייב במעשר. תוס'.

ומכניסי� אות� לכלי של כפות תמרי� ושמ� חותלות כדי לבשל�, וקוד� שנתבשלו לא נגמרה 

  הפועל אוכל מה�. מלאכת� למעשר ו

כגו� הלש והמקט�  משעת נתינת המי� והגילגול שנגמרה מלאכתו לחלהוכ� בזמ� 

והאופה אי� הפועל אוכל, ולא איירי בחו"ל שהרי ש� אי� לא חיוב מעשר ולא 
חיוב חלה, ולא איירי בז' שכיבשו וז' שחילקו שנתחייבו רק בחלה ולא במעשר, 

הברייתא שאי�  דאכילה תלויה בגמר מלאכה ולא בחיוב מעשר, אלא כוונת
  הפועל אוכל אלא בדבר שלא נגמרה מלאכתו למעשר ולחלה.

  בעה"ב רשאי להשקות את הפועלי� יי� כדי שלא יאכלו הרבה.

הפועלי� רשאי�  - מה רשאי� הפועלי� לעשות כדי לאכול הרבה פ"ט:

לטבל פית� בציר כדי שיאכלו ענבי� הרבה, ומותרי� לאכול בראשי אומניות 
אבל אסור לפועל לאכול את הפירות יחד  שהשמש ממתקת אות� ש�,שורות הכר�, 

ע� דבר אחר, כגו� לאכול יחד ע� הפת, אא"כ נטל רשות מבעה"ב. והגמ' 
לרש"י עושה כ& כדי למתקה, מסתפקת א� מותר לפועל להבהב את התבואה באש 

או שג� זה , ולתוס' א� היה ראוי לאכילה ודאי מותר, והנדו� הוא בראוי לאכילה ע"י הדחק
נחשב כענבי� דבר אחר, ואמנ� בזמ� מלאכתו אסור להבהב באש (או להטמי� 
בעפר ח�, או לבקע� ע"ג סלע) משו� ביטול מלאכה, והנדו� הוא להבהב ע"י 

  (וג� בביקוע בסלע א"א דלא מימתיק פורתא). שלא נשכרו למלאכה,אשתו ובניו 

קובעת למעשר,  לאביי בא"י אסור לטבול במלח ולאכול משו� שהספיתה
ובחו"ל מותר משו� שאי� הספיתה קובעת. ולרבא אי� חילוק בי� א"י לחו"ל, 
אלא בשני המקומות אי� הספיתה קובעת באחד אלא בשתי�, דכתיב "כי 

שגור� הוא קיבו# ואי� קיבו# פחות משניי�, וכתבו התוס' דאסמכתא קיבצ� כעמיר גורנה" 

ששניי� זה דבר חשוב, וחייל עליה ש� גור�  לשניי� הואהיא, וביאר רש"י שטע� החילוק בי� אחד 

, ולכ� מותר לאכול במלח רק אחד אחד, אבל מדרבנ� אע"פ שלא נגמרה מלאכתו
הוי כעי� מקח שתי� יחד אסור אע"פ שנטל רשות מבעה"ב, וקציצה ע� בעה"ב 

אכל לרש"י הקציצה היא שיוכל לאכול, ולר"ח הקציצה היא שלא יקובעת א� בלי טבילה, ו

ומותר לאכול רק אחד אחד, ואפי' ע� דבר אחר, וא� לא  אלא עשר או עשרי�,
  קצ# ולא ספת מותר לאכול שתי� שתי�.

דאינו גמר תחת הזיתי� אינו אוכל  מכסה שורשי� המגולי�פועל העודר או מקשקש 

פירות , אבל המוסק זיתי� או הבוצר ענבי� או הגודר תמרי�, או המלקט מלאכה

  .לפי שאינו מקח אלא התורה זיכתה לה�ל, ופטור ממעשר אוכ הנושרי�

  איסור לא תחסו�

שדשות שעורי� ששרו אות� במי� וייבשו אות� בתנור,  פרות המרכסות בתבואה צ.

, אמנ� מפני מראית שגמר מלאכת� למעשר משעת דישהאינו עובר בלא תחסו� 
מביא מאותו המי� כשיעור בול ותולה אותו בצווארה,  שלא יאמרו שהוא חוס�,העי� 

  ולרשב"י תולה לה כרשיני�.

אי� בזה משו� לא וכגו� שהקדי� להפריש בעוד� שיבולי�,  פרות שדשות תרומה

תחסו� (ומפני מראית העי� תולה לה בצווארה וכדלעיל), אבל בגידולי תרומה 
גידולי תרומה תרומה יש איסור לא תחסו� אע"פ ש מה שגדל מזרע של תרומה,

מדרבנ� (שמא יזרענה כדי שלא לתתה לכה�, או שמא הכה� ישהנה בטומאה כדי לזורעה ויבוא 

ובגידולי מעשר פשיטא שאסור  לידי מכשול), כיו� שמדאורייתא אינ� תרומה חשיב "דיש,
), ובתרומת דכיו� שהזרע כלה בטל האיסורשהרי ה� חולי� (וכ� גידולי טבל מותרי� 

ל דמאי יש איסור חסימה (ותרומה גדולה של דמאי לא שייכת, שהרי מעשר ש
  א� עמי האר# היו מפרישי� תרומה גדולה). 

והיינו כשהקדימו בשיבולי� יש סתירה בבריתות א�  פרות שדשות מעשר

יש בזה איסור חסימה, והגמ' מתרצת שבמעשר ראשו� אסור במעשר שני 
ה וכדלעיל), או שבמעשר שני לר"מ מותר (ומפני מראית העי� תולה לה בצוואר

הוא ממו� גבוה ולר"י הוא ממו� הדיוט (ואיירי שדש לפני� מחומת בית פאגי 
ההק� החיצו� של ירושלי�, אבל מחו# לירושלי� לא אתי לאו ד"לא תחסו�" ודחי ללאו ד"לא 

שהוא ), או שבמעשר ודאי אי� איסור חסימה, ומעשר דמאי תוכל לאכול בשערי&"

  יש איסור חסימה.  בנ�אסור מדר

אינו עובר באיסור חסימה, וישראל הדש  נכרי הדש בפרתו של ישראל

בפרתו של נכרי עובר באיסור חסימה. והגמ' מסתפקת א� מותר לישראל 
לומר לנכרי חסו� פרתי ודוש בה, ורק באיסור שבת שהוא איסור סקילה יש 

  ור אמירה לנכרי.איסור אמירה לנכרי, או שג� באיסור לאו כחסימה יש איס

בהמה שאוכלת ומתרזת אי� בה איסור חסימה, דהטע� הוא משו� דמעלי לה, 
  ולא משו� דחזיא ומיצטערא.

נכרי� הלוקחי� שוורי� של ישראל ומסרסי� אות� חייבי� למוכר�, אמנ�  צ:

א"צ למוכר� דווקא לשחיטה, ודי במה שקנסו עליו למוכר�, (להצד לעיל שאי� 
באיסור לאו, ס"ל דבני נח מצווי� על הסירוס, ויש בזה  איסור אמירה לנכרי

איסור לפני עוור), ומותר למוכר� לבנו הגדול, או להחליפ� ע� אחר, ולבנו 
  הקט� לרב אחי אסור ולרב אשי מותר.

אסור להושיב לפרתו קו# בשעת דישה, או לשי� ש� ארי,  - חסימה חיצונית

יר לפני שהתחילה לדוש. או להעמיד את בנה מבחו#, או להתיר פקיע עמ
והגמ' מסתפקת מה הדי� א� ישב קו# מעצמו או שרב# ארי מעצמו, או 
שהיתה צמאה למי�, או שפרס קטבליא ע"ג הדישה, או שמתיר פקיע עמיר 
לפני הבהמה. ורשאי בעל הבהמה להרעיב את פרתו הרבה, כדי שתאכל מ� 

  הדישה.

כוונת הפסוק שבשעת אסור לחסו� את הפרה א� מבחו#, ד - חסימה מבחו!

דישה לא תהא חסומה, (כמו שכוונת הפסוק שבשעת ביאה לאהל מועד לא 
  תהיה שכרות).

  החוס� את הפרה או המזווג בכלאי� אינו לוקה, והדש או המנהיג לוקה.

ואינו ע"י קול בכלאי� , או המנהיג שגוער בה כשהיא מתכופפת לאכול החוס� ע"י קול

, ולר"ל והוי לאו שיש בו מעשהקימת פיו הוי מעשה לריו"ח לוקה דע אוחז במרדע,
  אינו לוקה דקול לא חשיב מעשה. 

אחד האנשי� ואחד הנשי�, א& אסור עושי� תמורה והא דתנ� הכל ממירי�  צ"א.

, והרי אי� כא� אלא עקימת פיו, וצ"ל משו� "לא יחליפנו"להמיר, והממיר לוקה 
לר"ל שזה כר"י שלוקי� א� על לאו שאי� בו מעשה, ומ"מ התנא לא סבר כר"י 

וא� המיר אינו , ולר"י יורש אינו ממיר אחרי מיתת אביובהכל, דלהאי תנא יורש ממיר 

  (ואינו סומ&). מומר

שאי� לוקי� בלאו שאי� בו וכתבו התוס' שא� לדעת ר"ל אפשר ללמוד מלאו דחסימה לכל התורה 
מעשה, שא� שאפשר לחסו� בקול דלא חשיב מעשה, מ"מ קרא איירי בסת� חסימה שיש בה 
מעשה. או דנימא שלר"ל לומדי� מ"לעשות" שאי� לוקי� בלי מעשה. אמנ� הוכיחו התוס' ששיטת 

"ד שאי� ר"ל עצמו כר"י שלאו שאי� בו מעשה לוקי� עליו, וא"כ לא פטר הכא ר"ל אלא אליבא דמ
  לוקי� על לאו שאי� בו מעשה.

לאביי אינו משל� (ד' קבי� לפרה וג'  -חיוב תשלומי� בחוס� פרת חבירו

) אלא לר"מ דס"ל לוקה ומשל�, ולרבא שכ& שיערו חכמי� את אכילת�קבי� לחמור 
שאע"פ שא"א לחייבו ממו� משו� קלבד"מ, מ"מ זה אתנ� אסרה תורה אפי' בא על אמו 

ה הכא חייב בתשלומי�, אלא שאי� כח ביד בי"ד לעונשו ב' דברי�, אבל לא יצא ידי נחשב אתנ�, וה"
שמי� עד שישל�, ואי תפיס לא מפקינ� מיניה. וכתבו התוס' שמה שרבא לא הסכי� לקבל 

ולרב פפא חיוב המזונות תשלו� מבא במחתרת, היינו משו� שה� לא באו לצאת ידי שמי�. 
  ל בשעת חסימה.חל בשעת משיכה, וחיוב המלקות ח



 

אי� ללוש עיסה בחלב, או לאפות עיסה בתנור שמרח עליו אליה, וא� עשה כ& 
שלא יאכל פת בשרית ע�חלב או מפני הרגל עבירה  אפי' לאוכלה במלחהפת אסורה 

והקשו התוס' למה צרי& להסיק את (וא� הסיק את התנור מותר לאפות בו,  להיפ&,

  ).דהוי נ"ט בר נ"טהתנור, והרי כבר אחרי קינוח מותר, 

כדי לדיר  וה� זכר ונקיבהשמואל אסר להכניס ב' מיני בהמות  -כלאי� בבהמות

עד שיכניס כמכחול בשפופרת, ורב  הרבעה, אמנ� מדינא אי� איסור שלא יזלזלו
אשי אסר לעבדי� להכניס לדיר מי� ע� מינו ושאינו מינו, ולאו מדינא אלא 

א� להכניס כמכחול בשפופרת, ואי� בזה בגלל שה� פרוצי�. ומי� במינו מותר 
שמא יבוא לידי הרהור דבר (שהרי אסור להסתכל בבעלי חיי� בשעת משו� פריצותא 

  כיו� שטרוד בעבודתו. תשמיש),

שיראו כדר& המנאפי�  א"צ העדי� לראות שמכניס כמכחול בשפופרת, ודיבמנאפי� 
  .שישכבו זה על זה

  המש�–אכילת פועל ממלאכתו 
לת"ק הפועל אוכל א� א� עושה רק  -אברי� צרי� לעשות מלאכהבאיזה 

, דכתיב "כי תבא בכר� ואינו מזיז ידיו ורגליובידיו או רק ברגליו, או אפי' בכתפו 
רע&" בכל מה דעביד, ולרבי יוסי בר"י צרי& שיעשה בידיו וברגליו, שהרי פועל 

שאי� לה� � הוקש לשור, והגמ' מסתפקת מה הדי� בדש ע� אווזי� ותרנגולי

והתוס' , אי בעינ� בידיו וברגליו וליכא, או שדי בזה שה� דשי� בכל כוח�. ידי�

מסתפקי� א� הנדו� הוא כשאי� דשי� בכנפיה�, או שג� בדשי� בכנפיה� י"ל דלא מהני דבעינ� 
  דומיא דשור ממש.

פועלי� שמתחילי� לדרו& ענבי� בגת  -ממתי מותר לפועל לשתות יי�

דחשיב מי� אחר, שאי� מלאכת� ניכרת ביי� אלא בל לא שותי� יי� אוכלי� ענבי�, א

  , ומשעה שהלכו שתי וערב יכולי� ג� לשתות יי�.בענבי�

אסור לפועל לאכול ממי� פרי שאינו  -אכילה ממי� אחר או מאיל� אחר

עושה בו עכשיו מלאכה, והגמ' מסתפקת א� העושה מלאכה בגפ� מותר 
ו , והיינו היכא שאשתו ובניפה ויקח למקו� מלאכתושיקצו# מגפ� ילאכול מגפ� אחר 

, ולפי הצד שאסור ההתר של שור לאכול במחובר עמו, דליכא ביטול מלאכה
ענ� ארו&, דאל"כ הרי הוא אוכל מענ� אחר ממה שהבוצרי� בוצרי�, שהרי אינו איירי בשרכא 

ממה שעל העגלה כיו� שהרי אינו יכול לאכול  ממה שעל העגלה. רש"י. והתוס' הקשויכול לאכול 
דהוי תלוש, ועל כ� ביארו שבתלוש כל התבואה נחשבת אחת ויכול לאכול מכולה, אבל במחובר כל 

 מאותו מי� דווקאוא� ענפי האיל� השני  קלח נחשב בפני עצמו, והגמ' מעמידה בקלח ארו&.
  .דחשיב עסוק בשניה�מעורבי� ע� איל� זה והוא מפריד� מותר לאכול משניה� 

  מה�. ולאכול רקלפועל למנוע עצמו מלאכול עד שיגיע למקו� היפות מותר 

מדאורייתא פועלי� אוכלי� בשעת המלאכה  - אכילה שלא בשעת מלאכה

, אבל משו� השבת אבידה התירו ואי� הפועל יכול לומר שנמנע מלאכול עד עכשיוממש 
. ב בזהדניחא ליה לבעה"לפועלי� לאכול בהליכת� מאומ� לאומ� ובחזרת� מ� הגת 

צ"ל  מפני שההליכה היא לצור& הגפ� שהול& איליהאי מהל& כעושה מעשה דמי 
שמדאורייתא אינו אוכל משו� שאינו עושה מלאכה באותו גפ�, ואי מהל& לאו 
כעושה מעשה, י"ל שזה הטע� שאינו אוכל, אבל העושה מלאכה בגפ� זה 

  מותר לאכול מגפ� אחר.

וקמ"ל חמור וגמל יכולי� לאכול ממשא שעל גביה� עד זמ� הפריקה,  צ"ב.

א&  שאע"פ שאינה רואה את הגפ� בפניה יכולה לאכול, דטע� האכילה אינו מפני צער הבהמה.
  לא יטול בידו ויאכיל�.

לת"ק מותר לפועל לאכול אפי' בדינר, לר"א ב�  -כמה יכול הפועל לאכול

� מתירי�, ומלמדי� אותו שלא יהיה חסמא לא יאכל יותר משכרו, וחכמי
רעבת�, כדי שלא ימנעו לשוכרו למלאכה. ות"ק חולק על חכמי� וסובר שאי� 
מלמדי�, או שנחלקו בדברי רב אסי שאמר שג� א� שכרו לבצור אשכול אחד 

וכ& סובר ת"ק, אבל לחכמי� א� מותר לאוכלו, אע"פ שלא ישאר לבעה"ב כלו�, 

שכיר (וכ� משכרו, מ"מ א� שכרו רק לאשכול זה, אסור לאוכלו.  שמותר לשכיר יו� לאכול יותר

מותר לרב אסי לאכול את כל מה שכבר עשה, ואינו חייב לתת קוד� לכליו יו� 
של בעה"ב). או שנחלקו בדברי איסי ב� יהודה שהתיר לכל אד� הבא בכר� 

לאכול יותר  ת"ק לא התיר אלא לפועל, וחכמי� מתירי� לפועללאכול מהפירות (וכדלהל�), 

  משכרו, כמו שמותר למי שאינו פועל לאכול.

לאיסי ב� יהודה הא דכתיב "כי תבוא בכר� רע&" לא איירי דווקא בפועל אלא 

, ואמר רב שאיסי לא שביק חיי לכל בריה, והוסי� רב כהנא שא� א� בכל אד�

  האוכל יעבוד בכר�, מ"מ בעה"ב מעדי� לשכור פועלי� בעצמו.

  - משל שמי� הוא אוכל משלו הוא אוכל או
, או משל שהתורה זיכתה לו תוספת על שכרוהגמ' מסתפקת א� פועל אוכל משלו 

לאשתו ולבניו, שא� זה את אכילתו , ונ"מ א� אומר שיתנו כשאר מתנות עניי�שמי� 
, אבל א� זה משל שמי� לא כמו שיכול לתת את שכרו למי שירצהמשלו יכול לתת 

דיו. ובתוס' כתבו שלא זיכתה לו תורה אלא מה שהוא לועס כשהגיע ליזיכו אלא לו עצמו 

   ואוכל, ולא לתת לאחרי�. אי משלו הוא אוכל הוי כאילו התנה עמו.

  והגמ' (צ"ג.) פושטת שזה מחלוקת בי� תנא דמתני' לתנא דברייתא.

   -אי נימא משלו הוא אוכל צ"ל

אפי' ששכרו דנקא, הטע� משו� דרחמנא זכי  לאכול בדינרשמה שמותר לו 

  ליה. 

, הטע� הוא דכתיב "כנפש&" לאכול יותר משכרוומה שאסר ר"א ב� חסמא 

, (ולחכמי� לעלות באיל� או במקו� סכנהשמוסר נפשו עליו  שכר המלאכהכדבר 
לומדי� מ"כנפש&" שא� חס� את הפועל פטור, כמו שפטור א� חס� את 

  עצמו).

, הטע� הוא משו� סחור סחור לאשתו ובניולתת ענבי�  נזירומה שאסור ל

והא דתנ� בסתמא  והיינו שקנסוהו כדי שימנע להשכיר עצמו לענבי�,לכרמא לא תקרב, 
וכתבו התוס' שאע"פ שחולה אינו יכול לתת שאסור לתת לאשתו ובניו, איירי נמי בנזיר. 

  ב וזכי ליה רחמנא.לאשתו ובניו, מ"מ שאני נזיר (אי לאו טעמא דהרחקה) שהוא תא

, הוא אוכל קצ! שג� בנו יאכל או שבנו יאכל בשכרוומה שפועל ש צ"ב:

אוכל וחייב במעשר, טע�  שאינו פועל, ובנו א� לא נגמרה מלאכתוופטור ממעשר 
כיו� שהתנה, אבל אכילה שלו שאינה ע"י תנאי אע"פ החיוב הוא משו� דמחזי כמקח 

יאכל בני בשכרי" היינו בשכר פעולת האב, ולתוס' שהיא בשכרו אינה כמקח. רש"י מפרש "ש
בכה"ג הוי מקח גמור, אלא הכונה שיאכל הב� במקו� האב, וצרי& תנאי כדי שיוכל לאכול ג� יותר 

  מהאב. 

  -ואי נימא משל שמי� הוא אוכל צ"ל

אסורי� לאכול, וא� לא  לעשות בנטע רבעי שלושמה שהשוכר פועל 

יל�, אע"פ שאיסורא לא זכי להו רחמנא, מ"מ פודה ומאכ שזה נטע רבעיהודיע� 
. וכ� שא� היו יודעי� שזה נטע רבעי לא היו נשכרי� לופודה משו� דמחזי כמקח טעות 

 שכבר דרס� בעיגולי�, שנגמרה מלאכת� למעשרא� נתפרסו עיגוליו  מעשר לגבי

מעשר ומאכיל�, משו�  שכבר נדרסו פע� אחתאסורי� לאכול, וא� לא הודיע� 
כמקח טעות. ומה שמבואר במתני' שג� בנתפתחו חביותיו מעשר דמחזי 

, ולא ידעו שכבר הוציאו את היי� מהבור פע� אחתומאכיל�, איירי שנתפתחו לבור 
שיקפאו החרצני� על פי הבור בתחילת וכר"ע דס"ל שגמר מלאכה הוא משיקפה 

חזי , ובאתרא שהמעלה את היי� הוא מקפה, ולכ� מהתסיסה, ונוטלי� את הזגי�
כמקח טעות, שלא חשבו שהיי� הוטבל למעשר. ולפי הברייתא שאומרת 
שלר"ע חיוב מעשר הוא משישלה בחביות, א"כ אפי' א� לא נתפתחו לבור 
יכולי� לומר שלא חשבו שכבר שלו את היי�, ואיירי במקו� שהסות� במגופה 

דהתוס' (צ"ב. ותאני� שנגמרה מלאכת� א& רוצה לייבש�, לתי' קמא את החבית הוא שולה. 

ד"ה השוכר) מ"מ כבר נגמרה מלאכת�, אא"כ המנהג לייבש�, ולתי' בתרא בפועל שהמחשבה 
  לייבש� גורמת שיכול לאכול, לא הוי גמר מלאכה א� לעני� מעשר. 

הוא או בנו ובתו  לקצו! שלא יאכלומה דמבואר במתני' צ"ג. שאד� יכול 

אינו יכול לקצו# שבנו ובתו  הגדולי� או עבדו ושפחתו הגדולי� או אשתו, אבל
הקטני� או עבדו ושפחתו הקטני� או בהמתו לא יאכלו, צ"ל דאיירי כשהוא 

, ושכר� אינו שלו, ובבהמתו א� כשהוא עובד בה חייב לתת לה לאכוללא מעלה לה� מזונות 
  ומ"מ בגדולי� יכול לקצו#, משו� דידעי וקא מחלי. 

אמנ� בברייתא דרבי הושעיא שמבואר בה שיכול לקצו# ג� על עבדו ושפחתו 
, ומ"מ ושכר פעולת� שלוהקטני�. והגמ' רוצה לומר דאיירי במעלה לה� מזונות 

אינו יכול לקצו# על בנו ובתו הקטני�, משו� שהתורה לא זיכתה לו לצער�. 
יאת קט� ושכרו לאביו מדרבנ�, אי כתבו התוס' דכוונת הגמ' שרבנ� לא זיכו לו לצער�, שהרי מצ

   נמי נקט רחמנא משו� בתו שמעשה ידיה שלו מדאורייתא.

והגמ' דוחה ביאור זה מדברי ריו"ח דס"ל שהרב יכול לומר לעבד עשה  צ"ג.

, ואי� לומר שבזה גופא וממילא שכרו שלו אפי' אינו מעלה לו מזונותעימי ואיני זנ& 
סובר כהברייתא ולא כהמשנה, ואי� לומר  נחלקו המשנה והברייתא, דא"כ ריו"ח

, ומשל הרבה כדי שלא יוכלו לאכול מהענבי�שכוונת הברייתא לקצו# שיאכיל� קוד� 
ולמה אינו קוצ# על בנו ובתו הקטני�, שמי� הוא אוכל, שא"כ למה בבהמה אינו קוצ#, 

ברייתא . ובהכרח שלתנא דאמנ� בזה י"ל שכיו� שאינ� בני מחילה אינו יכול לצער� כלל
  משלו הוא אוכל, ולתנא דמתני' משל שמי� הוא אוכל.



 

   -אכילת שומרי פירות
  במתני' מבואר שאוכלי� מכח מנהג המדינה אבל לא מ� התורה. 

דאוכלי� ממנהג המדינה (וכ"ש שהעושה במחובר כגו� לרב איירי בשומרי גנות ופרדסי� 

, אבל שומרי גתות מחוברמנכש שאכל ממנהג המדינה), אבל מ� התורה אינ� אוכלי� ב
אוכלי� מדאורייתא, ולשמואל איירי  עד שלא נגמרה מלאכת� למעשרוערימות 

מתני' בשומרי גתות וערימות, אבל שומרי גנות ופרדסי� אינ� אוכלי� א� 
ממנהג המדינה, ונחלקו א� משמר נחשב עושה מעשה או לא. ורב אשי מדייק 

  ממתני' כדברי שמואל.

מטמא בגדי�  משחיטתה עד כינוס אפרהשמר פרה אדומה ולשמואל הא דתנ� המ
גזירה שמא יזיז בה אבר. והא דתנ� שהמשמר  מדרבנ�, היינו כשאר העוסקי� בפרה
לא ימלא כריסו מאחד מה�, אלא יאכל מכל  של כמה אנשי�ד' או ה' מקשאות 

, ואיירי שלא ניטל פיקס משרשיה� ע� הקישואי�אחד לפי חשבו�, היינו בעקורי� 
  לה� דלא נתחייבו במעשר.ש

  דיני שומרי�
מה ששאר השומרי� (ודיניה� שלשה), שומר חינ� נשבע על הכל  ד' שומרי� ה�

, שואל משל� את הכל, שומר שכר נשבע על השבורה שבויה ומתה, חייבי�
ומשל� באבידה וגניבה, שוכר לתנא דמתני' והיינו ר"מ דינו כש"ש, ולר"י דינו 

  השיטות בברייתא).כש"ח (והופכי� את 

   -חיוב שמירה בש"ש

פטור, וכגו� א� רעה בהמות  כדר� שרגילי� לשמוררבה סובר שש"ש ששמר 

, או שנכנס לעיר דאי� זה אבידה אלא אונסעל שפת הנהר ונפלה פרה לנהר ומתה 
שומרי העיר בזמ� שרגילי� להכנס, או יש� בזמ� שרגילי� לישו�. אמנ� חזני מתא 

לפי שכל סמ& אנשי העיר הוא עליה� שישמרו גופ�  ירותא יתירתאצריכי� נטבלילה, 

וכמו שאמר יעקב "הייתי ביו� אכלני חורב וקרח בלילה", (שיעקב קיבל  וממונ�,
על עצמו נטירותא כמו חזני מתא), ואינ� פטורי� אלא בכגו� "ותפול מל& שבא 

  ותקח�, ואת הנערי� הכו לפי חרב".

אבל לרב חסדא ולרבה ש"ש צרי& שמירה יתירה, שזה הטע� למה  צ"ג:

בעה"ב נת� לו שכר. ומטע� זה חייב רב פפא לשל� באופ� שבהמה דחפה את 
חברתה מהגשר לנהר, מפני שהיה עליו להעביר� אחת אחת, ואינו יכול לטעו� 

  וא� שזה אינו פשיעה, מ"מ הוי כאבידה ולא כאונס.שלא הכיר את הבהמות 

ובא זאב וטר� או ארי ודרס, אומדי� א�  הניח את עדרו ובא לעיררועה ש

היה יכול להציל אילו היה ש�. ולרבה דס"ל שא� שמר כדר& שרגילי� לשמור 
פטור, צ"ל דאיירי שנכנס בזמ� שאי� רגילי� להכנס, וכניסתו היה מחמת 

 מה�,לגבי מזיקי� קטני� שיכול להציל ששמע קול ארי (דאל"כ הוי תחילתו בפשיעה 
), דפסקינ� דחייב. וכתבו התוס' דבתחילתו כעי� גניבה ואבידה וסופו באונס פטורוסופו באונס, 

והאומד הוא א� היה יכול לקד� ברועי� ובמקלות, וצרי& לשל� שכר על 
הרועי� ומקלות, וחוזר ונוטל את ההוצאות מבעל הבית, ושוכר עד כדי שווי 

, או שמכיר� וה� רגילות בביתויותא הבהמות, והרווח של בעה"ב הוא כושרא דח
שלא יצטר& לטרוח לקנות בהמות חדשות. (ושומר חינ� א"צ לקד� אלא 

  בחינ�).

ש"ח יכול או להשבע או לשל� ולתבוע את הגנב,  -נגנבה באונס והוכר הגנב

. שכיו� שלא יפסיד עליו לטרוח אחר הגנב עד שיוציא מידווש"ש צרי& לשל� לבעלי� 
בגניבה (כגו� שהיה יכול לצעוק והיו עוזרי� לו) חייב לשל�. ומ"מ היכא שפשע 

  ורבא סובר שרק א� קד� ונשבע פטור, אבל א� לא נשבע אפי' ש"ש צרי& לשל� לבעלי�. תוס'.

   -מה נחשב אונס

א� נכנס לעדר זאב אחד לא הוי אונס, אבל שני זאבי� הוי אונס,  -בזאבי�

ג� זאב אחד הוי  במצות המל& שחיה רעה משולחתולר"י בשעת משלחת זאבי� 
  אונס.

שני כלבי� אינ� אונס, וידוע הבבלי אמר בש� ר"מ שא� באו משני  - בכלבי�

  רוחות הוי אונס.

, ומסתברא שג� א� הרועה מזוי� הוי אונס, אפי' באחדמזוי� הוי אונס ליסטי� 

ה , וליסטי� שאינו מזוי� ורועלהרוג או לההרגמפני שהליסטי� ימסור נפשו על כ& 
שאינו מזוי� עליו להעמיד עצמו מולו. וא� פגש הרועה את הליסטי� ואמר לו 

אנחנו נמצאי� במקו� פלוני ועמנו כ& וכ& אנשי� מוסרח, וי"מ פושע, גנבא סריא 
, ובא לש� וגנב ממנו חייב, דהוי כהוליכ� וא� תבוא לגזול תמותוכלבי� וקלעי� 

  למקו� גדודי חיה וליסטי�.

  ונחש הוי אונס, אא"כ הוליכ� למקו� שמצויי� ש�.ארי דב נמר ברדלס 

הרעיבה, או שהעמידה בשמש בקי# או א� מתה כדרכה הוי אונס, וא� סיגפה  -מתה

וחייב א� א� יכול לתלות שמתה ג� בגלל דבר אחר, דלא היה ומתה אינו אונס,  בצינה בחור�,

וא� העלה  עלתה לראשי צוקי� ונפלה הוי אונס,תקפתו ווא�  לו לסגפה. תוס'.
  אותה לש� לא הוי אונס.

  דיני תנאי�

תנאו בטל, ועל כ� האומר לאשה  המתנה על מה שכתוב בתורהכל  צ"ד.

הרי את מקודשת לי ע"מ שאי� ל& עלי שאר כסות ועונה מקודשת ותנאו בטל, 
  תנאו קיי�. שאר וכסותדברי ר"מ, ולר"י בדבר שבממו� 

פטר, כגו� ש"ח להפטר שומרי� יכולי� להתנות להי - תנאי בשומרי�

משבועה, שואל להפטר מלשל�, ש"ש ושוכר להפטר משבועה ומלשל�. ודי� 
זה הוא ג� לר"מ שאי� להתנות על מה שכתוב בתורה א� בדבר שבממו�, 

ולא חל חיוב  להיות שומר גמור אלא במקצת,דשאני הכא שמעיקרא לא שיעבד עצמו 

מיד כשאומר לה הרי את מקודשת לי, ואי� השומר עד משיכת הבהמה, אבל בקידושי� מתקדשת 
   אישות לחצאי�.

שומר שכר יכול להתנות להיות כשואל. לשמואל דווקא ע"י קני�, ולריו"ח א"צ 
  קני�, דמשעבד עצמו בההיא הנאה שיצא קול שסומכי� עליו כאד� נאמ�.

לר"מ תנאי שהקדי� את המעשה לתנאי התנאי בטל  -תנאי קוד� למעשה

דבעינ� דומיא דתנאי בני גד א� הקדי� את התנאי למעשה תנאו קיי�, , ווהמעשה קיי�

ובני ראוב� "א� יעברו ונתת�", שהתנאי ששואל ממנו קוד� למעשה שעליו לעשות. וכתבו התוס' 
  שמכא� משמע שלרבנ� א"צ תנאי קוד� למעשה, ודלא כרש"י גיטי� ע"ה.

לתנא דמתני' (רבי יהודה ב� תימא) האומר הרי זה גיט&  -תנאי שא"א לקיימו

ע"מ שתעלי לרקיע וכדו' הגט חל אע"פ שלא נתקיי� התנאי, דאי� כוונתו אלא 
, אבל לחכמי� לא חל הגט א� לא נתקיי� התנאי, ואי� בליבו שו� תנאילהקניטה 

  והלכה כרבי יהודה ב� תימא.

  

  

        השואל:השואל:השואל:השואל:
  

  פטור בעליו עמו
השואל פרה מחבירו ובזמ� השאלה  -שיהיו הבעלי� עמובאיזה זמ� צרי� 

שאל ג� את הבעלי� ע� הפרה, או ששאל את הבעלי� ואח"כ שאל את הפרה, 
ומתה, פטור, דכתיב "א� בעליו עמו לא ישל�". אבל א� שאל את הבעלי� 

דכתיב "בעליו אי� עמו אע"פ שהיה עמו בשעת אונסי�, אחרי ששאל את הפרה חייב 
   של� ישל�". 

במתני' מבואר שג� א� שכר את הבעלי� חשיב בעליו  - בעליו עמו בשכירות

ובברייתא (צ"ה:) מבואר שג� א� אבל א� שכר את הפרה לא מבואר א� פטור, עמו, 
  שכר את הפרה פטור.

באופ� הרגיל לא  -באיזה אופ� שיי� לשאול את הבעלי� ע� הפרה צ"ד:

נקנית במשיכה והבעלי�  שיי& שישאל את הבעלי� והפרה יחד, שהרי הפרה
אלא איירי שהיתה הפרה בחצר והוי שאל את הבעלי� ואח"כ שאל את הפרה, באמירה, 

  שהשואל, או כשאמר לו השואל שלא יהיה שאול לו עד משיכת הפרה. 

רש"י כתב דמשעת אמירה חשיב בעליו  -מה צרי� שהבעלי� יעשו כדי שיחשב בעליו עמו
ו לזמ� עצמו להליכה ולמלאכה, אבל בזמ� שאינו עוסק בדבר עמו, ובתוס' כתבו שצרי& ללכת א

  ששיי& למלאכה לא חשיב בעליו עמו. 

  דיני שומרי� בתורה
אבל בפשיעה חייב. שומר חינ� נשבע על הכל ופטור,  -דיני שומר חינ� ומקור�

כתוב  כי ית� איש אל רעהו וכו'. דהנה בפרשה ראשונה מפרשת שומרי� תוס'



 

וגונב מבית האיש (לפי טענתו) ונקרב בעל הבית אל האלוקי� שפטור בגניבה ואבידה 

, ומסתבר להעמידה בש"ח, שא� שבפרשה השניה משל� (לשבועה שלא שלח יד)
ונמצא שהוא עצמו גנב, וסמי& ליה על כל דבר פשע ישל� שניי�, וכגו� כפל בטוע� טענת גנב 

, מ"מ קרנא בלא שבועה עדי�,  ל� כפלשנשבע תחילה, אבל א� באו עדי� אינו מש
ואינו משל� אלא קר�. (וכל  שבחינ� הוא עושה מלאכתושהרי שואל כל הנאה שלו 

הנאה שלו היינו כגו� דקיימא באג� שא"צ לתת לה מזונות, ומדובר ברועה של 
העיר שאינו טורח בשמירתה, או שהכונה רוב הנאה שלו, או שהכונה לשאלת 

  ).ואפי' באלו אינו משל� כפל בשבועה אלא קר� רי� בביתו חינ�.שא"צ מזו� ונשמכלי� 

שומר שכר ושוכר נשבעי� על השבורה ועל  -דיני ש"ש ושוכר ומקור�

השבויה ועל המתה, ומשלמי� את האבידה ואת הגניבה. חיוב ש"ש ושוכר 
בגניבה לומדי� מ"א� גנוב יגנב מעמו ישל� לבעליו" דפרשה שניה איירי 

חיוב אבידה נלמד מהכפילות "גנוב יגנב", ולמ"ד דיברה תורה בש"ש וכנ"ל, ו
בלשו� בני אד� נלמד בק"ו שא� גניבה שקרובה לאונס חייב, כ"ש אבידה 
שקרובה לפשיעה (והמ"ד הראשו� סובר דמילתא דאתיא בק"ו טרח וכתב ליה 

ומת או נשבר או נשבה שבועת ד' קרא), ופטור אונס כתוב להדיא בפרשה השניה 

  .תהיה

חו# ממתה מחמת מלאכה שואל משל� את הכל,  - דיני שואל ומקור� צ"ה.

. הפרשה השלישית בשומרי� כתוב שפטור כיו� שיש לו רשות לעשות בה מלאכה. תוס'
בה להדיא דאיירי בשואל, וכתוב ש� שהוא חייב בשבורה ומתה כדכתיב בקרא 

י יונת� דס"ל "ונשבר או מת", וחיובו בשבויה לומדי� מ"או", לא מיבעיא לרב
שג� בלי או משמע שניה� כאחד ומשמע כל אחד בפני עצמו (עד שיפרוט ל& 

), וא"כ האו מיותר, אלא א� לרבי יאשיה כמו בחורש בשור וחמורהכתוב יחדיו 
שבלי או משמע שניה� כאחד, זה דווקא במקלל אביו ואמו (לולא מה שסמ& 

י& לשתי תכיפות, ויחדיו דלא ויחדיו דשעטנז איצטרקללה לאביו וסמ& קללה לאמו, 

), אבל כא� מסברא חייב א� בשבורה תחרוש איצטרי& לומר שיהיו קשורי� במחרשה
לבד, דמה לי קטלא כולה מה לי קטלא פלגא. ואי� ללמוד חיוב שבויה ממה 
שבש"ש שבויה דינה כשבורה ומתה, דש� זה לפטור, אבל לחיוב י"ל שפטור, 

. וליכא למימר שא� לא התנה להפטר כוונתו להתחייבשכ� זהו אונס דלא סליק אדעתיה 
(ולמסקנה להל� אפשר ללמוד מו' וחיוב גניבה ואבידה בשואל לומדי� בק"ו מש"ש, 

דלעני� ואי� לפרו& שש"ש משל� כפל בטוע� טענת ליסטי� מזוי�  מוסי�. תוס'),

, דמ"מ שואל חמור שמשל� קר�, או דס"ל פטור הוי אונס ולעני� כפל הוי גנב
. ואי� ואפי' נשבע ונמצא שהיא אצלו אינו משל� אלא קר�שליסטי� מזוי� גזל� הוא 

ללמוד חיוב גניבה ואבידה משבורה ומתה, דשאני גניבה ואבידה שאפשר 
ואיכא למימר שיחפש� הבעלי� אולי ימצא�. ושבויה לא אפשר כולי האי לטרוח ולמוצא� 

     למיטרח ואתויי. תוס'.

  המש�–בעליו עמו 
שואל כתיב ביה ששבורה ומתה פטור בבעליו עמו,  -פטור בעליו עמו מקור

וגניבה ואבידה ליכא למיל� משבורה ומתה שהרי שבורה ומתה זה אונס, 
ומהאי טעמא ליכא למיל� שומר שכר משואל ע"י במה מצינו, אלא לומדי� וכי 
ישאל ו' מוסי� שג� ש"ש פטור בבעליו עמו, ושואל בגניבה ואבידה לומדי� 

פטור או מש"ש שהרי מש� לומדי� את עיקר החיוב ודיו לבא מ� הדי� להיות ל
והיינו ר"ט, וכתבו התוס' שאי� השאלה אלא לפי ההו"א שג� כנדו�, ולמא� דלית ליה דיו 

לומדי� מו' מוסי� ג� עליו� מתחתו� וג� תחתו�  היכא דלא מיפרי& ק"ו לית ליה דיו
  ואי� משיבי� על ההקש. מעליו� 

נחלקו בזה רב אלא ורבינא א� חייב או פטור, מ"ד חייב  - בעלי�פשיעה ב

, וממילא בעליו שהרי לא הוקשו בו' יתיראלומד שמקרא נדרש לפניו ולא לפני פניו 
עמו לא נאמר על ש"ח, וחיוב פשיעה לא נאמר בש"ש ושואל אלא לומדי� 

י� , ופטור בעליו עמו נאמר רק על הדברדכתיב ביה "על כל דבר פשע"מש"ח 
מכח המפורשי� בשואל וש"ש. ומ"ד פטור סובר שמקרא נדרש ג� לפניו פניו 

ופסק ר"ח , וממילא קאי ג� על ש"ח, ופטר בו פשיעה בבעלי�. סמיכות הפרשיות

  דפטור, דבמחלוקות רב אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל, וחשיב קולא לפטור את המוחזק. תוס'. 

טור בבעליו עמו, ומכיחה ממה הגמ' מביאה ברייתא שמבואר בה ששוכר פ
שלא כתוב שש"ח פטור שבאמת ש"ח חייב, והגמ' דוחה שהברייתא אינה 
כשיטת ר"י ששוכר כש"ש, אלא כר"מ ששוכר כש"ח, או שהופכי� את 

  השיטות במחלוקת ר"י ור"מ.

לרב המנונא צרי& שהבעלי� יהיו עמו  -בעליו עמו במקו� אחר צ"ה:

, והגמ' מוכיחה מברייתא בפרתו לצור& השואל וכדו'א� פרה היא חורש באותה מלאכה 

ובלבד שתהא שאע"פ שהבעלי� עושי� מלאכה במקו� אחר חשיב בעליו עמו 

, (ואי� לומר שהכונה שהוא מרפה את הקרקע לפני מלאכתו של שואל או של שוכר
שהבהמה חורשת, דא"כ מה החידוש בסיפא שא� הבעלי� עמו באותה 

הפרה אחרי הבעלי�, (אבל א� איירי רישא מלאכה פטור אפי' שאל את 
במלאכה אחרת יש חידוש בסיפא שג� באותה מלאכה חייב א� שאל את 

  הבעלי� אחרי ששאל את הפרה).

   - באיזה זמ� צרי� שיהיו בעליו עמו
לרב המנונא צרי& שיהיו הבעלי� עמו משעת שאלה עד שעת שבורה ומתה, 

מספיק שיהיה בעליו עמו והגמ' מביאה ב' ברייתות שכתוב ש� להדיא ש
  בשעת שאלה, וא"צ שיהיו עמו בשעת שבורה ומתה. 

שא� התורה לא מחלקת, אע"ג מקור הדי� הנ"ל הוא כדלהל�, אביי סובר כרבי יאשיה 

ולדבריו כשהתורה כותבת שחייב א� אי� בעליו דלא כתיב יחדיו כמא� דכתיב דמי, 
וכשהתורה כותבת עמו משמע שלא היו לא בשעת שאלה ולא בשעת אונס, 

פטור בעליו עמו משמע שהיו בשניה�, ולכ� צ"ל שצרי& שיהיו בשעת שאלה 
  וא"צ שיהיו בשעת האונס.

שאע"פ שהתורה לא מחלקת משמע ג� כל אחד בפני עצמו, רבא סובר כרבי יונת�  צ"ו.

ולדבריו כשהתורה כותבת פטור בעליו עמו משמע שמספיק שיהיו רק בשעת 
שאלה או רק בשעת אונסי�, וכשהתורה כותבת שחייב באי� בעליו עמו משמע 
שא� היה באחד מה� חייב, ולכ� צ"ל שצרי& שיהיו בשעת שאלה וא"צ שיהיו 

  בשעת אונס. 

אונס ולא בשעת בי� לאביי בי� לרבא לא אומרי� הפו& שצרי& שיהיו בשעת 
שאלה, משו� שזמ� השאלה עדי� מפני שעל ידה חייב במזונותיה, (אבל לעני� 

  חיוב התשלו� צרי& ג� את השאלה וג� את האונס). 

עמו  נשאל יחדורב אשי לומד מ"וכי ישאל איש מע� רעהו" ולא א� היה רעהו 
, ואמנ� א� ומבואר שהקפידא היא על שעת שאלה ועל אופ� זה אמרה תורה "של� ישל�"

התורה לא היתה כותבת להדיא "א� בעליו עמו לא ישל�" היינו אומרי� 
ולא היינו יודעי� פטור בעליו עמו כלל, ואחרי שהלשו� "מע� רעהו" הוא אורחיה דקרא 

שלימדה תורה שפטור בבעליו עמו ואנו יודעי� שצרי& שיהיה עמו או בשעת שאלה או בשעת 
   הכונה לשעת השאלה.אונסי�, לומדי� מ"וכי ישאל" ש

  -כמה ספיקות של רמי בר חמא בדיני שאלה ובעליו עמו

אי בעינ� שיהיה בדר& שאלה או שמספיק הוא עצמו,  שאל בהמה לרבעה

  שיהנה מהבהמה.

אי בעינ� שאלת ממו�, או שצרי& ממו� שיש עשיר,  שאל בהמה ליראות בה

  .מהממו� עצמו ע"י שישתמש בוממנו הנאה 

את"ל שפחות , אי חשיב ממו� או לא. ובה פחות משו"פשאל בהמה לעשות 

מה הדי� א� שאל ב' פרות לעשות בה� פרוטה, א� מספיק משו"פ אינו כלו� 
  שיש כא� שאלה של פרוטה, או שצרי& פרוטה בכל פרה.

ואחד מה� היה עמו, א� צרי& שיהיו כל  פרה של שניה� שאל משני שותפי�

י תשלומי ד' וה' אמרינ� אפי' חמשה חצאי בקר, וא� שלגבבעליו עמו, או שפטור מחצי 

. וכ� ילה"ס הכא דבעליו עמו חידוש הוא ואינו סברא לפטור אי� ל& בו אלא חידושו. תוס'
למלאכתו ונשאל הבעלי� לאחד מה�  לצור& קרקע השותפותבשותפי� ששאלו 

, א� צרי& שהבעלי� יהיו ע� כל השואל, או שיהיה פטור על החצי שהיו הפרטית
  מו.ע

למלאכתו, (וכתבו התוס' שלא נקט ששאל  ונשאל בעלה נכסי מילוגשאל מהאשה 

או  מהבעל כי אינו יכול להשאיל בלא רשותה, או שכוונת הגמ' ששאל מהבעל נכסי מילוג שלה)
, א� חשיב בעליו למלאכת עצמוונשאל לבעל לצור& הנכסי מילוג שהאשה שאלה 

עמו מפני שקני� פירות כקני� הגו� או לא, והגמ' תולה די� זה במחלוקת א� 
קני� פירות כקני� הגו� או לא, ונחלקו בזה ריו"ח ור"ל לגבי ביכורי� במוכר 

ואומר , שלריו"ח מביא וקורא לכמה שני� ואח"כ חוזרת השדה לבעלי�שדהו לפירות 

דמי, ולר"ל מביא ואינו קורא דלאו כקני� הגו�  דכקני� הגו� "האדמה אשר נתת לי"
והגמ' לא תלתה די� זה במחלוקת במוכר עבדו לל' יו� א� המוכר שיי& בדי� "יו� אות דמי. 

יומיי�", די"מ שהמחלוקת ש� היא בדרשות, וג� א� המחלוקת בקני� פירות היינו משו� שהמוכר 
  משייר לעצמו בעי� יפה, משא"כ בעלמא. תוס'.

, א� צרי& דווקא את הבעלי�, או שלוחו צא והשאל לי ע� פרתיהאומר ל

ששלוחו של אד� כמותו, והגמ' תולה די� זה במחלוקת רבי יונת� ורבי יאשיה 
וכתבו התוס' שהדרשה א� אד� יכול למנות אפוטרופוס שיפר נדרי אשתו או לא, 



 

שהדרשה היא בנדרי� היא מדכתיב פעמיי� "אישה" והכא נמי כתיב פעמיי� "בעליו" או 

. ורב עיליש מסתפק ש"אישה" משמע הוא ולא שלוחו, וה"ה בעליו משמע הוא ולא שלוחו
באומר לעבדו צא והשאל לי ע� פרתי, די"ל שא� א� שליח מועיל עבד אינו 

, וצרי& שיהיו דיני המשלח נוהגי� בו, וזה אי� לו כלו� בלא רבומועיל שהרי אינו בר מצוה 
עיל עבד מועיל כי ידו כיד רבו, ואמר רבא דמסתבר וי"ל שג� א� שליח לא מו

  שיד עבד כיד רבו. 

  די� הבעל בנכסי אשתו

רמי בר חמא מסתפק א� בעל  -חיוב הבעל בשמירת נכסי אשתו צ"ו:

אשתו הוי שואל או שוכר. ואי� הספק לעני� פטור בעליו עמו  מילוג שלבנכסי 
תדיר במלאכתו, וכבר משנשאה מפני שהיא עמו דממ"נ הוי שאלה או שכירות בבעלי� 

 וזכה בפרה להשתמש בה בימי השכירותפרה ואח"כ נשאה  או שאלוא� שכר נשאלה לו. 
ג"כ ממ"נ אתיא שאלה או שכירות בבעלי� ומפקיעה שכירות שלא בבעלי� 

. והספק הוא היכא שהיא שכרה אע"פ א� לא הוסי� להתחייב יותר ממה שהיה חייב. תוס'
השוכר פרה מחבירו והשאילה נישאת לאד� אחר, דלרבנ� שפרה מאד� אחד ואח"כ 

שהרי הוא חייב לשל� השואל משל� לשוכר, ודאי חשיב שאלה בבעלי� לאחר ומתה 

וא"כ לא הוי , והספק הוא לרבי יוסי דס"ל שהפרה חוזרת לבעלי� הראשוני� לה

תיקנו  (שהריאו שוכר  וחייב באונסי� ומשל� לבעלי�א� הבעל נחשב שואל  בעליו עמו,

. ורבא פושט שהבעל אינו שואל ואינו שחייב בפדיונה תמורת הפירות) ופטור מאונסי�
, שהרי התקינו באושא שא� האשה מכרה נכסי מילוג ופטורשוכר אלא לוקח 

ומבואר שהבעל הוא לוקח ראשו�, ולכ� אי� לה זכות ומתה שהבעל מוציא מיד הלקוחות 

נ� וחייב בפשיעה, וה"ה הלוקח בהמה לל' יו�. עוד כתבו וכתבו התוס' דמ"מ הוי שומר חי .למכור

דלא אמרינ� שבעל בנכסי אשתו יורש הוי אלא במקו� שיש פסידא לאלמנה, אבל מה שהמשאיל 
מפסיד במה שהבעל לא מתחייב בגניבה ואבידה אינו סיבה להחשיבו יורש, שהרי הוא יכול שלא 

  להשאילה.

מעות הקדש יחד ע� שאר נכסי� ואינו ידוע  שנפלו לאשה בירושה מעילה בנכסי מילוג

הבעל אינו מועל שהרי לא ניחא ליה לקנות דבר איסור, והאשה לא  שה� הקדש
של אותו דור שכל מועלת כי לא נח לה שהבעל יקנה נכסיה אפי' של התר, והבי"ד 

לא מועלי� כי לא תיקנו שיקנה אלא דבר התר, אלא  תקנות המשפט תלוי בה�
אבל כשה� צרורי� ומונחי� ליכא מעילה. וכתבו התוס' שהנדו� כא� הוא ציא הבעל מעל כשיו

מי עשה את עיקר המעשה שעל ידו הבעל זוכה במעות. עוד כתבו התוס' שהבעל אינו מועל ג� 
בלא הטע� שלא ניחא ליה לקנות, כי לא תיקנו חכמי� שיקנה, והגמ' נקטה טע� זה אטו בי"ד, או 

מעל כיו� שאינו רוצה לקנות דבר איסור ואינו רוצה להוציא� מרשות לומר שאפי' לקח המעות לא 
  אחרי�, ולפי זה ג� באשה ובי"ד זה הטע� שאינ� מועלי�.  

   -מתה או כחשה מחמת מלאכה
שואל שכחשה הבהמה או מתה מחמת המלאכה פטור, דלאו לאוקמא בכילתא 

  שאילתה. 

, וא� לאו  אמר רב א� שאל גרז� ונשבר א� יש לו עדי� שלא פשע בו פטור
והשברי� יהיו של השואל, והק' התוס' שהרי גזל� יכול לשל� אפי' שישל� נרגא מעליא 

סובי�, ותי' שמשל� ג� את מה שפחת משעת שבירה עד שעת העמדה בדי�, וריב"� הוסי� שג� 

, ואמרו לו רב בלי פחת א� שיכול לשל� את השברי�, פותחי� לו שישל� דמי נרגא מעליא
רב אסי שנות� את שברי הגרז� למשאיל, ומשל� לו את מה שחסר כהנא ו

  שהרי הדי� בנזקי� שהבעלי� מטפלי� בנבילה.משווי גרז� של�, 

השואל חתול והתאספו העכברי� והרגוהו, פטר אותו רב אשי מלשל�  צ"ז.

שלא היה לו (גברא דנשי קטלוהו וכו'  אפי' הוליכו למקו� שמצויי� הרבה עכברי�. תוס'.

), וי"א שההלכה נאמרה באופ� שהחתול אכל הרבה עכברי� ומת ול ביד�ליפ
  ופטרו רב אשי.

  -שאלה בבעלי�
השואל דבר מחבירו ומבקש ממנו מי� כדי שתהיה שאלה בבעלי�, ית� לו את 

  החפ# ואח"כ את המי�, ולא הוי שאלה בבעלי�.

מלמדי תינוקות ונוטעי כרמי� ושוחט ומקיז ד� וספר העוסקי� במלאכה עבור 
בזמ� עבודת�. ורב המלמד א� שאלו מה� בני העיר, נחשב שאלה בבעלי� 

, כיו� שאינו יכול ללמוד אלא הלכות הרגללתלמידי� ביומא דכלה הוא שאול לה� 
ת כדי שלא תישכח מפני שא� הוא רוצה ללמוד מסכת אחרובשאר השנה ה� שאולי� לו 

  ממנו אינ� יכולי� למחות בו.

המשאיל בהמה ויוצא אחריה לראות שלא הטעינו עליה יותר מדאי לא חשיב 
   (ושואל חייב אפי' מתה אצל הגנב, כי ג� לולא שמתה היתה אצל הגנב).שאלה בבעלי�. 

         שאל ושכר פרה ומתה באונס,               
  והנדו� הוא א� השאולה מתה או השכורה

שאל פרה חצי יו� ושכרה לחצי יו�, או ששאל יו� אחד  -המקרי� שבמתני'

ושכר יו� אחד, או ששאל פרה אחת ושאל אחת, ומתה, טענת התובע היא 
שמתה בזמ� השאלה, וטענת  בשכר אחת ושאל אחתשמתה הפרה השאולה או 

  -או שמתה בזמ� השכירותהנתבע היא שמתה הפרה השכורה 

  . (ועיי� להל� בדי� ברי ושמא), חייב א� התובע ברי והנתבע שמא

והתוס' דני� למה אינו חייב שבועה, , פטור, וא� התובע שמא והנתבע ברי צ"ז:

וכתבו שא� לאוקימתת הגמ' דאיירי במודה במקצת הכא שהתובע שמא והנתבע ברי אינו יוכל 
שומרי� נשבע אע"פ שהתובע ספק, ושאני הכא שכיו� שאינו להשביעו. אמנ� בסת� שבועת ה

יודע א� השאולה מתה, הוי כאומר איני יודע א� השאלתי&, ועוד דהכא אפי' כשתובע בברי אינו 
נשבע אלא ע"י גלגול. עוד כתבו התוס' דהכא אינו נשבע א� ע"י גלגול, דאיירי שהמפקיד מאמי� 

&, או משו� שהתובע שמא ואי� כא� סבירות שטענתו לו שמתה כדרכה ואי� מחייבו שבועה על כ
   נכונה (משא"כ בסוטה). 

ישבע השוכר ששכורה מתה. והגמ' (צ"ח:) שואלת הרי מה  וא� שניה� ברי

ואי� כא� הודאה במקצת (לרב הונא ורב שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו 

והגמ' מתרצת שכיו� שנשבע שמתה כדרכה, יהודה שמתני' לא איירי בכופר ומודה), 
והתוס' מביאי� בביאור השני בש� ר"ת ששאלת מגלגל עליו שבועה שהשכורה מתה. 

הגמ' למה נשבע ששכורה מתה ולא נשבע שהשאולה קיימת שבזה סותר טענת התובע, ותי' הגמ' 
    הוא שכיו� שנשבע שמתה כדרכה טוב שתהיה ג� השבועה השניה על אותה הפרה.

(ובזה החידוש בג' המקרי� במתני' שבפרה אחת ביו� אחד הוי יחלוקו  א� שניה� שמאו

יותר דררא דממונא, ומ"מ א� בשאלה יו� אחד ושכר יו� אחד, ואפי' בשכר אחת ושאל אחת, מ"מ 

  , והיינו כסומכוס דס"ל ממו� המוטל בספק חולקי�.יחלוקו. תוס')

  די� תובע ברי ונתבע שמא
  - אומר איני יודעמנה לי ביד� והלה 

דברי ושמא ברי עדי�. רש"י. (ומתני' אשמועינ� דאפי' ברי  לרב הונא ורב יהודה חייב

דשואל שאינו חשוב כ"כ, עדי� משמא דמשאיל. תוס'). ואמנ� כל זה דווקא בברי גרוע ושמא טוב 
עדי�.  (מנה לי ביד&), אבל בברי גרוע ושמא טוב (שור שנגח את הפרה) מודה רב יהודה דלאו ברי

ובאומר זה אחי והאחי� שמא חשיב ברי טוב, כיו� שחושש שיבררו ויראו שהוא שיקר. ובמכיר 
מקצת אבניו חשיב ברי טוב כיו� שרגילות להכיר האבני� א� א� אי� בה� סימ�, וכ� נ"מ לגבי מתו& 

י�, שאינו יכול לישבע משל� שא� היה עליו לידע (אבני�) משל�, וא� לא היה עליו לידע (יורש
  שור שנגח את הפרה) פטור. ואביי (משארסתני נאנסתי) א� בברי גרוע ושמא טוב ברי עדי�.  

דאוקי ממונא בחזקת מריה ואי� מוציאי� מספק. רש"י. ודווקא  ולרב נחמ� וריו"ח פטור

באומר איני יודע א� הלויתני, אבל באיני יודע א� פרעתי& חייב לכו"ע, ומתני' הוי כאיני יודע א� 
לתני. ואחר שנתקנה שבועת היסת חייב לישבע שאינו יודע, דאל"כ יאמר כל נתבע שאינו השא

   יודע. תוס'.

   - ביאור מתני' למ"ד ברי ושמא לאו ברי עדי"
לדברי הפוטרי� צ"ב דמתני' מבואר שא� המשאיל אמר שהשאולה מתה והלה 

חולקי�, היינו דס"ל דהוי וא� דמתני' כסומכוס דאית ליה ממו� המוטל בספק איני יודע חייב, 

   כאילו שניה� מוחזקי�, וא� לדבריו ברי מקבל הכל לרבנ� לכל הפחות נימא יחלוקו. תוס'.

והוא אינו יכול להשבע שהרי הוא טוע� וצ"ל דאיירי שיש לשמא חיוב שבועה  צ"ח.

ומתו& שאינו יכול לישבע משל�. ומתני' איירי שהיתה עוד פרה שהנתבע שמא, 
(אבל א� לא מתה ומחזירה לא הוי מודה במקצת דכיו� שפרה זמ� השאלה מודה שמתה ב

וכתבו התוס' דאוקימתא זו היא לרבי חייא בר יוס� , בעי� הוי כהיל&, וי"א שהיל& פטור משבועה)

דס"ל עירוב פרשיות כתוב כא�, ו"כי הוא זה" איירי במלוה, אבל בפקדו� א"צ כפירה, והנה שיטת 
א� בפקדו�, ולדבריו ניחא למה צרי& שיודה בפרה אחת, (ומ"מ ג�  ר"ת שהודאה במקצת צרי&

לדבריו מדרבנ� חייב שבועה א� בלא הודאה, ולכ� נשבע בזה אומר שאולה וזה אומר שכורה), אבל 
לשיטת ריב"א שא� שומר שכופר בכל חייב שבועה, צ"ל דאינו חייב אלא שבועה שנאנסה, אבל 

   אולה או השכורה אינו חייב שבועה א� אינו מודה במקצת.על מה שטוע� שאינו יודע א� מתה הש

ד' שומרי� צריכי� כפירה במקצת והודאה ולרמי בר חמא הסובר ד
ובלא זה אי� שומרי� או מודה במקצת חייבי� שבועה, ד"כי הוא זה" היינו זה אמת וזה  במקצת

, איירי שהמשאיל טע� שנת� לו עוד פרה והשני טוע� לא היו דברי� להד"מ
אבל מה שטוע� איני יודע לא חשיב "כי הוא זה". רש"י. ושיטת התוס' שטענת איני יודע מעול�, 

נחשבת ככפירה, וא"כ הפרה שטוע� שנאנסה טוע� בה ג� איני יודע, ומ"מ צרי& שיהיו ג' פרות, 
דגזה"כ שלא תעלה לו פרה אחת לכא� ולכא�, ודלא כר"ת דס"ל שמספיק כפירה והודאה כדי 

   ועה.  לחייבו שב

מקור גלגול שבועה מ� התורה הוא מכדתיב גבי סוטה "ואמרה האשה אמ� אמ�"  - גלגול שבועה
שקינא לה כשהיא נשואה, ומשביע אותה שלא סטתה כשהיא נשואה, וע"י גלגול משביע ג"כ שלא 



 

סטתה כשהיא ארוסה (קידושי� כ"ח). וכתבו התוס' דכיו� דמסוטה ילפינ� והיא טוענת ברי, אי� 
ול שבועה אלא כשהנתבע ברי ולא בנתבע שמא, ומ"מ אי� הנתבע נאמ� במיגו שהיה טוע� גלג

שמא, דאי� זה מיגו טוב כיו� שאד� לא רוצה לטעו� שמא כיו� שנראה שהתובע צודק בטענתו. עוד 
כתבו התוס' די"ל שאי� גלגול שבועה כשהתובע טוע� שמא אלא בדבר שדומה קצת שהוא אמת 

י�), כמו בסוטה שיש רגלי� לדבר ויש לחוש שזינתה ג� מהאירוסי�, אבל (אריסי� ואפוטרופס
במתני' שאינו דומה שהוא אמת אי� מגלגלי� אלא ע"י טענת ודאי. והמקור שמגלגלי� בטענת 
ודאי הוא דמסקנת הסוגיא בקידושי� שלומדי� גלגול בגז"ש שבועה שבועה וא"צ ק"ו, ולומדי� 

ינה כעי� העיקר שעל העיקר הוא טוע� ברי וזה דווקא שמגלגלי� בטענת ספק א� שבועה שא
בדבר שדומה שהוא אמת, וכ� לומדי� שא� שתי הטענות ברי מגלגלי� אפי' בדבר שאינו דומה 

  שהוא אמת.     

בסוגי� משמע שלרב נחמ� אומרי� מתו& שאינו יכול לישבע  -מתו� שאי� יכול לישבע משל�
מ"ז (שניה� חשודי�) שרב נחמ� עצמו סובר כרבי יוסי  משל�, והוכיחו התוס' מהסוגיא בשבועות

שאי� די� מתו&, וכתבו שמתני' דהכא כר"מ שסובר שאומרי� מתו&. אבל ר"ת כתב שא� לר"נ 
אומרי� מתו& (נסכא, נ' לא ידענא), ובשניה� חשודי� שניה� חייבי� שבועה ולכ� יחלוקו, וכ� 

אומרי� מתו& אבל בשבועה דרבנ� (פוג� הלכה. עוד כתבו התוס' שדווקא בשבועה דאורייתא 
שטרו ופוגמת כתובתה) א� שאינו יכול לישבע אינו חייב לשל�, אא"כ השבועה באה מחמת 
שבועה דאורייתא (שכנגדו נשבע ונוטל) שאז אומרי� מתו& ג� בשבועה דרבנ�. ור"י חולק על דברי 

ה, אלא תיקנו שיהא כנגדו ר"ת. עוד כתבו התוס' דמ� הדי� אומרי� מתו& א� בחשוד על השבוע
נשבע ונוטל, כדי שלא ילוו לו פרוטה ויתבעוהו כל אשר לו, ומתו& שאינו יכול לישבע משל�. אבל 

  היכא שמחמת המאורע אינו יכול לישבע לא תיקנו שישבע שכנגדו.

  א� שכירות ושאלה נחשבי� אחד לדי� בעליו עמו

ל מסתפק מה רבי אבא בר ממ -שאל בבעלי� ושכר שלא בבעלי� צ"ח:

, ונגנבה או אבדה בימי שכירותשכר שלא בבעלי�  קוד� שהחזירוהדי� בשאל בבעלי� ו
ואע"פ שלא עשה קני� על א� השאלה והשכירות נידוני� כל אחד בפני עצמו 

, או ששכירות מיש& שייכא השכירות חייב כיו� שהיא ברשותו ולא מיחסרא משיכה
כר, ומחמת משיכה ראשונה נתחייב. וכתבו התוס' כיו� שהשואל חייב בכל חיובי השובשאלה 

שא� שכר ב' פעמי� פטור בי� א� השכירות הראשונה בבעלי� ובי� א� השניה היא בבעלי�, 
  דגזה"כ שא� בעליו עמו בראשונה או בשניה פטור. 

ואת"ל שפטור, ילה"ס מה הדי� א�  -שכר בבעלי� ושאל שלא בבעלי�

א� בזה חייב כיו� שאי� השאלה  ,כדרכהומתה שכר בבעלי� ושאל שלא בבעלי� 
או שכיו� שששי& שהרי חיוב אונסי� לא בא לו מכח משיכה ראשונה, שייכת לשכירות 

ופטור א� הוי כשיי& בהכל  דחיוב גניבה ואבידה יש לתלות במשיכה ראשונהבמקצת 

  באונסי�.

הספק השלישי  -שאלה שכירות ושאלה או שכירות שאלה ושכירות

ת רש"י הוא את"ל שבשכירות ושאלה חייב, מה הדי� א� שאל והרביעי לגירס
בבעלי� ושכר שלא בבעלי� וחזר ושאל שלא בבעלי�, א� בזה מצרפי� את 

, או שהשכירות והולכי� אחרי המשיכה הראשונההשאלה הראשונה והאחרונה 
מפסיקה בי� השאלות. וכ� ילה"ס בשכר בבעלי� ושאל שלא בבעלי� וחזר 

והתוס' הקשו לרש"י מה הצד שהשאלה שלא בבעלי� לא תיקו.  ושכר שלא בבעלי�.

תפסיק בי� השכירויות, כיו� שבזמ� השאלה לא היה דינה כשאלה בבעלי�. ועל כ� ביארו התוס' 
שהספק הוא לפי הצד שבשכירות ושאלה פטור, הא� אומרי� תרי מיש& שייכי, והספק השלישי 

   והרביעי תלויי� זה בזה.

  השואל באחריות ממתי ועד מתי חייב
א� המשאיל שלח את הפרה ביד בנו עבדו או שלוחו  - שלח הבהמה ע"י אחר

ושלוחו של פטור. בדר& או ביד בנו עבדו  או שלוחו של שואל ומתה של המשאיל, 

שואל לרב חסדא היינו דווקא שכירו ולקיטו שדר בביתו, אבל א� יש עדי� שהוא שלוחו חייב 
באונסי� משעה שמסרה לו, ולרבה אפי' בעשאו שליח בעדי� פטור באונסי�, דכוונתו לומר 

אבל א� השואל אמר למשאיל למשאיל שהוא אד� נאמ� וישלח עמו א� הוא רוצה. 
אלא לעני� שא� מחל בעל פה אי� גרעונו (העברי שאי� גופו קנוי לשלוח ביד בנו עבדו 

, ובדי� עבד כנעני עיי� להל�) או שלוחו, או ביד בנו עבדו או שלוחו  מחול. תוס'.
 או שכתב לו. תוס'.של משאיל, או שאמר לו המשאיל הריני משלחה וכו' ואמר לו 

שלח מעצמו לא  שא�השואל שלח ושלחה ומתה חייב, וכ� הדי� בשעת ההחזרה 

יצאה מרשותו עד שתגיע ליד משאיל וא� מתה חייב, וא� אמר לו המשאיל שישלח או שאמר לו 
  השואל שהוא שולח ואמר לו המשאיל שלח ושלחה ומתה פטור.

לשמואל א� אמר השואל למשאיל שישלח  -שלח ביד עבד כנעני צ"ט.

ולא יצאה מרשות ביד עבדו הכנעני של משאיל פטור השואל, דיד עבד כיד רבו 

ולרב מתני' איירי א� בעבד כנעני, ובאופ� שאמר משאיל, והוי כהוליכה לו המשאיל. 
דשעביד נפשיה משעה שתצא מרשות המשאיל, לו השואל "הכישה במקל והיא תבוא" 

  והרי הכישה עד שיצאה מרשותו, ומה ששלחה ביד עבדו אינו סיבה לפוטרו. 

הגמ' מביאה ברייתא שמבואר  -אמר למשאיל הכישה במקל והיא תבוא

ש� שא� אמר הכישה במקל והיא תבוא חייב, והגמ' אומרת שאי� מש� ראיה 

להנ"ל, די"ל דאיירי דווקא כשהיתה החצר של השואל לפני� מחצירו של 
שאי�  ואי� נכנסי� לש� אלא מחצר המשאיל, ובאופ� זה השואל משעבד עצמו מפנימשאיל 

חייב, וקמ"ל שא� שיש זויות בחצר המשאיל  לה ללכת אלא לחצר השואל ולכ�
אבל א� שלח את הבהמה דר& רה"ר י"ל דלא סמכה דעתיה דשואל שתבוא לחצירו, 

סמכה דעתיה ולא שעבד עצמו עד שתבוא לידו. וכתב ר"ח שבאמת שמואל חולק וסובר שבאומר 
  הכישה במקל חייב, והלכה כשמואל.

' שבהכישה במקל חייב כשיצאה מרשותו, כתבו התוס -באיזה קני� קנה השואל את הפרה
באופ� שיצאה לסימטה או לצידי רה"ר, והוי כאילו השואל מש&, אבל א� יצאה לרה"ר לא, כיו� 
דמשיכה אינה קונה ברה"ר. (ובסימטא קונה א� הניח על הקרקע לש� קני�, ומה שאמרו רב 

ולא הניחו ש� בזמ� המכירה). ושמואל שקונה ש� בכליו, היינו באופ� שכבר היה החפ# בתו& כליו, 
ועוד י"ל שא� ביצאה לרה"ר קנאה לעני� להתחייב באונסי�, אע"פ שלעני� מקח לא קונה ביצאה 

  לרה"ר. 

שומר חינ� חייב בפשיעה באומר הנח לפני א� בלא משיכה,  -ממתי שומרי� חייבי� באחריות
עת משיכה, תוס'. (ועיי"ש וכ� שומר שכר בגניבה ואבידה, ושואל מדאורייתא חייב באונסי� מש

  מש"כ לעני� שוכר, ונחלקו האחרוני� א� כוונת� שקונה בכס� או שקונה במשיכה).

כתבו התוס' שדווקא א� האדו� נשאל ע�  - השולח ביד עבדו מתי נחשב שאלה בבעלי�
הפרה ושלח את העבד במקומו חשיב שאלה בבעלי�, אבל א� שואל את העבד לא הוי שאלה 

      וי כשואל ב' פרות, דעבדו כבהמתו דמי.בבעלי�, אלא ה

השואל קרדו� מחבירו לרב הונא א�  -עד מתי יכול המשאיל לחזור בו

, דס"ל שאי� משיכה קונה בשומרי�השואל עדיי� לא ביקע בו יכול המשאיל לחזור בו 
. ולרבי אמי קנה א� עד סיו� ימי השאלהאבל א� כבר ביקע בו אינו יכול לחזור בו 

קע בו (כמבואר מדבריו לגבי מעילה שיובאו להל�), ולרב אלעזר ע"י לפני שבי
  משיכה קנה ואינו יכול לחזור בו.

   - מעילה במשאיל חפ! הקדש לחבירו

המשאיל לרב אמי המשאיל קרדו� של הקדש מעל  -מתי מעל ולפי כמה מעל

שאומדי� כמה היה רוצה לשל� כדי לפי טובת הנאה שבו, כיו� שנהנה להשאילו והנאתו היא 

שיחזיק לו השואל טובת הנאה כזו. וכתבו התוס' שלא מעל לפי מה ששוה הנאת הביקוע, כיו� 
  שלא נחסר ההקדש אלא פחת הקרדו�, והנאת הביקוע שוה יותר. 

המשאיל קרדו� לחבירו  - מתי מותר למקבל להשתמש בחפ! של הקדש

אפי' נודע לו אח"כ שהוא של הקדש, שכיו� מותר לחבירו להשתמש בקרדו� לכתחילה 

ששגג בו המשאיל חייב דמי טובת הנאה להקדש, ויצאה ההנאה לחולי�. רש"י. וכתבו התוס' 
שמותר לו לבקע רק עד סיו� זמ� השאלה, ובתחילת דבריה� כתבו התוס' די"ל שיצא כל הקרדו� 

בנוטל קורה של הקדש). לחולי� ולא רק ההנאה, ומ"מ לא מעל אלא לפי טובת הנאה (וה"ה 

ולכ� מועל המשאיל, ולכ� מותר השואל לבקע במשיכה ומבואר שקנאו השואל 
וכתבו התוס' שא� שהמשכיר בית לחבירו והקדישו המשכיר אסור לשוכר לגור בו לכתחילה, 

בו לפי שמעורב בו חלק של הקדש, הכא יצאה כל הנאת ביקוע לחולי� ואי� מעורב בה הקדש. עוד 
ס' דהא דתנ� שא� כמה בקעו בקרדו� של הקדש כול� מעלו, היינו בגזברי� שיש אצל� כתבו התו

קרדומות של הקדש שאי� הקרדו� יוצא לחולי� כשה� משתמשי� ומועלי� בו, כיו� שלא נתכוונו 
להוציא מרשות הקדש, וה"ה בקרדו� של כלי שרת אינו יוצא לחולי� וכל אחד שמשתמש בו 

ו� להוציאו מרשות הקדש אלא להשתמש בו, אינו סיבה שלא יהיה מועל. אבל מה שאינו מתכו
  כולו ברשותו.

נעל גדר ופר# כל כש� שקרקע נקנית בכס� שטר וחזקה  -קני� שכירות צ"ט:

א� השכיר לו ביתו נת� לו כס� או שמסר לו שטר שכתב בו , כ& נקנית שכירות קרקע שהוא

אבל שכירות ביתי מושכר ל& או שהחזיק בו השוכר, קנה ואי� אחד מה� יכול לחזור בו, 
  ואינו קונה עד שימשו&.מטלטלי� לא 

  תשלומי גזל� ומזיק
חמישי� הגוזל חביצא דתמרי  -שינוי בשיעור התשלו� בי� הקדש להדיוט

שנמכרי� יחד במ"ט וכשנמכרי� בנפרד נמכרי� בנ', א� תמרי� המדובקי� יחד, 
וא� שדי� זה גזל מהדיוט משל� מ"ט, וכדמצינו ששמי� בית סאה באותה שדה 

הוא דווקא במקרקעי, מייתי ראיה שא� מקילי� כ"כ במקרקעי אי� להחמיר במטלטלי שישל� נ'. 

אבל להקדש משל� נ'  ' באופ� השומא של בית סאה)תוס'. (עיי� להל� מחלוקת רש"י ותוס
אינו משל� חומש דכתיב "כי יאכל" פרט למזיק  הקדשוחומש, אבל מזיק 

  . ומדאורייתא פטור לגמרי ומדרבנ� משל� קר� ולא חומש. תוס'

שא� גזבר בנה קורה של  ק"א ששמואל דימה הקדש להדיוטומה שמצינו במ
חתיה שוה פרוטה, א"כ ג� הדר בחצר הקדש בתו& ביתו לא מעל עד שידור ת

חבירו שלא מדעתו צרי& להעלות לו שכר. שמואל חזר בו מדי� זה וסבר שאי� 
  לדמות הדיוט להקדש, וכדרבא דאמר שהקדש שלא מדעת כהדיוט מדעת.



 

רש"י מפרש שא� הזיק ערוגה אי�  - אכלה ערוגה בי� הערוגות שמי� בית סאה באותה שדה
לבדה, אלא כמה נחסר הבית סאה משוויו, דהוא דבר מועט, ואת מדקדקי� לשו� את שוויה 

הסאה הזו שמי� בשישי� סאי� וי"א בשישי� תרקבי� (חצי סאה), וי"א בשישי� קלחי� (לפי 
שיעור הנזק). והתוס' מבארי� שבית סאה היינו שגדל ש� סאה תבואה ואיירי שאכלה הבהמה את 

   כל הסאה. 

א� החבית נמכרת ביו� השוק  -ב לשל�השובר חבית יי� לחבירו כמה חיי

שהרי יכול בחמש ובשאר ימי� בד', יכולי� להחזיר לו חבית לפני יו� השוק 

כיו� שהוא טוע� , אבל א� עבר יו� השוק צריכי� לשל� לו חמש למוכרה ביו� השוק

ודמי  כפועל בטל, ומנכי� לו טירחת המכירה שהיה מוכר אותה ביו� השוק בחמש
בעיר על המכירה, וי"מ מתקי� הברז בחבית, וטע� הניכוי הוא מפני שפטרוהו  המכריזברזנייתא 

, וא� היו לו חביות נוספות ולא מכר� יכולי� לשל� לו חבית ג� מהוצאות אלו
  .   כיו� שלא יכול לטעו� שהיה מוכר חבית זו, שהרי לא מכר את שלו. תוס'אחרי יו� השוק, 

  דיני מכירה מסופקת

   -ודברי� בי� המוכר ללוקח של מי הולדכשיש די�  ק.

המחלי� פרה בחמור או שמוכר שפחתו, וילדו, והמוכר טוע� שהלידה היתה 
וקנה את הפרה ע"י לפני המכירה, והלוקח טוע� שהלידה היתה אחרי המכירה 

משיכת החמור (אבל במוכר פרה לא קנה אלא במשיכה, וא"כ ידוע מתי ילדה), ובשפחה קנאה 

יחלוקו. ואיירי בעומדת באג� או בסימטא, אבל  פי' היא בבית הבעלי�בקני� כס� א
א� היא ברשות אחד מה� על המוציא להביא ראיה. ואי� הולכי� בזה אחרי 

ואי� לומר דמתני' כרבנ� ואזלינ� בתר חזקת מעוברת, חזקת מרא קמא, דמתני' כסומכוס, 

שסומכוס סובר יחלוקו . ולפי זה או דחזקת מרא קמא עדיפה על חזקת מעוברת. תוס
אפי' בברי וברי (רבה בר רב הונא) ומ"מ היכא דחייב שבועה דאורייתא מודה 

ואיירי בקטע יד שפחתו דלא הוי היל&, וס"ל נשבעי� על סומכוס שהמוכר נשבע ונפטר 

. ורבא מעמיד את המשנה בשמא העבדי�, ושטענו חיטי� והודה לו בשעורי� חייב
רייתא שלחכמי� אי� נשבעי� על עבדי� וקרקעות, ושמא. (ולהל� ק: מבואר בב

  ועוד מבואר ש� שבברי ושמא זכה הברי). 

כתבו התוס' שא� שהגודרות אי� לה� חזקה דשמא מאליה� באו  -מתי הולכי� אחרי המוחזק
לרשותו או שתפס� ברחוב, וכ� קט� באופ� זה אי� לו חזקה שהרי האמא הוליכה בנה עמה. מ"מ אי 

בולד הולכי� אחרי המוחזק, דכיו� דאיכא דררא דממונא, והלוקח טוע� ברי, אי� איכא הכא חזקה 
להוציא מידו, וא� הלוקח טוע� ספק מוציאי� מידו. אבל המוכר אי� מוציאי� מידו אע"פ שטוע� 

  ספק, כיו� שהיה מוחזק בודאי קוד� המכירה.

מכוס אלא במקו� כתבו התוס' שלא איירי סו - בשיטת סומכוס שממו� המוטל בספק חולקי�
שאי� חזקה, או כשיש חזקה והמוחזק טוע� שמא, אבל כשיש מוחזק והוא טוע� ברי, על השני 
להביא ראיה. עוד כתבו התוס' שא� הלוקח מוחזק בולד על המוכר להביא ראיה, כיו� שהוא מוחזק 

חזקת ויש ג"כ חזקת מעוברת (ולפי זה בשאלה היו� ושכרה למחר מודה סומכוס דפטור, דאיכא 
  ממו� וחזקה דהשתא (בשעת שכירות) הוא דמתה.

   -כשיש די� ודברי� א� מכר לו גדול או קט�
היו לו ב' עבדי� או שדות והלוקח אומר שקנה את הגדול והמוכר אומר שמכר 
את הקט�, א� הלוקח ברי והמוכר שמא זכה בגדול, וא� המוכר ברי והלוקח 

המוכר שמכר את הקט�, וא� שמא אי� לו אלא קט�, וא� שניה� בר ישבע 
  שניה� שמא המוציא מחבירו עליו הראיה. 

   -הגמ' שואלת כמה שאלות על השבועה בברי וברי
שהרי הודה לו בעבד אחר, ואפי' ס"ל כמ"ד שטענו חיטי� אי� ההודאה ממי� הטענה א' 

   –והודה לו בשעורי� חייב קשה 
  מ"ד היל& פטור. שמה שמודה בו הוא מוכ� ליטלו, ואיכא להיל& הוא ב' 

  אי� נשבעי� על העבדי�.ג' 

שמסר בידו דמי� שיקנה עבורו עבד גדול וכו', והתוס' , לדמירב מיישב שכוונת המשנה 

מבארי� שנת� למוכר דמי עבד (ואיירי במקו� שרגילי� לכתוב שטר ולא כתבו שטר, או שהתנו 
  גדול וכו'.שיכול לחזור עד נתינת השטר) וטוע� הלוקח ששיל� לו דמי עבד 

 בגד גדול מחובר,ומדובר בדיילפי  לכסות עבדשמואל מיישב שכוונת המשנה 

ורב  דבעומרי� מודה במה שטע� לו אלא שטוע� שחייב לו פחות. תוס'. ולעומרי שדה

  הושעיא שואל דלא כתיב כסות.

ומתחייב שבועה משו�  לעבד בכסותורב הושעיא מיישב שכוונת המשנה  ק:

. ורב ששת שואל ושדה בעומריה, ואיירי בדילפי, עבד ע"י גלגולכסות, ונשבע על ה

 בקידושי� (כ"ו),וכי מתני' באה ללמדנו די� גלגול שבועה, שהרי די� זה מפורש 
והגמ' (בסו� הסוגיה) מיישבת דהו"א שכסות עבד כעבד ועומרי שדה כשדה 

  קמ"ל.וה� דבר אחד ואינו חייב שבועה, 

   -עבדי� וקרקעותא� שיטת ר"מ שנשבעי� על 

וג� על קרקעות נשבעי� רב ששת מיישב שמתני' כר"מ דס"ל עבדא כמטלטלי 

 (ונקט מטלטלי� לאפוקי שטרות, ואמנ� לעני� קני� כס� עבדי� נקני� בכס� כקרקעות. תוס')
דעבד קט� שהוא וכר"ג שטענו חיטי� והודה לו בשעורי� חייב, ובדקטעא לידיה 

דה שחפר בה בורות שיחי� ומערות. ור"מ סובר דלאו היל& הוא, ובש מודה בו
שג� על שדות נשבעי�, כמבואר בברייתא דמובא בה דינא דמתני' דמחלי� 
פרה בחמור וקאמר דבברי ושמא זכה הברי, ובשמא ושמא יחלוקו (כסומכוס), 
ובברי וברי ישבע המוכר שברשותו ילדה (דמודה סומכוס היכא דחייב שבועה 

דלאו היל& הוא, ושפחה וולד חשיב הודאה ממי� ע יד השפחה דאורייתא, ואיירי בקט

דכתיב "ולקח בעליו ולא ), שכל הנשבעי� שבתורה נשבעי� ולא משלמי� הטענה

וחכמי� אמרו לו שאי� נשבעי� על עבדי�  ישל�" מי שעליו לשל� הוא נשבע,
וקרקעות, ומבואר שר"מ סובר שנשבעי� על עבדי� וקרקעות, ולפי זה הא 

� גזל בהמה והזקינה עבדי� והזקינו משל� כשעת הגזילה ולר"מ דתנ� שא
דקרקע אינה נגזלת, ועבדא כמקרקעי ואינו נקנה לגזל� בעבדי� אומר לו הרי של& לפני& 

, צרי& להחלי� את השיטות, ולר"מ א� בעבדי� לשל� דמיו, וברשות האדו� הוא הזקי�
  משל� כשעת הגזילה, דעבדא כמטלטלי. 

טת ר"מ שאי� נשבעי� על הקרקעות, דמה שאמר ר"מ שא� והגמ' דוחה דשי
טוע� שמסר י' גפני� טעונות והוא טוע� מסר לו רק חמש, שחייב שבועה, 
(ולחכמי� פטור דכל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע) לא איירי ר"מ אלא 

אבל בקרקע עצמה או בצרי& לקרקע מודה ר"מ שאי� נשבעי�. בענבי� העומדות ליבצר, 

תוס' שר"מ דורש רבוי ומיעוט וממעט קרקעות משבועה ולא עבדי�, ולא מספיק מיעוט וכתבו ה
אחד אע"פ שעבדי� הוקשו לקרקעות. עוד כתבו התוס' שהתולש ענבי� העומדות ליבצר בשבת 

  חייב לכו"ע, ומאיד& בעל חוב אינו גובה מיתומי� ענבי� העומדת ליבצר לכו"ע.

  לבעל העצי� ומתילבעל הקרקע מתי הזיתי� שייכי� 
א� אמר לו שיקצו# לשריפה, ונשתהו בקרקע,  המוכר זיתיו לצור� שימוש בעצי�

מיד הכל שיי& לבעל הקרקע, וא� אמר לו שיקצו# מתי שירצה הכל שיי& 
פחות  זיתי� רעי� שיש בה�א� עשו  -לבעל הזיתי�, וא� לא אמר לו מתי יקצו#

�, דפחות מרביעית לא קפדי הרי אלו של בעל הזיתיזיתי�, לסאה  שמ�מרביעית 
  יחלוקו. במסיקת� ובעצירת�אינשי, אבל א� עשו רביעית אחרי קיזוז ההוצאה 

, זה אומר זיתי גידלו וזה שט" נהר זיתיו ונתנ� לתו� שדה חבירו ק"א.

אומר ארצי גידלה, לאחר ג' שני� הכל לבעל הקרקע, שהרי א� נוטע בעצמו 
וכתבו התוס' שבעל הקרקע צרי& לשל� לבעל העצי� שהרי יצאו מכלל ערלה, היה אוכל הכל 

אבל כמה שה� שווי� לימכר לנטיעות, (ולא סגי בדמי עצי� שהרי ה� עומדי� לעשות פירות). 
יחלוקו,  ויכולי� לחיות ע"י הגוש, שאי� בזה משו� ערלה,בתו& ג' שני� ונעקרו בגושיה� 

צמו לא היה אוכל ואי� בעל העצי� יכול לטעו� שא� היה בעל הקרקע נוטע בע
ולא היה לה� צל כלו� בתו& ג', שהרי א� היה נוטע בעצמו היו הנטיעות קטנות 

וא� רוצה בעל הזיתי� ליטול . והיה יכול לזרוע מתחת הנטיעות סילקא וירקא
את זיתיו אי� שומעי� לו, ואמר ריו"ח שהטע� משו� ישוב א"י, (ואמר רבי 

וכתבו התוס' ), לא היינו אומרי� זאת מסבראוירמיה דדבר זה צרי& שיאמרו אד� גדול 

(ק"א: ד"ה בשדה) שא� שהכחישו הנטיעות את הקרקע, זה אינו סיבה למונעו מלקחת�, כיו� שלא 
  עשה כ& בידי�.

והיינו שגזלה הנכרי מאבותיו, קנסו למחצה,  המקבל שדה אבותיו מ� הנכרי

ונמצא שמפסיד ו התבואה לפני שנות� לנכרי את חלק כלחכמי� שצרי& לעשר את 

, ודווקא אותו קנסו ולא אד� אחר, שכיו� שהיא חביבה שמעשר משלו על של נכרי
עליו לא ימנע מלקבלה אע"פ שצרי& לעשר חלקו של נכרי, והטע� שקנסוהו 

שיקשה עליו לעשר ויבוא לקנותה ממנו, אבל ישראל אחר יניח הוא כדי שתהיה ברה בידו, 

ידו והיינו שלא ירצו לקבלה מהנכרי, ויבוא למוכרה בדמי� מלקבלה. ור"ח גורס שתהא בורה ב
מועטי�, ולא יבוא לגזול עוד, ודווקא יורש צרי& לקנוסו שלא יקבלה, אבל אחר בלאו הכי ישמע 

  (וכגו� דא צריכא רבה). ולא יקבלה.

ובהו"א הבינה הגמ' ששדה אבותיו היינו שהשדה בא"י (אברה� יצחק ויעקב) 
� קני� הנכרי בא"י מפקיע מיד מעשר, ומקבל דומה וחייב לעשר מפני שאי

שכמו שחוכר חייב לעשר מפני  שחייב לשל� סכו� מסוי� אפי' לא עשתה השדה,לחוכר 
שהוא חייב לשל� לבעל הקרקע ג� א� לא עשתה פירות, וכיו� שהוא פורע 
חובו מ� הפירות חייב לעשר, ה"ה מקבל חייב לעשר. והגמ' דחתה שקני� הנכרי 

ואינו כפורע חוב, אלא מקבל אינו כחוכר אי נמי אי� קני� פקיע מיד מעשר ובא"י מ



 

ברשות הנכרי גדל. שיטת רש"י שא� יש קני� לנכרי להפקיע ג� חוכר פטור, וא� אי� קני� המקבל 
חייב מדינא כיו� שדינו כחוכר, והתוס' כתבו שאפי' א� יש קני�, חוכר חייב מדרבנ�, ובמקבל לא 

חוכר אינו חייב אלא מדרבנ�. וא� אי� קני� וחוכר חייב מהתורה, יש להחמיר ג� החמירו כיו� שא� 
  במקבל למרות שאי� התבואה שלו.

  די� יורד
שהיא היורד לתו& שדה חבירו ונטעה שלא ברשות א� השדה אינה עשויה ליטע 

שא� השבח פחות מההוצאה נות� לו את ההוצאה, , שמי� וידו על התחתונה יפה יותר לזרוע

וא� השדה עשויה ליטע אומדי� כמה וא� ההוצאה יותר מהשבח אי� לו אלא שבח, 
אד� רוצה לית� בשדה זו לנוטעה, וא� גדר בעל השדה כדי לשמור את 

  הנטיעות הרי זה כשדה העשויה ליטע.

ליטול עציו  היורד לתו& חורבתו של חבירו ובנאה שלא ברשותו ובא היורד
ואבניו, לרשב"ג נחלקו בזה ב"ש וב"ה, לב"ש שומעי� לו, ולב"ה אי� שומעי� לו, 
ולרשב"א לכו"ע שומעי� לו, וכ� ס"ל לרב נחמ�, ולרב ששת אי� שומעי� לו. 

אי� שומעי� לו, י"א  א� אמר נטיעותי אני נוטלולהלכה בבית שומעי� לו, אבל בשדה 
א שהטע� משו� שכבר הוכחשה הקרקע שהטע� משו� ישוב אר# ישראל, וי"

  , ונ"מ בחו# לאר#. מחמת שינקו ממנה הנטיעות

  שכירות בתי�

המשכיר בית לחבירו  -מתי יכול המשכיר להוציא את השוכר ק"א:

בסתמא, אינו יכול להוציאו בימות הגשמי� מהחג ועד הפסח, אא"כ הודיעו ל' 
. � השכירות, והיינו בט"ו אלולשלא יארי& לו את זמיו� לפני שהתחילו ימות הגשמי� 

שנמשכי� לגור ש� ובימות החמה צרי& להודיעו ל' יו� לפני שמוציאו, ובכרכי� 

א� בימות החמה צרי& להודיעו י"ב חודש  מפני השווקי�, אי� מצוי ש� בתי� לשכור,
שמוכרות בהקפה, והלקוחות שוהי� מלשל�, ומשלמי� לפי מקו� לפני שמוציאו, ובחנויות 

כי לא ימצאו א� בעיירות צרי& להודיעו י"ב חודש לפני שמוציאו  שקנו ש�החנות 

, ולרשב"ג חנות של נחתומי� ושל צבעי� ג' שני�, מפני אותו הלקוחות במקו� אחר
  וא� לא הודיעו לא יצא, וישל� לו כמשפט הראשו�.שהקיפ� מרובה. 

, שהרי אינו תכיו� שהגיע זמנו לצאוא� נפל בית המשכיר יכול להוציא את השוכר 
וצרי& . וא� חית� את בנו ולא היה עליו להודיעו כיו� שלא ידע שביתו יפולעדי� מהמשכיר 

ולא היה יכול להודיעו, ג"כ יכול להוציאו, וא� מכר או הוריש  את הבית לבית חתנות
  או נת� את הקרקע במתנה, לא עדי� כח השני על הראשו� ואינו יכול להוציאו.

ל שתסכי� שיניח חביותיו בביתה, וגירשה מיד, יכולה וא� קידש אשה בשבי
להוציא חביותיו ולשל� לסבלי� מהיי� עצמו, ד"כאשר עשה כ� יעשה לו גמולו 
ישוב בראשו", ודי� זה הוא ג� בחצר דקיימא לאגרא, משו� שיכולה לומר 

  שאינה רוצה להשכיר לאד� כזה. 

משכיר יכול א� בזמ� שאי� ה -מתי יכול המשכיר להעלות את המחיר

להוציאו, יכול להעלות לו את דמי השכירות, בשיעור ההתייקרות של שאר 
  . אבל יותר מזה אינו יכול להעלות דהוי כמוציאו.מפני שהפסדו ניכרבתי� 

כש� שהמשכיר צרי& להודיע לשוכר, כ&  -מתי השוכר יכול לצאת מהבית

   .   השוכר צרי& להודיע למשכיר, כדי שיוכל להשכירה לאד� נאמ�

שנועלי� בו את המשכיר חייב לתת לשוכר דלת, נגר  -חיובי המשכיר לשוכר

מנעול, וכל דבר שהוא מעשה אומ�, וחייב  הדלת ותוחבי� אותו בקורת האיסקופה,
א� , ולסמו& לו קורה א� התליעו הנסרי�לפתוח לו חלונות, ולחזק לו את התקרה 

  .נשברה קורה אחת

כל דבר שאינו מעשה אומ� השוכר עושהו, וחייב לעשות לו  - חיובי השוכר

שגגותיה� משופעי� והיו שמי� נסרי� להרחיק המי� מ� הכותל, וא� סול� ומעקה, ומרזב 

 הנקב להניח בו את המזוזהולהטיח גגו, ומקו� המזוזה  נפלה אחת הדיוט יכול להחזירה, 
בתו של הדר בבית, הוא על השוכר (דאפשר בגובתא דקניא), ומזוזה היא חו

(וכשהוא יוצא לא יטלנה בידו, ומעשה באד� שנטלה וקבר אשתו ושני בניו, 
תוס' הוכיחו מהסוגיא שמניחי� המזוזה מעומד, וא� שכר מנכרי נוטלה בידו ויוצא. 

דאל"כ למה צרי& גובתא דקניא, ולר"ת שמניחי� אותה מיושב צ"ל שצרי& גובתא דקניא כדי שלא 
  ותל.תכלה מלחלוחית הכ

א� לא השכיר את  -זבל - מה שיי� לבעל הבית ומה שיי� לשוכר ק"ב.

החצר והשוורי� של בעה"ב הזבל של המשכיר, וא� השכיר את החצר 
והשוורי� של השוכר הזבל של השוכר, וא� החצר של המשכיר והגיעו לש� 

, דת� גללי� הפקיר� הבעלי� וזכה בה� בקני� חצרשוורי� מבחו# שיי& הזבל למשכיר 

. (והיינו כרבי יוסי ברבי חנינא דס"ל שחצירו של אד� א� א� קד� השוכר והגביה�
קונה לו שלא מדעתו, וכדלהל�). וא� ש� כלי מתחת השור וקיבל את הגללי� 
לאביי א� הדביק את הכלי בשולי הפרה הרי הוא של השוכר, ולרבא א� בלא 

לזרק ארנקי מפתח זה הדביק קנה השוכר דהוי אויר שאי� סופו לנוח (ולא דמי 
שהסתפק בזה רבא א� חשיב כמונח, דהכא הכלי  והפקירו לכל הקוד�לפתח אחר 

מפסיק בינו לקרקע). והזבל שברפת שבחצר לאביי הרי הוא של בעל הבית, 
  מפני שהמשכיר חצרו סת� לא השכיר את הרפת שבה.

  ואי� לשוכר אלא היוצא מ� התנור ומ� הכיריי� בלבד.

יוסי ברבי חנינא חצרו של אד� קונה לו שלא מדעתו, והיינו  לרבי -קני� חצר

דווקא בחצר המשתמרת, ובחצר אינה משתמרת לא קנה, אא"כ יצא ש� שיש 
שעי"ז אנשי� בדלי� ממנה והוי  כגו� צבי שבור, או שהנהר הצי� ש� דגי�,ש� מציאה 

  כחצר המשתמרת. 

ויוני עליה חייבות  ה,שקינה� בשוב& ומזונותיה� בשדומה שמצינו שיוני שוב& 
, ואסורות בגזל מפני דרכי שלו�, ולא נתמעט מ"כי ולא חשיב "מזומ�"בשילוח הק� 

, היינו אע"פ שא� זכה בביצי� חשיב מזומ�, שהק� הוא הביצי�יקרא" פרט למזומ� 
שא� בא לתופסה לפני שתיגמר יציאתה חייב לשלח את כשיצאה רובה שעדיי� לא קנאה 

דדעת בעל השוב& עליה�, שהוא בטוח על הא�  אפי'ואיסור גזל היינו , הא� ולקחת הבני�

, ולאב"א קאי על הביצי� והטע� מפני שכבר ביציאת רוב� שיחזרו לשוב& בערב
דעתו עליה�. ולדברי רב יהודה שאסור לזכות בביצי� כל זמ� שהא� רובצת 

חצרו  עליה�, א"כ אפי' בנפלה לחצירו, כל מקו� שהוא לא יכול לזכות בה ג�
, וא� דקנתה לו חצרולא זוכה עבורו, ובאופ� זה א� שילח את הא� הוי גזל מעליא 

לא שילחה הרי אסור ללוקח� בלא שילוח, וא� בא קט� ולקח� חייב אבי הקט� 
וה"ה א� נת� הגדול ידו או בגדו תחת הביצי� כדי שלא יזכה להחזיר� מפני דרכי שלו�, 

    ביצי�, ושילח את הא� ונטל� וזכה בה�. תוס'.בה� בעל החצר, ולא נתכוו� לזכות ב

  המש� עני� שכירות בתי�

   - די� חודש העיבור ק"ב:

וא"צ להוסי� שכר, המשכיר בית לחבירו לשנה ונתעברה השנה, נתעברה לשוכר 

  וא� השכיר את הבית לחודשי� נתעברה למשכיר. שהחודש בכלל שנה. 

   -וא� אמר לו שישל� י"ב זהובי� לשנה ודינר זהב לחודש

דלא ידעינ� א� אומרי� תפוס לשו� יחלוקו את חודש העיבור לרשב"ג ורבי יוסי 

ראשו� או תפוס לשו� אחרו�. וכתבו התוס' דדוקא הכא שה� סותרי� זה את זה הוי ספק, אבל 
   י יוסי תפוס לשו� שניה�.היכא שאינ� סותרי� זה את זה (תמורת עולה ושלמי�) סובר רב

חייב לשל� הכל למשכיר דס"ל לרב תפוס לשו� אחרו�. וכמו שאמר רב  ולרב

, חייב וסלע אינו שוה אלא צ"ו פרוטותאסתירא מאה מעי שימכור חפ# זה בשא� אמר 
לו מאה מעי, וא� אמר מאה מעי אסתירא חייב לו אסתירא, אמנ� מש� אי� 

גדולה שהיא שוה מאה פרוטות, או שאומר מאה  אסתיראראיה די"ל דפרושי קמפרש 

שמש� אי� ראיה לשוכר די"ל שכוונתו  נ� שוות אלא אסתירא. ובתוס' פירשופרוטות רעות שאי
רב ל שנה, ולכ�שישל� דינר בכל חודש ולא ימתי� לסו� השנה, ומ"מ לא ישל� יותר מי"ב דינר ל

רש שההו"א היתה שדינר זהב לחודש שכולו למשכיר משו� תפוס לשו� אחרו�. ורבינו שמואל מפ
   הוא פרושי קמפרש, שרק על שנה פשוטה ישל� לו י"ב, אבל על שנה מעוברת ישל� דינר לחודש.

ואמר לו שיצא מביתו או הולכי� אחרי התפוס, שא� בא באמצע החודש ולשמואל 

דקרקע יחלוקו, וא� בא בתחילת החודש הכל למשכיר  שישל� לו שכר חודש זה

. ומה שאמר דהעמד ממו� על חזקתו, וא� בא בסו� החודש הכל לשוכר ליהבחזקת בע
שמואל שא� אמר כור בשלושי�, סאה בסלע, אני מוכר ל&, שקנה מה שכבר 

  לקח, אי� הטע� משו� תפוס לשו� אחרו�, אלא משו� דתפיס . 

קרקע בחזקת בעליה עומדת, ואפי' אמר לו דינר לחודש י"ב לשנה  ולרב נחמ�

  ר.הכל למשכי

א� נמצאי� בתו& הזמ�  -מה הדי� כשיש ויכוח א� שיל� דמי השכירות

, וא� דשכירות אינה משתלמת אלא לבסו� ביו� האחרו� של השנההדי� ע� המשכיר 
נמצאי� אחרי הזמ� הדי� ע� השוכר (וכמו ששנינו גבי פדיו� הב�, שא� האב 

בזמנו, וחייב הב� דהלאוי שיפרע אד� חובו מת בתו& ל' הרי הב� בחזקת שלא נפדה 

שלא  השכני�, ולאחר ל' יו� הרי הוא בחזקת שנפדה, אא"כ אמרו לו לפדות עצמו
 והוא טוע� ששיל� בבוקר), וביומא דמשל� זמניה ואביו בשעת מותו ציווה לפדותונפדה 

 שלא קיבלנשבע  ביו� שיצא ממלאכתונאמ� השוכר בשבועה, דדווקא שכיר בזמנו 
, אבל כא� וסבור ששיל� לו, ובאמת שיל� לחבירוונוטל משו� שבעה"ב טרוד בפועליו 

  .שבועת הסתונשבע  לומר פרעתי&,נאמ� השוכר 



 

כתבו התוס' שלאביי דס"ל עביד איניש דפרע בתו&  -הטע� שאי� חוששי� שפרע בתו� הזמ�
ורע בתו& הזמ�, אמנ� כיו� זמניה, הכא גבי פדיו� הב� היה אפ"ל דכיו� שאי� כה� שיטרידו אינו פ

שטע� זה אינו שיי& בשוכר צ"ל שהטע� הוא שמא יתאכלו המעות ולא יועיל הפדיו�, ובשכירות 
  שמא יפול הבית של שוכר, או של משכיר ויוציאו מביתו.

המשכיר  -מה הדי� כשיש ויכוח כמה שני� כבר עברו מהשכירות ק"ג.

וטוע� המשכיר שכבר גר בה ה' שני�  ולא נכתב בשטר זמ�,בית לחבירו לי' שני� 
דקרקע בחזקת בעליה עומדת על כל ספק הבא נאמ� המשכיר,  והשוכר טוע� שגר בה ג' שני�,

, ולא דמי לטוע� שפרע חוב דש� היה עליו לכתוב על השטר שפרע או לפנינו
ויאמר לקוחה היא לכתוב שובר, אבל כא� שטר השכירות מטרתו שלא יחזיק בבית 

והוסיפו התוס' שא� שעיקר השטר הוא עבור המשכיר,  .שיוכל לתבוע לעול� י' שני� בידי, ולא

מ"מ השטר ביד השוכר שלא יוכל להכחיש את מספר השני�. עוד פירש ר"ח שבשטר כתוב זמ� 
והוא ביד המשכיר, וכתוב ששכר י' שני� במאה זוז, ואחרי ה' שני� השוכר טוע� ששיל� לו ה' 

יבל עבור ג' שני�, והשוכר נאמ� משו� שטוע� שהשטר ביד המשכיר כדי שני�, והמשכיר טוע� שק
  שלא יוכל להחזיק בקרקע.   

  זמ� השאלה בכמה מקרי�
ואפי' מחזירו הרי השאלה היא לעול� כל זמ� שהוא ראוי למלאכה,  השואל כלי בטובו

אבל בלא קני� כלתה המשיכה הראשונה ברגע ודווקא כשעשה קני� חוזר ונוטלו כשיצטר&. 

כאשר לא יהיה יותר ראוי לשימוש, שהרי לא נתנו וצרי& להחזיר לו את קת הכלי שהחזירו, 

במתנה, וכבר לא נחשב "בטובו". ובערו& מפרש שבטובו היינו בטובה שמחזיק השואל למשאיל, 
  .יכול להשתמש לעול� בכליו של המשאיל, וכתבו התוס' דאינו נראה

האי פרדיסא הרי הוא שאול לו לאותו פרדס, וא�  השואל מעדר לעדור בו

, והיינו פרדס אחדיכול לעדור בו איזה פרדס שירצה  סתמאשאל לעדור בו פרדיסא 
דפרדיסי וא� שאל לעדור בו פרדיסי יכול לעדור בו את כל הפרדסי� שיש לו 

כר ב' קרקעות, היינו גבי מכר שאי� טובא נמי משמע. וכתבו התוס' דהא דמצינו שהמוכר ארעתא מ
אומרי� שמכר כל קרקעותיו, משא"כ בשאלה שמשאיל לכל צרכו. ועוד י"ל דהת� המוכר מוחזק 
והכא השואל מוחזק, וא� שסופו להחזיר כיו� שתפוס בה הוי מוחזק (משא"כ בקרקע כיו� שאי� 

  יכול להצניעה הרי היא בחזקת בעליה א� כשהיא ברשות השוכר).

שאינו שאול לו אלא ונפלה אינו יכול לבנותה באר זו  מחבירו האי גרגותא השואל

והרי היא אבל א� שאל גרגותא ונפלה יכול לבנותה הבאר ההיא ולא כשנעשה אחר, 

יכול לחפור מקו� לחפור בו באר וא� שאל בי גרגותא שאולה לו עד שישקה כל שדותיו, 
מתחילה, אבל א� היה רק דיבור י� כמה בארות עד ימצא באר טובה, וצרי& לעשות קנ

  יכול לחזור בו.

המשכיר בית לחבירו ונפל,  -מתי יכול המשכיר לשנות את הבית שהשכיר

א� השכיר לו בית זה הפסיד, וא� אמר לו בית סת� חייב להעמיד לו בית אחר 
ויכול לשנותו מאחד לשניי� או מקט� לגדול, וא� אמר לו מידת בימי השכירות, 
יכול לשנותו, וא� אמר לו בית כזה, והבית נמצא על שפת הנהר הבית אינו 

אי� אומרי� שכוונתו כזה שיהיה על שפת שהוא חשוב, ולא התנה על מידת ארכו ורחבו, 
שיכול , ולא ישנהו מקט� לגדול או מגדול לקט� אלא כוונתו להתנות על הכלהנהר 

אחד לשניי� או משניי� , מהשוכר לומר אי אפשי בבית גדול, או אי אפשי בבית קט�
    לאחד, ולא יפחות מ� החלונות ולא יוסי� עליה�, אלא מדעת שניה�.

  

        המקבל:המקבל:המקבל:המקבל:
        

  חיוב אריס וחוכר וחיובי בעל השדה

צרי& באריסות או בחכירות המקבל שדה מחבירו  -ההתעסקות בשדה ק"ג:

להתעסק בשדה כמנהג המדינה, שא� היה מנהג לחרוש או לעקור אי� הוא או 
יכולי� לשנות מהמנהג, כיו� שיש סיבה לעכב שבעה"ב יכול להעדי� בעה"ב 

לקצור שהשורשי� יזבלו את השדה, או לעקור כדי לנקות את השדה, וכ� 
המקבל יכול להעדי� לקצור כיו� שזה קל יותר, ויכול להעדי� לעקור כדי 
שיהיה לו תב�. וכ� א� נהגו לחרוש אחרי הקצירה או העקירה חייב לעשות כ&, 

  פי' א� הוא ניכש את השדה ובאותו מקו� אי� נוהגי� לנכש.א

  

  

א� נהגו שגה לב�, ואי� בה� עבודה, א� יש אילנות בקרקע  -אילנות שבקרקע

להשכיר� למקבל הרי ה� של המקבל, אפי' א� האריס נות� לבעה"ב פחות 
מהרגילות, וא� נהגו שלא להשכיר הרי ה� של בעל השדה, אפי' א� האריס 

  ה"ב יותר מהרגילות.נות� לבע

בעל השדה והמקבל חולקי� בתבואה, וכ� בתב� ובקש,  -חלוקת הגידולי�

ובמקו� שאי� רגילי� לתת תב� אע"פ שיש מי שנות� עי� יפה הוא, ואי� 
האחרי� חייבי� לתת. וכש� שחולקי� ביי� כ& חולקי� בזמורות, וכ� חולקי� 

ניה� מספקי� את בקני� המקולפי� שמעמידי� בה� את הגפני�, שהרי ש
  הקני�.

ה� חיוב על בעל השדה (עשית שא"א בלעדיה עיקר השמירה  -הוצאות השדה

התל סביבות השדה וחיזוקו פע� שניה ושלישית, והקני� לגדר) אבל שמירה 
יתירה (הגדר עצמה) מוטלת על האריס. בעה"ב צרי& לתת מעדר ורחת ודלי 

  השדה. וכלי למי�, והאריס צרי& לחפור חריצי� להשקית

המקבל שדה בית השלחי� או בית האיל�  - יבש המעי� או נקצ! האיל� ק"ד.

בסתמא, ונקצ# האיל�, חייב לשל� לו את כל דמי החכירות. וא� יבש המעי� 
הגדול הוי מכת מדינה ומנכה לו מהחכירות, אבל א� יבש נהר קט� אינו מנכה 

ה מנכה לו לו שהרי יכול להביא מי� בדליי�. וא� חכר בית השלחי� ז
מהחכירות, לשמואל איירי באמר החוכר חכור לי בית השלחי� זה, אבל כשאמר 
כ& המחכיר אינו מנכה, וכמו שמצינו שהמוכר בית כור עפר יכול לתת לו לו 
אע"פ שאי� בו אלא לת&, א� הוא נקרא בית כור (וכ� במוכר כר� או פרדס). 

�" ודאי כוונתו כדקיימא ולרבינא א� ה� עומדי� ליד השדה ואמר "בית השלחי
  השתא, משא"כ כשאינו עומד ש�.

המקבל שדה מחבירו ולא עבד בה, שמי�  - חיוב האריס א� לא עבד בשדה

כמה היתה ראויה לעשות ומשל� לו, מפני שכותב לו "א� אוביר ולא אעביד 
  אשל� במיטבא".

   - כמה תנאי� שפסקו הלכה מכח לשונות שהורגלו לכתוב

  המחייב אריס שלא עבד בשדה וכנ"ל.  ר"מ

ואינו יכול לומר שאשתו עניה המחייב את הבעל להביא קרב� עשיר על אשתו  ר"י

וכ� חייב להביא שאר קרבנותיה, מפני שכותב לה"אחריות דאית ל& עלי מ� 
  קדמת דנא". 

התיר באלכסנדריא בני� שחטפו את אימ� בשעת כניסת� לחופה,  הלל הזק�

  אימ� היה כתוב "לכשתכנסי לחופה הוי לי לאינתו". מפני שבכתובת

אמר שהמלוה לא יקח משכו� יותר מסכו� החוב מפני  רבי יהושע ב� קרחה

שכותב שיגבה ממנו כנגד סכו� המשכו�, והתועלת בכתיבת דבר זה הוא א� 
פחתו דמי המשכו�, אמנ� ג� בלא כתב קנה וא� השיב המשכו� ללוה ומת 

  .לוקח את המשכו� מבניו

שהיה גובה מאבי הבת את כל היה מגבה לבעל את הכתובה כמלוה רבי יוסי  ק"ד:

שהאשה תיפרע במקו� שהיו נוהגי� לעשות את הכתובה מלוה  מה שכתוב בכתובה

. וא� נוהגי� לכתוב בכתובה מחיר כמו מלוה את מה שהביאה א� תתאלמ� או תתגרש
ימר היה גובה כפי כפול הבעל גובה חצי, ובנהרבלא היה גובה שליש. ומר

הכתוב בשטר והיינו א� עשו קני�. וא� אד� אמר שיתנו לבתו ד' מאות זוז 
לכתובה, א� אמר בלשו� תנו יתנו ד' מאות ויכתבו ח' מאות, וא� אמר כתבו 
יתנו ב' מאות ויתנו ד' מאות. ואי� חילוק בי� א� אמר בכתובה או שאמר 

  לכתובתה (ודלא כרב אשי).

כו� מסוי� א� יוביר את השדה והוביר שליש, לנהרדעי אריס שאמר שישל� ס
ישל� שליש, ולרבא פטור דאסמכתא לא קניא כיו� דגזי�, (משא"כ באומר 

  שישל� במיטבא דלא גזי�).

 שה� זולי� יותר ומכחישי� פחות אתהמקבל שדה לזריעת שומשמי וזרע בה חיטי� 

וגדלו חיטי� כשווי שומשמי�, אי� מנכה מהתשלו� את מה שהקרקע הקרקע, 
כחשה פחות, מפני שהבעלי� מעדי� שתכחש הקרקע ולא הוא. וא� עשתה 
  יותר משומשמי חולק ברווח ע� בעל הקרקע, שהרי א� הקרקע גרמה לשבח.
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