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  רש"י
  מתני' 

   לזריעה אם לאכילה: . סתם ולא פירש אםהמוכר פירות
   . הלוקח:וזרען

. לא מבעיא פירות דאיכא דזבין לזריעה ואיכא דזבין לאכילה ומצי למימר ולא צמחו
לאכילה מכרתיו לך ואין כאן מקח טעות כלל אלא אפילו זרע פשתן דרוב הפשתן הנקח 

ט.) בעולם לזריעה קונין אותו דכיון דאיכא דזבין נמי לאכילה כדאמרינן (נדרים דף מ
לוליבא דכיתנא לכותחא אינו חייב באחריותן דמצי למימר לאכילה מכרתיו לך 
דבממונא לא אזלינן בתר רובא כדשמואל בגמרא ודוקא זרע פשתן משום דחזי לאכילה 
אבל זרעוני גינה כגון זרע כרוב וקפלוט שאינו נאכל כלל חייב באחריותן שרשב''ג אומר 

   זרעוני כו' הכי מפרש בגמרא:
. דהוי מקח טעות והרי הוא כעצים של זית ונמצא של שקמה יין ונמצא באחריותן חייב

חומץ דהוי מקח טעות וכל שכן בכאן דהתם מיהא איכא דניחא ליה בהכי ואיכא דניחא 
ליה בהכי אבל הכא כיון דלאכילה לא חזו ולזריעה לא חזו אין לו תקנה אלא להסקה 

א נהנה בהם כלום וגם לא שלח בהן יד ואפילו דמי עצים לא ישלם לו לוקח דהא ל
   דנתחייב באחריותו וכמי שאמר לו מוכר לך זרע אותם דמי דודאי לזרע זבנינהו:

  
  גמ' 

   . לקמן פריך עלה ממתניתין הלכך נקט לה הכא:איתמר
   . קודם מכירה ואין ראוי אלא לשחיטה:ונמצא שהיה נגחן

   עמא לקמיה דרובא לרדיא זבני:. כיין ונמצא חומץ והדרי זוזי כדמפרש טמקח טעות
   . דבממונא לא אזלינן בתר רובא אלא אחר טענה טובה:יכול לומר לו כו'

. דהא איכא דזבין לשחיטה ורובא לאו כלום הוא והוה ליה כי פלגא לשחיטה מכרתיו לך
ופלגא והמוציא מחבירו עליו הראיה ואפילו לסומכוס דאמר בפרק שור שנגח ממון 

ין וקיימא לן כוותיה דסתם לן תנא התם כוותיה ה''מ כגון שור שנגח המוטל בספק חולק
את הפרה ונמצא עוברה בצדה ואין ידוע לבית דין היאך היה המעשה אם ילדה קודם 
נגיחה או אחר כן ואפילו טעין חד מינייהו טענת ברי ואידך טענת שמא כדאמרינן התם 

ח.) דקיימא לן חולקין משום דאין וכמו סבא ויבם בנכסי ספק בפרק החולץ (יבמוח דף ל
ידוע אם בן ט' לראשון ויירשנו זקנו או בן ז' לאחרון ובנו של יבם הוא אבל הכא שאנו 
יודעין היאך היה המעשה הרי זה מכרן לזה סתם ונתגלה הדבר שהיה נגחן קודם לכן 
הכא מודה סומכוס דלא הוי ממון המוטל בספק אלא אזלינן בתר ההוא שטוען יפה 

ון דרובא לא כלום הוא לא היה לו למוכר לפרש אלא הלוקח הוה ליה למימר לרדיא דכי
קבעינא ליה ומדלא פי' הפסיד ולא דמי ליין ונמצא חומץ (לעיל פג:) דהתם יין קתבע 
מיניה דמוכר בהדיא: ה''ג וליחזי אי גברא דזבין לרדיא לרדיא אי גברא דזבין לנכסתא 

שמואל ליחזי אי האי גברא עובד אדמה הוא ולא טבח לנכסתא. כלומר ה''ד דפליגי רב ו
ורגיל לקנות שוורים לחרישה וכגון שהיו מכירין זה את זה ודאי לרדיא זבין ואפי' 
לשמואל ליהוי מקח טעות דכיון שמכירין זה את זה הרי כאילו פירש לו מכור לי שור 

   ותן:לחרישה ודמי למוכר זרעוני גינה שאינן נאכלין דמסתמא חייב באחרי
   . כגון טבח שאינו עובד אדמה:דזבין לנכסתא

   . טבח ועובד אדמה:ומשני בגברא דזבין להכי ולהכי
   . יתירין הרבה על דמי שחיטה:דמי רדיא

. אי דמי רדיא לרדיא אי דמי נכסתא לנכסתא כיון דהאי גברא עביד דזבין להכי וליחזי
דשור לרדיא קונין בעשרים  ולהכי היה לנו לילך אחר הדמים ונימא הדמים מודיעים

דינרים ולשחיטה בי' דינרים וניחזי אי דמי רדיא יהב ליה דהיינו כ' דינר הדמים 
מודיעים דלרדיא זבין והרי זה מקח טעות כמוכר יין ונמצא חומץ ואמאי קאמר שמואל 
דיכול לומר לשחיטה מכרתיו הא ודאי לרדיא זבין דהא אפילו לשחיטה זבין כיון דדמי 

ביל מיניה דלוקח מקחו בטל דנתאנה יתר משתות דהא לא חזי לרדיא שהרי רדיא ק
נמצא נגחן ואינו שוה אלא י' דינרים לשחיטה ואי דמי נכסתא יהב ליה ודאי דלנכסתא 
זבין ואף על פי ששוה י' דינרים כמו שנתן קאמר רב דהוי מקח טעות ונפקא מינה 

ילו לרבנן דאמרי בפרק המוכר לטרחא כדלקמן ואמאי לימא הדמים מודיעין דהא אפ
את [הספינה] (לעיל דף עז:) אין הדמים ראיה הני מילי גבי מכר את הצמד לא מכר את 
הבקר וכדאוקימנא בדוכתא דקרי לצמד צמד ולבקר בקר ואיכא נמי דקרי ליה לבקר 
צמד דכיון דלאו כולי עלמא קרו ליה לבקר צמד איכא למימר דהאי לוקח הוי מהנהו 

בקר והלכך קא''ל מוכר צמדי מכרתי לך ולא בקר שהמוציא מחבירו עליו  דקרי לבקר
הראיה והלכך על הלוקח להביא ראיה שהוא מאותן הרגילין לקרוא לבקר צמד ומדלא 
מייתי ראיה מפסיד אבל הכא דהאי גברא זבין לרדיא ולשחיטה מודו רבנן דהדמים 

לרדיא וגם הדמים מודיעין הלכך  מודיעים דכיון דידעינן בודאי בהאי לוקח דרגיל לקנות
הדמים ראיה דכי האי גוונא נמי אמרינן התם היכי דמי אי דקרו ליה לצמד צמד כו' אלא 
דקרו ליה נמי לבקר צמד כולה זבין ליה אלמא היכא דכל בני העיר קורין לבקר צמד 

שרגיל אע''פ שקורין לו לפעמים בקר אמרינן דכוליה זבין דכיון דידעינן ביה בהאי לוקח 
לקרות נמי לבקר צמד כשאר בני העיר וגם הדמים מודיעין דבקר עם צמד זבן הלכך 
אמרי רבנן דהדמים ראיה וה''נ כיון דהאי גברא זבין לרדיא ולשחיטה והדמים מודיעין 

   דלרדיא זבין ודאי כיון דאיכא מילתא דמוכחא הדמים ראיה כן נראה בעיני:
עין ואיכא דגרס דזל רדיא וקם כי בישרא והיינו . וליכא דמים מודידאייקר בישרא כו'

   הך:
   . פלוגתא דרב ושמואל מאחר ששוה יפה מה שנתן בו:ובעי גמרא למאי נפקא מינה

. טורח מכירת השור לשחטו ולמכור הבשר הלכך אמר רב הרי זה מקח טעות לטרחא
   ויחזיר לו המוכר דמיו:

  ים:. דהוי מקח טעות להתחייב המוכר להחזיר הדמה''ד
. מעות מצויות למוכר לאישתלומי לוקח מיניה דמוכר אמאי אמר רב הרי זה אי דליכא

   מקח טעות ויחזיר השור ליעכב תורא עצמו בזוזי:
. מקרא נפקא לן בפ''ק דבבא קמא (דף ט.) דאמר רב הונא או כסף דאמרי אינשי כו'

סף ומשני הב''ע ישלם או מיטב שדהו ואיתיביה רב נחמן לרב הונא ישיב לרבות שוה כ
בדלית ליה מעות מצויות דלית ליה פשיטא מהו דתימא אמרינן זיל טרח וזבין ואייתי 

   ליה קמ''ל:
   . האיש אשר אתה נושה בו:רשותך

   . סובין בשוויהן:פארי
. מעות מצויות למוכר לאישתלומי לוקח מיניה פירש ר''ח דשמעינן לא צריכא דאיכא

לא יכול לדחויי למלוה לאפרועי משאר נכסים דבעו  מינה דהיכא דאית ליה מעות ללוה
שומא אלא זוזי הוא דפרע ליה ולא דמי למאן דלית ליה זוזי דשיימי ליה בי דינא 
מנכסיה ויש מי שאומר היכא דאיתנהו לזוזי דמי זה השור בעינייהו וצריכא עיון כן 

כדפרישית מילתיה פר''ח ולא נהירא לי האי לישנא בתרא כלל דמה לי הני מה לי אחריני 
   דרב הונא דלא אמרינן ישיב לרבות שוה כסף אלא היכא דלית ליה זוזי:

   . דשוורים לרדיא זבני:ורובא
. כגון תשע חנויות מוכרות בשר שחוטה והאחת מוכרת בשר נבילה דאמרינן באיסורא

   בנמצא הלך אחר הרוב:
  . אלא אחר המוחזק אם יש לו שום טענה:לא אזלינן בתר רובא
. וטוענת אבדתי כתובתי א''נ במקום שאין כותבין כתובה כדמפרש האשה שנתארמלה

 בכתובות:

                """"""""ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַהּמֹוֵכר ֵּפירֹות""""""""                ''''''''ווווווווַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק 

        בבבב    צג,צג,צג,צג,    – – – – א א א א     צב,צב,צב,צב, . 1
ָנה   ִמׁשְ

ירֹות ַהּמֹוֵכר   צב,א   , ָצְמחוּ  ְולֹא ּוְזָרָען ַלֲחֵברוֹ  ּפֵ
ן ֶזַרע ַוֲאִפיּלוּ  תָּ ׁשְ יב ֵאינוֹ  - ּפִ ַאֲחָריּוָתן ַחּיָ    .ּבְ

ְמע ן ׁשִ ְמִליֵאלַרּבָ ן ּגַ   : אֹוֵמר ֹון ּבֶ
ה ֵזְרעֹוֵני ֵאיָנן ִגיּנָ יב - ֶנֱאָכִלין ׁשֶ ַאֲחָריּוָתן ַחּיָ      .ּבְ

  

ָמָרא   ּגְ

ַמר:    ִאיּתְ
  ַהּמֹוֵכר ׁשֹור ַלֲחֵבירֹו, ְוִנְמָצא ַנְגָחן 

  ָאַמר:  ַרב
ח ָטעּות.    ֲהֵרי ֶזה ִמּקַ

מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ
ִחיָט  יו ְלָך. ָיכֹול לֹוַמר לֹו: ִלׁשְ   ה ְמַכְרּתִ

  
ָזֵביןוְ  ְבָרא ּדְ   ְלִנְכְסָתא,  -ְלִנְכְסָתא   ֶליֱחֵזי ִאי ּגַ

   ְלִרְדָיא! – ְלִרְדָיא ִאי
  

ָזֵבין ְלָהִכי ּוְלָהִכי.  ַגְבָרא ּדְ   ּבְ
  

ֵמי ֵהיִכי ִניְנהּו!    ְוֶליֱחֵזי ּדְ
  

  לֹא ְצִריָכא, 
ְדֵמי ִרְדָיא.  ָרא ְוָקם ּבִ יׂשְ יַקר ּבִ ִאּיַ   ּדְ

  
  ִאי ָהִכי, 

ּה?    ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ
  

ּה ְלִטְרָחא.    ָנְפָקא ִמיּנָ
  

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
ֵליכָּ    צב,ב יּה ִאי ּדְ ּלּוֵמי ִמיּנֵ ּתַ זּוֵזיּה.  - א ְלִאיׁשְ ב ּתֹוָרא ּבְ   ִליַעּכַ

י:  ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ַרע"ּדְ אֵרי ִאּפָ   ! "ִמן ָמֵרי ַרׁשּוָתיְך, ּפָ
  

  לֹא ְצִריָכא, 
ִא  יּה. ּדְ ּלּוֵמי ִמיּנֵ ּתַ א ְלִאיׁשְ   יּכָ

  
ח ָטעּות ַרב"     -  "ָאַמר: ֲהֵרי ֶזה ִמּקַ

א ָאְזִליַנן,  ַתר רּוּבָ   ּבָ
א ְלִרְדָיא ָזְבִני.    ְורּוּבָ

  
מּוֵאל ָאַמר ַלךְ    : ּוׁשְ

א  ַתר רּוּבָ י ָאְזִליַנן ּבָ ִאיּסּוָרא,  -ּכִ   ּבְ
ָממֹוָנא    לֹא.  -ּבְ

  
ה ְוֶעֶב  ָ ָוִרין ּוֵפירֹות). (ִסיָמן: ִאׁשּ   ד ׁשֹור ׁשְ

  
  ֵמיִתיֵבי: 

ה" ָ ְתַאְלְמָנה ָהִאׁשּ ּנִ ה אוֹ  ׁשֶ ְרׁשָ   , ִנְתּגָ

אִתי תּוָלהּבְ " :אֹוֶמֶרת ְוִהיא ֵ    ".ִניׂשּ



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹות
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י לֹא": אֹוֵמר ְוהּוא א, ּכִ אִתיךְ  ַאְלָמָנה ֶאּלָ    ".ְנׂשָ

ָיְצָאה ֵעִדים ֵיׁש  ִאם ִהיּנּוָמא ׁשֶ ּה ְורֹ ּבְ רּוַע  אׁשָ ָתּה  - ּפָ תּוּבָ    .(כתובות טו:) "ָמאַתִים ּכְ
א ֵעִדים  א ֵעִדים, ָהא ֵליּכָ ִאיּכָ   לֹא,  - ַטֲעָמא ּדְ

אֹות!  ָ תּולֹות ִניׂשּ ים ּבְ ים, ְורֹוב ָנׁשִ ׁשִ ְך ַאַחר רֹוב ַהּנָ אי? ֵליָמא: ַהּלֵ   ְוַאּמַ
  

  : ָרִביָנאָאַמר 
תּולוֹ  ים ּבְ א ְלֵמיַמר: רֹוב ָנׁשִ ִאיּכָ ּום ּדְ אֹות, וִמיעּוט ַאְלָמנֹות. ִמׁשּ ָ   ת ִניׂשּ

תּוָלה ֵיׁש ָלּה קֹול את ּבְ ֵ יׂשּ ל ַהּנִ    ,ְוּכָ
א.  - ְוזֹו הֹוִאיל ְוֵאין ָלּה קֹול    ִאיְתַרע ָלּה רּוּבָ

  
תּולֹות ֵיׁש ָלֶהן קֹול,  אֹות ּבְ ָ יׂשּ ל ַהּנִ   ִאי ּכָ

א ֵעִדים ַמאי ָהֵוי?  י ִאיּכָ   ּכִ
ֵלית ָלּה קֹול ָסֲהֵדי  ֵרי ִניְנהּו! ִמּדְ ּקָ   ׁשַ

  
א,    ֶאּלָ

תּולֹות ֵיׁש ָלֶהן קֹול,  אֹות ּבְ ָ יׂשּ   רֹוב ַהּנִ
א.    ְוזֹו הֹוִאיל ְוֵאין ָלּה קֹול ִאיְתַרע ָלּה רּוּבָ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ב ְוִנְמָצא ַלֲחֵברוֹ  ֶעֶבד "ַהּמֹוֵכר ּנָ יעוֹ  - קּוְביּוְסטּוס אוֹ  ּגַ   , ִהּגִ
ין ִלְסִטים במּוְכ  אוֹ  ְמזּוּיָ ְלכּות תָּ ךָ  ֲהֵרי לוֹ  אֹוֵמר - ַלּמַ ּלְ    ".ְלָפֶניךָ  ׁשֶ

א ^ַמאי ַטֲעָמא?    צג,א   ֵריׁשָ
א ָהִכי ִאיְתְנהּו! רּוּבָ ּום ּדְ   ָלאו ִמׁשּ

  
  לֹא, 

הּו ָהִכי ִאיְתְנהּו.    ּכּוּלְ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ַגח "ׁשֹור ּנָ ָרה ֶאת ׁשֶ ָרּה  ְוִנְמָצא ַהּפָ ּה  עּוּבָ ִצּדָ   , ּבְ
ּלא ַעד ִאם ָידּוַע  ְוֵאינוֹ  ָגָחּה  ִאם אוֹ  ָיְלָדה, ְנָגָחּה  ׁשֶ ּנְ ֶ    ָיְלָדה. ִמׁשּ

ם ּלֵ ָרה ֵנֶזק ֲחִצי ְמׁשַ ָלד" ּוְרִביַע  ַלּפָ    .(בבא קמא מז.) ַלּוָ
רֹות ְויֹוְלדֹות,  רֹות ִמְתַעּבְ רֹות, ְורֹוב ּפָ אי ֵליָמא: ֵלְך ַאַחר רֹוב ּפָ   ְוַאּמַ

ת ְנגִ  אי ֵמַחּמַ יָלה! ְוָהא ַוּדַ   יָחה ִהּפִ
  

ָקא ָלן,  ּפְ ִמּסַ ּום ּדְ   ָהָתם ִמׁשּ
יָלה,  יֲעתּוָתא ִהּפִ ָמּה ֲאָתא ּוִמּבִ א ְלֵמיַמר ִמּקָ ִאיּכָ   ּדְ

יָלה.  ח ְנָגָחּה ְוִהּפִ א ְלֵמיַמר ֵמֲאחֹוָרּה ֲאָתא ּוִמיְנּגַ   ְוִאיּכָ
ָסֵפק',  ל ּבְ   ָהֵוי 'ָממֹון ַהּמּוּטָ

ל ּבְ 'ְוָכל    חֹוְלִקין.  - 'ָסֵפקָממֹון ַהּמּוּטָ
  

ֵאי,  ַתּנָ   ֵליָמא ּכְ
ָהָיה "ׁשֹור ִצּדוֹ  ָהרּוג ׁשֹור ְוִנְמָצא, רֹוֶעה ׁשֶ   , ּבְ

י ַעל ַאף ה  :ׁשֶ  ּפִ ח ּזֶ ח מּוָעד ְוֶזה ְמנּוּגָ   , ִליּגַ
ךְ  ֶזה ָ ֹוךְ  מּוָעד ְוֶזה ְמנּוׁשּ    ,ִליׁשּ

ָידּוַע ': אֹוְמִרים ֵאין ה ּבְ ּזֶ כ ְוֶזה ְנָגחוֹ  ׁשֶ    '.וֹ ְנׁשָ
י ַאָחא    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָמל ין ָהאֹוֵחר ּגָ ים ּבֵ ַמּלִ   , ַהּגְ
ָמל ְוִנְמָצא ִצּדוֹ  ָהרּוג ּגָ ָידּוַע  - ּבְ ה ּבְ ּזֶ    ".ֲהָרגוֹ  ׁשֶ

י ֲהָדֵדי ִניְנהּו,  א ַוֲחָזָקה ּכִ רּוּבָ   ַסְברּוָה ּדְ
י ַאָחא -ֵליָמא ַרב  ַרּבִ    ,ָאַמר ּכְ

מּוֵאל ָאַמר  א ַקּמָ  -ּוׁשְ ַתּנָ   א! ּכְ
  

  ַרב:  ָאַמר ַלךְ 
א,  א ַקּמָ ּנָ ָאַמִרי ֲאִפיּלּו ְלּתַ   ֲאָנא ּדְ

  רש"י
   . ויש לי מאתים:בתולה נישאתי

   . ואין לך אלא מנה:אלמנה נשאתיך
   . מבית אביה לבית בעלה כשנכנסה לחופה:שיצאה

. קלתא דמנמנמא ביה כלתא או ראשה פרוע בשוק בשעת בהינומא
   שכן דרך הנישאות בתולות:כניסה לחופה 

. ואע''פ שאין לה עדים מעידים על בתוליה ואין יודעין כתובתה מאתים
   אם נישאת בתולה או בעולה:

   . דהמוציא מחבירו עליו הראיה:כתובתה מנה
. שבעולם שנישאות לבעל בתולות הן אלא ודאי בממונא לא ורוב נשים

   א לרב:אזלינן בתר רובא אלא אחר המוחזק כשמואל וקשי
. וזו איכא למימר דמן המיעוט היא הואיל ואין לה קול ומיעוט אלמנות
   כדמפרש ואזיל:

. שיצאה בהינומא מאי הוי מאחר שהן עצמן אין יודעין כי איכא עדים
   אם ניסת בתולה או אלמנה נמצא דאין כאן קול כלל:

   . ולא ראוה יוצאת בהינומא:סהדי שקרי
   נישואי בתולה נזכרים בה בני אדם:. מתוך שיש שמחה ביש לה קול

. דבתולות נישאות דרובן יש להן קול מכחיש כחו של איתרע לה רובא
אותו רוב וכיון דאיכא למימר הכי ואיכא למימר הכי המוציא מחבירו 

   עליו הראיה:
   . קודם לכן גונב ממון:נמצא שהיה גנב

   . גונב נפשות:קוביוסטוס
   ת:. ללוקח ואין כאן מקח טעוהגיעו

   . הורג נפשות וסופו ליהרג:לסטים מזויין
   . ליהרג:או מוכתב למלכות

  . דגברא קטילא זבין ליה:הרי שלך לפניך
. הגיעו והלא אין לך מום גדול מגנב או קוביוסטוס רישא מאי טעמא

   ואפ''ה קנה לוקח ואע''ג דלא קבל עליו מומין בפירוש:
קוביוסטוסין ולדעת כן  . עבדי הכי איתנהו גנבים אולאו משום דרובא

קנאו הלוקח וכמי שקבל עליו דמי אלמא בממונא אזלינן בתר רובא 
וקשיא לשמואל דכיון דלא אזיל בתר רובא כפלגא ופלגא דמי וא''כ 
אמאי הגיעו הרי לא היה יודע הלוקח שהיה בו מום זה וסתם לוקח 

ם אעבד שפירא יהב זוזי כדאמר נמי לקמן אפירי שפירי יהב זוזי ומו
   מבטל כל מקח וממכר היכא דלא נודע ללוקח:

. גנבים וכמאן דאמר ליה מוכר בהדיא ומשני לא כולהו הכי איתנהו
   דמי שהרי יודע לוקח שהוא גנב:

. ואין ידוע לב''ד ולא עדים יודעין אבל הם יודעין ונמצא עוברה בצדה
בה בר דלא קתני ואינו יודע והכי אמרינן בשנים אוחזין (ב''מ דף ב:) ולר

   רב הונא דאמר אמר סומכוס אפילו ברי וברי כו':
   . השור ילדה ופטור בעל השור:אם עד שלא נגחה

   . בעל השור:משלם
   . דשור תם משלם חצי נזק:חצי נזק לפרה

. משום דחצי נזק דולד הוי ממון המוטל בספק וחולקין ורביע נזק לולד
י חשיב ליה ואליבא דסומכוס מוקמינן לה התם ולרב קפריך ואמא

ממון המוטל בספק אליבא דרב דאזיל בממונא בתר רובא לימא הלך 
אחר רוב פרות שיולדות בן קיימא ואינן מפילות ופרה זו מן הרובא 
היתה והיה לה לילד בן קיימא כרוב פרות דעלמא והלכך ודאי השור 
נגחה בעודה מעוברת ומתוך כך הפילה וליחייב בעל השור חצי נזק לולד 

אי רובא בממונא לאו כלום הוא אלא כי פלגא ופלגא דמי והלכך אלא וד
קאמר סומכוס חולקין דהוי ממון המוטל בספק ומיהו בדשמואל מודי 
סומכוס דאמרינן המוציא מחבירו עליו הראיה שהרי לא נולד ספק 
במעשה כי הכא כדפרישית לעיל שהרי הדבר ידוע היאך היה המכר ולא 

כשנולד ספק בדבר שאין ידוע היאך היה הוי ממון המוטל בספק אלא 
   המעשה:

. כלומר לעולם בממון הלך אחר ומשני התם משום דמספקא לן כו'
הרוב והתם היינו טעמא דחשיב ליה ממון המוטל בספק משום דכי נמי 
אזלינן בתר רובא אכתי איכא ספיקא בהך נגיחת שור למפטריה דאיכא 

מחמת ביעתותא קודם למימר מקמה כנגד פניה אתא השור ונגחה ו
נגיחה הפילה שכך דרך להפיל מחמת פחד כמו מחמת נגיחה ממש 
וקי''ל (ב''ק דף נו.) המבעית חבירו פטור מדיני אדם וכ''ש בהמתו 

   המבעתת לבהמת חבירו דגרמא בניזקין פטור:
. ליכא ביעתותא דהא לא חזיא ועד דנגח לה אינה מפלת והלכך מאחורה

   מימר הכי הוי ממון המוטל בספק וחולקין:איכא למימר הכי ואיכא ל
. ולא גרסי' על גב הנהר ובתוספתא לא שור שהיה רועה ונמצא שור כו'

גרסי' ליה ופירוש תינוקות היה והאי דנקט שהיה רועה משום דדרך 
   שוורים הרבה להיות לשם ואיכא לספוקי בשוורים טובא:

   . המת מנוגח:שזה
בתר אומדנא ואפי' ממון המוטל בספק  . דרבנן לא אזליאין אומרים כו'

לא הוי לשלומי פלגא דמאן לימא לן שזה נגחו הואיל ואיכא שוורים 
אחרים ולא דמי לשור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצדה ואין אנו 
יודעין אם נגח את הולד אם לאו ואפ''ה מחייבינן ליה פלגא דהתם היינו 

על חזקתה והשתא הוא טעמא שהרי רואין שנגח את הפרה והעמד פרה 
   דילדה בשעה שאנו מוצאין עוברה בצדה:

. בתר אומדנא אזיל בדיני ממונות והכי אמרינן ורבי אחא אומר כו'
   בסנהדרין בפרק אחד דיני ממונות:

. עסוק בתשמיש רביעה דאמרינן בבכורות (דף ח.) לגבי גמל האוחר
עות תשמיש גמל אחור כנגד אחור וסתם בהמות בשעת תשמיש משתג

ומכין זכרים זה את זה (כך שמעתיה מרבינו זקני מ''כ) ואיכא דאמרי 
   אוחר כמו נוחר ולא נהירא:

. דמוחזק הוא בשעת רביעה להכות וכ''ש בשור המועד בידוע שזה הרגו
ליגח שנגח כבר שלש פעמים ורבותא נקט גמל אוחר אע''פ שמעולם לא 

   נגח ונשך:
   . דהאי שור המוחזק ליגח:וחזקה

 . דמאן דאזיל בממונא בתר חזקה אזיל נמי בתר רובא:הדדי נינהו כי
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ַתר ֲחָזָקה,  ָלא ָאְזִליַנן ּבָ א ּדְ א ָהָתם ֶאּלָ א ַקּמָ ּנָ אן לֹא ָקָאַמר ּתַ   ַעד ּכָ
א ָאְזִליַנן.  ַתר רּוּבָ   ֲאָבל ּבָ

  
מּוֵאל ָאַמר ַלךְ     :ּוׁשְ

י ַאָחא ָאַמִרי ֲאִפיּלּו ְלַרּבִ   , ֲאָנא ּדְ
ַתר ֲחָזָקה,  ָאְזִליַנן ּבָ א ּדְ י ַאָחא ָהָתם ֶאּלָ אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ   ַעד ּכָ

א ָלא ָאְזִליַנן.  ַתר רּוּבָ   הּוא ּגּוֵפיּה מּוְחַזק, ֲאָבל ּבָ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ירֹות "ַהּמֹוֵכר ן ֶזַרע ַוֲאִפיּלוּ , ָצְמחוּ  ְולֹא ּוְזָרָען ַלֲחֵברוֹ  ּפֵ תָּ ׁשְ     - ּפִ

יבַח  ֵאינוֹ  ַאֲחָריּוָתן ּיָ    ."ּבְ
  ? "ֲאִפיּלוּ "ַמאי 

א!  ַתר רּוּבָ א ִלְזִריָעה ָזְבִני, ַוֲאִפיּלּו ָהִכי ָלא ָאְזִליַנן ּבָ רּוּבָ ן, ּדְ ּתָ ׁשְ   ָלאו ֲאִפיּלּו ֶזַרע ּפִ
  

ֵאי ִהיא,  ּנָ   ּתַ
ַתְנָיא:    ּדְ
ירֹות ַהּמֹוֵכר    :ָצְמחוּ  ְולֹא ּוְזָרָען ַלֲחֵברוֹ  ּפֵ
ה ֵזְרעֹוֵני ֵאין ִגיּנָ יב - ֶנֱאָכִלין ׁשֶ ַאֲחָריּוָתן ַחּיָ   . ּבְ

ן ֶזַרע תָּ ׁשְ יב ֵאינוֹ  - ּפִ ַאֲחָריּוָתן ַחּיָ   , ּבְ
י יֹוֵסי   : אֹוֵמר ַרּבִ

ֵמי לוֹ  נֹוֵתן   צג,ב   , ֶזַרע ּדְ
ה: לוֹ  ָאְמרוּ    ."ֲאֵחִרים ִלְדָבִרים אֹותוֹ  לֹוְקִחין ַהְרּבֵ

  
ֵאי?  ּנָ   ַמאן ּתַ
א ָאְזִלי,  - "לוֹ  ָאְמרוּ "י יֹוֵסי וְ ִאיֵליָמא ַרּבִ  ַתר רּוּבָ ְרַוְייהּו ּבָ   ּתַ

י,  ֱאיָנׁשֵ א ּדֶ ַתר רּוּבָ   ָמר ָאֵזיל ּבָ
ְזִריָעה!  א ּדִ ַתר רּוּבָ   ּוָמר ָאֵזיל ּבָ

  
א,    ֶאּלָ

י יֹוֵסי,  א ְוַרּבִ א ַקּמָ ּנָ   ִאי ּתַ
א וְ  א ַקּמָ ּנָ   .   "לוֹ  ָאְמרוּ "ִאי ּתַ

   
  

  רש"י
. דרובא עדיף מחזקה בתר רובא אזלינן

ואיכא למימר דרוב שוורים שבעולם 
   נגחוהו ולכך פטור:

. וכיון דהוא עומד דהוא גופיה מוחזק
בצדו אזלינן בתר אומדנא אבל בתר 

   רובא דליתיה קמן לא אזלינן:
מוכר פירות לחבירו כו' . ממתני' הת''ש

ומשום דאיצטריך לשנויי תנאי היא 
אקדמיה להאי לימא כתנאי דלעיל 

   מקמי האי ת''ש:
. דקתני אפילו היינו מאי לאו האי

רבותיה דאע''ג דרוב פשתן הנלקח בשוק 
לזריעה קונין אותו ואפ''ה לא אזלינן 
בתר רובא וקשיא לרב וליכא לתרוצי 

אזיל דהאי תנא בתר רובא דאינשי 
כדלקמן ולא בתר רוב זריעה שרוב בני 
אדם לוקחין פשתן לדברים אחרים 
למאכל ולרפואה והלכך אינו חייב 
באחריותן דאזלינן בתר רוב לוקחין 
והכי קתני אפילו זרע פשתן דסד''א 
ניזיל בתר רובא דזריעה וניחייב 
באחריותן אפ''ה אינו חייב דאזלינן בתר 

כא רובא דאינשי ולא תקשי לרב לי
למימר הכי דאם איתא דרובא דאינשי 
חשוב רוב ורובא דזריעה כמאן דליתיה 
לא הוי ליה למיתני אפי' דממאי תיסק 
אדעתין למיזל בתר רובא דזריעה טפי 
מרובא דאינשי דליתני אפילו אלא ודאי 
הכי קתני אפילו זרע פשתן שהיה לנו 
לחייבו מן הדין משום דרובא דזריעה 

אינו חייב  שהוא רוב גמור אפ''ה
דבממונא לא אזלינן בתר רובא ומיהו 
אם לא מפני שמוצא תנאים דפליגי 
בדרב ושמואל גמרא הוה ליה לשנויי ע''י 
הדחק תנא דמתניתין אזיל בתר רובא 
דאינשי אבל כיון דאשכח תנאי ניחא 

   ליה טפי לאוקומה כתנאי:
. כגון המוכר פירות לחבירו ולא צמחו

ה דלא גרסינן זרעוני גינה כו' ולי נרא
כלל בהך ברייתא המוכר פירות לחבירו 
ולא צמחו ויש ברייתא דוגמתא 
בתוספתא (רפ''ו) דקתני המוכר לחבירו 
זרעוני גינה שאין נאכלין כו' זרע גינה 
שאין נאכלין כלל חייב באחריותן אבל 
זרע פשתן דנאכל קצת לעולם אינו חייב 

  כשמואל:
 . שרוב פשתן שבעולםנותן לו דמי זרע

   נזרע:
. אינו חייב באחריותו שהרבה אמרו לו

בני אדם לוקחין לדברים אחרים למאכל 
ולרפואה וכנגד אדם אחד שקנה י' סאין 
לזריעה יש מאה בני אדם שקונין מיהת 
סאה אחת למאכל ולרפואה ובתר רוב 
לוקחין אזלינן ורבי יוסי בתר רובא 
דזריעה אזיל שהיחיד הקונה לזריעה 

הקונין למאכל קונה יותר ממאה 
ולרפואה ומיהו ת''ק דר' יוסי היינו 
טעמיה דודאי בתר רובא דזריעה הוה לן 
למיזל כר' יוסי ולחייבו אלא שאין 
הולכין בממון אחר הרוב דאי לא תימא 
הכי אלא אזיל נמי בתר רובא דאינשי 
אם כן מאי איכא בין תנא קמא לאמרו 

   לו:
. דר' יוסי אילימא ר' יוסי ואמרו לו

יב כרב דאזיל בתר רובא ואמרו לו מחי
   פטרי כשמואל דלא חייש לרובא:

. דאפילו הא תרוייהו בתר רובא אזלי
תנא דאמרו לו סבירא ליה כרב והאי 
דפטר היינו טעמא דאזיל בתר רובא 
דאינשי כדמפרש טעמא הרבה לוקחין 
אותו כו': ה''ג אלא אי תנא קמא ור' 

 יוסי אי ת''ק ואמרו לו:



    """"בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותבתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותבתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותבתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא ַמֶּסֶכת בבא ַמֶּסֶכת בבא ַמֶּסֶכת בבא 
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        בבבב    צג,צג,צג,צג, . 2
נּו ַרּבָ    ַנן: ּתָ

   ?לוֹ  נֹוֵתן ַמהוּ "
ֵמי    .הֹוָצָאה ְולֹא, ֶזַרע ּדְ

   :אֹוְמִרים ֵיׁש וְ 
   ".הֹוָצָאה ַאף

  
  ?"אֹוְמִרים ֵיׁש "ַמאן 

  
א ַרבָאַמר    : ִחְסּדָ

ְמִליֵאל ִהיא.  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ַרּבָ
  

ְמִליֵאל'?  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ֵהי 'ַרּבָ
ן  ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַמְתִניִתין:ִאיֵליָמא ַרּבָ ְמִליֵאל ּדְ   ּגַ

ְתַנן:    ּדִ
ירֹות "ַהּמֹוֵכר ן ֶזַרע ַוֲאִפיּלוּ , ָצְמחוּ  ְולֹא ּוְזָרָען ַלֲחֵבירוֹ  ּפֵ תָּ ׁשְ     - ּפִ

יב ֵאינוֹ  ַאֲחָריּוָתן ַחּיָ   ֵאיָמא ֵסיָפא: 311 - "ּבְ
ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : אֹוֵמר ַרּבָ

ה ֵזְרעֹוֵני ֵאיָנן ִגיּנָ יב - ִליןֶנֱאָכ  ׁשֶ ַאֲחָריּוָתן ַחּיָ   ; "ּבְ
א ַנִמי ָהִכי ָקָאַמר!  א ַקּמָ ּנָ   ּתַ

ַאֲחָריּוָתן,  יב ּבְ ן הּוא ֵאינֹו ַחּיָ ּתָ ׁשְ   ֶזַרע ּפִ
ֵאיָנן ֶנֱאָכִלין  ה ׁשֶ ַאֲחָריּוָתן!  -ָהא ֵזְרעֹוֵני ִגיּנָ יב ּבְ   ַחּיָ

יַנְייהּו,  א ּבֵ א ָלאו 'הֹוָצָאה' ִאיּכָ   ֶאּלָ
ֵמי ֶזַרע,  :ָמר ָסַבר   ּדְ

  ַאף הֹוָצָאה.  :ּוָמר ָסַבר
  

אי?    ִמּמַ
ָכא?  ְלָמא ִאיּפְ   ּדִ

  
ָיא:    ָהא ָלא ַקׁשְ

ָתא ָקא ָאֵתי.  ְתָרא, ִלְטפּוֵיי ִמיּלְ א ּבַ ּנָ ל ּתַ   ּכָ
  

ְמִליֵאל ִהיא?  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ּה, ַרּבָ   ְוִדְלָמא ּכּוּלָ
ָרא ְוָהִכי ָקָתֵני:    ְוַחּסּוֵרי ִמַחּסְ

ירֹות ַהּמֹוֵכר" ן ֶזַרע ֲאִפיּלוּ , ָצְמחוּ  ְולֹא ּוְזָרָען ַלֲחֵבירוֹ  ּפֵ תָּ ׁשְ יב ֵאינוֹ  - ּפִ ַאֲחָריּוָתן ַחּיָ   , ּבְ
ְמִליֵאל,  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ְבֵרי ַרּבָ   ּדִ

ןׁשֶ  ְמעֹון ַרּבָ ן ׁשִ ְמִליֵאל ּבֶ    312:אֹוֵמר ּגַ
ה ֵזְרעֹוֵני ֵאיָנן ִגיּנָ יב ֶנֱאָכִלין ׁשֶ ַאֲחָריּוָתן". ַחּיָ    ּבְ

  
ְמִליֵאל,  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ א ָהא ַרּבָ   ֶאּלָ

ַתְנָיא:    ּדְ
ין "ַהּמֹוִליךְ  ָאן ,ְלָתָתן ְולֹא -ִלְטחֹון  ִחטִּ ין ַוֲעׂשָ    ,מּוְרָסן אוֹ  סּוּבִ

ְחּתֹום ֶקַמח ת ַוֲאָפאוֹ  - ַלּנַ    ,ִניּפּוִלין ּפַ
ֵהָמה ח ּבְ ּבָ ָלּה  - ַלטַּ    ,ְוִניּבְ

יב ֵני ַחּיָ הּוא ִמּפְ א ׁשֶ נֹוׂשֵ ָכר ּכְ    .ׂשָ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : אֹוֵמר ַרּבָ

ֵמי לוֹ  נֹוֵתן ּתוֹ  ּדְ    ,בֹוׁשְ
ת ּוְדֵמי    .אֹוְרָחיו בֹוׁשֶ

ְמִליֵאל ָהָיה ְוֵכן ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : אֹוֵמר ַרּבָ
דֹול ִמְנַהג ַלִים ָהָיה ּגָ ירּוׁשָ    :ּבִ

ֵמי לוֹ  נֹוֵתן  -  ְוִקְלְקָלּה  ֲחֵברוֹ ַל  ְסעּוָדה ַהּמֹוֵסר ּתוֹ  ּדְ    ,ָבׁשְ
ת ּוְדֵמי   . אֹוְרָחיו בֹוׁשֶ

                                                           
ַאֲחָריּוָתן).  גירסת הדפוס: 311 יב ּבְ ֵאיָנן ֶנֱאָכִלין ַחּיָ ה ׁשֶ   וכן בהמשך. .רוב כתבי היד, ומהרש"ל לא גרסו(ָהא ֵזְרעֹוֵני ִגיּנָ

  )האזרע פשתן הוא דאינו חייב באחריותן ( :הדפוסגירסת  312

  רש"י
. המוכר זרעוני גינה תן לומהו נו

שאין נאכלין דאמרינן חייב 
באחריותן מה ישלם מוכר 

   ללוקח:
. ולא דמי יציאה דגרמא דמי זרע

   בעלמא הוא ופטור:
. יציאת חרישה ושכר אף הוצאה

   פועלים ונראה בעיני דקנסא הוא:
. והכי קתני ומ''ס אף הוצאה

רשב''ג אומר זרעוני גינה שאין 
אחריותן אפילו נאכלין חייב בכל 

   יציאה:
. דרשב''ג לא מחייב דלמא איפכא

אלא דמי זרע ומנלן דהא רשב''ג 
היא אימא רבנן היא ותנא קמא 

   דברייתא היינו רשב''ג:
. אם אין קושיא הא לא קשיא

אחרת זו אינה קושיא וכל היכא 
דאיכא פירכא אחריתי קאמר 

   גמרא הא לא קשיא:
. אין זה תירוץ וחסורי מחסרא כו'

דחוק כו' דטוב לנו לחסרה מעט 
כדרך משנה שמדברת בקוצר ולא 
נימא יציאה איכא בינייהו דהא 
לא משמע ממתניתין מידי אלא 
על ידי דוחק דמשמע דרשב''ג 
היינו ת''ק והלכך טוב לפרש 
דכולה רבן שמעון היא כדמשמע 
מתני' דרשב''ג היינו ת''ק ונראה 
בעיני דה''ג ודלמא כולה רשב''ג 

י קאמר המוכר פירות היא והכ
לחבירו ולא צמחו אפילו זרע 
פשתן אינו חייב באחריותן 
שרשב''ג אומר זרעוני גינה שאין 
נאכלין חייב באחריותן הא 
נאכלין אין חייב באחריותן אלא 
הא ר' שמעון בן גמליאל דתניא 

   כו':
   . במים:לתתן

. היא הקליפה העליונה מורסן
שמוציאין מחטין הכתושין 

   במכתשת:
. כשטוחנין גסין ולא הדק סובין

   נשאר בנפה והוא סובין:
   . שנופל פתיתין:ניפולין

. בהגוזל מפני שהוא כנושא שכר
קמא מתרצינן אימא מפני שהוא 
נושא שכר אבל בחנם פטור אם 
אומן הוא כדאמרינן התם זיל 
אייתי ראיה דמומחית לתרנגולי 
ואיפטרך וכן הלכה דאומן בשכר 

דאמר רבי חייב בחנם פטור כ
   יוחנן התם:
. שזימן אורחים ואין דמי בשתו

לו מה יאכילם וכל שכן יציאה 
דחסריה ממונא ומיהו לית 
הלכתא אלא כרבנן דפטרי מבשת 
דגרמא הוא והא ליכא למימר 
דמדהשתא נוקי מתניתין 
דביציאה פליגי כי היכי דמיפלגי 
בהך ברייתא וליהוי הלכה 
כרשב''ג במשנתנו הא לא אמרינן 

בי שסתם המשנה לא בעי דר
לאוקומי מתניתין כרשב''ג 
ביציאה דלא ס''ל כרשב''ג אלא 
כולה מתניתין רבן שמעון בן 
גמליאל היא כדאמר לעיל 
וביציאה לא איירי מידי כן נראה 
בעיני דמהיכא תיתי דביציאה 
פליגי במתניתין וניהוי הלכה 
ביציאה כיש אומרים מאחר 
דאיכא לאוקומי כולה כרשב''ג 

   א איירי ביציאה כלל:ול
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דֹול ִמְנַהג עֹוד ַלִים ָהָיה ּגָ ירּוׁשָ    :ּבִ
ה רּוָסה ַמּפָ י ַעל ּפְ ּבֵ ַתח ּגַ   , ַהּפֶ

ל ה ְזַמן ּכָ ּפָ ּמַ רּוָסה ׁשֶ   , ִנְכָנִסין אֹוְרִחין - ּפְ
ָקה ּלְ ה ִנְסתַּ ּפָ       ִנְכָנִסין". אֹוְרִחיןָה  ֵאין - ַהּמַ

  רש"י
. ותקנה טובה אורחין נכנסין

היא לקבלת אורחין שידעו כי 
 שם יאכלו וילכו שם לאכול:

 



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹות
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ָנה   ִמׁשְ

ירֹות ַהּמֹוֵכר ל ֶזה ֲהֵרי - ַלֲחֵבירוֹ  ּפֵ    .ְסָאהִל  ִטּנֹוֶפת רֹוַבע ָעָליו ְמַקּבֵ
ֵאִנים ל - תְּ ר ָעָליו ְמַקּבֵ עֹות ֶעׂשֶ   . ְלֵמָאה ְמתּוּלָ
ף ל ַמְרתֵּ ל - ַיִין ׁשֶ ר ָעָליו ְמַקּבֵ   . הְלֵמָא  קֹוְססֹות ֶעׂשֶ

ים רֹון ַקְנַקּנִ ָ ׁשּ ל - ּבַ ר ָעָליו ְמַקּבֵ יָטסֹות ֶעׂשֶ   .  ְלֵמָאה ּפִ
  

ָמָרא    ּגְ

אֵני    : ְקִטיָנא ַרבּתָ
   ."ְסָאהִל  ִקְטִנית רֹוַבע"
  

  ְוַעְפרּוִרית לֹא?! 
הְוָהָאַמר  ר ַרּבָ יא ּבַ ֵמיּה ּדְ  ְקטֹוְסָפָאה ִחּיָ ְ הִמׁשּ   : ַרּבָ

ְרנ   צד,א ל ֲחֵב ּבֹוֵרר ְצרֹור ִמּגָ יןֹו ׁשֶ ֵמי ִחּטִ   !רֹו ^נֹוֵתן לֹו ּדְ
  

  רֹוַבע.  –ִקְטִנית 
חֹות ֵמרֹוַבע.  -ַעְפרּוִרית    ּפָ

  
  ְוַעְפרּוִרית רֹוַבע לֹא?! 

ְנָיא:    ְוָהא ּתַ
ירֹות "ַהּמֹוֵכר    :ַלֲחֵברוֹ  ּפֵ

ין ל - ִחטִּ   . ִלְסָאה ִקְטִנית רֹוַבע ָעָליו ְמַקּבֵ
עֹוִרים ל - ׂשְ   . ִלְסָאה ִניׁשֹוֶבת רֹוַבע ָעָליו ְמַקּבֵ
ים ל - ֲעָדׁשִ   ; "ִלְסָאה ַעְפרּוִרית רֹוַבע ָעָליו ְמַקּבֵ

עֹוִרין!  ים ְוִלׂשְ ין ְלִחּטִ   ַמאי ָלאו הּוא ַהּדִ
  

ים,  אֵני ֲעָדׁשִ   ׁשָ
ִמיֲעַקר ָעְקִרי ְלהּו.    ּדְ

  
ִמיֲעַקר ָעְקִרי ְלהּו,  ים ּדְ ֲעָדׁשִ א ַטֲעָמא ּדַ   ֶאלָּ

י  ָעֵרי ֲאָבל ִחּטֵ   לֹא.  -ּוׂשְ
ּה  ְפׁשֹוט ִמיּנָ   :ּתִ

י וְ  לָעֵר ׂשַ ִחּטֵ ַעְפרּוִרית לֹא ְמַקּבֵ   !י ּדְ
  

  ְלעֹוָלם, 
ל ַעְפרּוִרית,  ָעֵרי ְמַקּבֵ י ּוׂשְ   ִחּטֵ

ים ִאיְצְטִריָכא ֵליּה,    ֲעָדׁשִ
ִמיֲעַקר ָעְקִרי ְלהּו, יֹוֵתר ֵמרֹוַבע נַ  יָון ּדְ ְך ָאִמיָנא: ּכֵ ְעּתָ ָסְלָקא ּדַ ל, ּדְ   ִמי ְלַקּבֵ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  
  

  רש"י
  מתני' 

   . תבואה:המוכר פירות
   . הלוקח:הרי זה

. הקב של טנופת לכל סאה מקבל עליו רובע
דסתם תבואה דרכה להיות בה רובע טנופת 

א בגמרא אבל יותר מרובע לא כדמפרש טעמ
   אי משום דינא אי משום קנסא:

. דאורחייהו בהכי והוא הדין אחת מתולעות
   לעשר:

   . ויש בו חביות הרבה:מרתף של יין
. יין רע כלומר עשר חביות של יין רע קוססות

דסתם מאה חביות אורחייהו בעשר קוססות 
ומחיל איניש ובגמרא מוקי לה כדאמר ליה 

קוססות נראה מרתף זה של יין אני מוכר לך. 
   לי כמו פריה יקוסס ויבש דיחזקאל (יז):

   . כדים:קנקנים
   . באותו המלכות:בשרון

   . כדים רעים ובגמרא מפרש לה:פיטסות
  

  גמ' 
. הא רובע טנופת דמתניתין תני רב קטינא

לאו בעפרורית מיירי דעפרורית רובע לא 
מחיל איניש אלא רובע קטנית לסאה של 

   תבואה:
   בתמיה:. ועפרורית לא

  . היינו עפרורית:צרור
. שהרי הפחיתו במדה נותן לו דמי חטין

דאיהו הוה מזבין ליה עם החטין דעפרורית 
מקבל לוקח אבל לחזור ולערב אינו יכול 
דהשתא עושה עולה בידים וכתיב (ויקרא יט) 
לא תעשו עול וגם לוקח לא מחיל אלא מה 
שנתערב מעצמו עם התבואה בע''כ של מוכר 

ר הצרור ומשליך חוץ היזק בידים וכשבור
הוא שאותן צרורות היו לו שוין כמו חטין 
וא''נ לא חשיבי ליה היזק גמור דמ''מ הן גופן 
אינן שוין כלום ליחייב מיהא משום דינא 
דגרמי כגון השורף שטרותיו של חבירו 
והמקדש בכרם והזורע כלאים בשדה חבירו 
דבההיא שעתא קגזיל ליה מיד ממונו אע''פ 
שאינו ניכר דהא פסקינן הלכתא בב''ק (דף 
ק.) [כר''מ דדאין דינא דגרמי ואמרינן נמי 
התם הוה עובדא וכפייה רפרם לרב אשי 
ואגבייה כי כשורא לצלמי וגרמא בנזקין 
דקיי''ל דפטור היינו כגון שולח את הבערה 
ביד חרש שוטה וקטן שההיזק ניכר אבל אינו 

שיבא  עושה אותו בידים אלא גורם עכשיו
היזק ממילא לאחר זמן אבל דינא דגרמי 

   בידים הוא מזיק אלא שאין ההיזק ניכר]:
. כדתני רב ומשני קטנית מקבל עליו רובע

קטינא אבל עפרורית פחות מרובע משהו הוא 
דמקבל אבל רובע בעפרורית כיתר מרובע 

   בקטנית לא מקבל:
. כלומר אם חטין מוכר חטין מקבל עליו כו'

ו לוקח כו' קטנית אורחיה לגדל לו מקבל עלי
בחטין ונישובת בשעורים ועפרורית בעדשים. 

   נישובת קש שניזרה בנישוב:
. דמקבל מאי לאו הוא הדין לחטין ושעורין

עליו רובע עפרורית והאי דקתני לה גבי 
עדשים אורחא דמילתא קתני שמיני טנופת 

   הללו מצוין זה בכה וזה בכה:
רין הלכך שכיח . ולא קוצדמיעקר עקרי להו
   בהו עפרורית טפי:

. כלומר כיון דאמרת דמיעקר אלא טעמא כו'
עקרי להו והלכך שכיח בהו עפרורית טובא 
א''כ דוקא נקט בעדשים רובע עפרורית 
משום דשכיחי בהו אבל חטי ושערי אין לומר 
רובע עפרורית דהא לא שכיח כ''כ תפשוט 
מהא סיוע לדבריך שהיית מתרץ עפרורית 

מרובע דאם איתא דה''ה לחטי ושערי פחות 
ליתני רובא עפרורית בחטין ואנא אמינא 

   כ''ש בעדשים:
. אימא לך חטי ושערי מקבל רובע לעולם

עפרורית ודקשיא לך ליתנייה גבי חטין וכ''ש 
 עדשים בעדשים איצטריכא ליה כו':
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  : הּוָנא ַרבָאַמר 

א ְלַנּפֹות  ה ֶאת ּכּוּלֹו.  -ִאם ּבָ   ְמַנּפֶ
  

יָנא.  –ָאְמִרי ָלּה    ּדִ
  ְקָנָסא.  –ְוָאְמִרי ָלּה 

  
יָנא –ָאְמִרי ָלּה "   : "ּדִ

יֵרי ָיֵהיב,  ּפִ יֵרי ׁשַ ָיֵהיב זּוֵזי, ַאּפֵ   ַמאן ּדְ
  ָלא ָטַרח ִאיִניׁש,  -ע ורֹוַב 

  ָטַרח ִאיִניׁש,  -יֹוֵתר ֵמרֹוַבע 
יּה.  כּוּלֵ ָטַרח, ָטַרח ּבְ   ְוֵכיָון ּדְ

  
  : "ְקָנָסא –ְוָאְמִרי ָלּה "

ִכיַח,  -רֹוַבע    ׁשְ
ִכיַח,  -יֹוֵתר    לֹא ׁשְ

יּה.  כּוּלֵ ַנן ּבְ ָעֵריב ְקָנסּוהּו ַרּבָ ָעֵריב, ְוֵכיָון ּדְ   ְוִאיהּו הּוא ּדְ
  
ָלנּוָתא). ( ר ַרב ַנְחָמן אֹוָנָאה ְוַקּבְ ַראִבין ּבַ ָטֵרי ּדְ ֵרי ׁשְ ל ּתְ   ִסיָמן ּכָ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
ל ׁש  ְסָאה "ּכָ ּיֵ ּה  ׁשֶ ין רֹוַבע ּבָ   .(כלאיים ב, א) "ְיַמֵעט - ַאֵחר ִממִּ

ָהָכא,  יֹוֵתר ֵמרֹוַבע ּדְ ְלַאִים ּכְ ּכִ רֹוַבע ּדְ   ַסְברּוָה, ּדְ
ֵני:    !ט""ְיַמֵע ְוָקא ּתָ

  
  לֹא, 

ֵמי.  ָהָכא ּדָ י רֹוַבע ּדְ ְלַאִים ּכִ ּכִ   רֹוַבע ּדְ
  

  ִאי ָהִכי, 
אי    ? "ְיַמֵעט"ַאּמַ

  
כִ  ּום חּוְמָרא ּדְ   ְלַאִים. ִמׁשּ

  
  ִאי ָהִכי, 

  ֵאיָמא ֵסיָפא:    צד,ב
י יֹוֵסי"   . "ָיבֹור: אֹוֵמר ַרּבִ

יֹוֵתר ֵמרֹוַבע ִטּנֹוֶפת ּדָ  ָלָמא, ּכְ ׁשְ   ֵמי, ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ
ְלִגי:  ָהא ָקא ִמיּפַ   ּבְ

יָרא ַאּטּו ִאיּסּוָרא,  א ָסַבר: ָלא ָקְנִסיַנן ֶהּתֵ א ַקּמָ ּנָ   ּתַ
י יֹוֵסי ָסַבר: ָקְנִסיַנן.    ְוַרּבִ

ֵמי,  רֹוַבע ּדָ א ִאי ָאְמַרּתְ ּכְ   ֶאּלָ
אי    ?""ָיבֹורַאּמַ

  
י יֹוֵסי:  ַרּבִ   ָהָתם ַהְיינּו ַטֲעָמא ּדְ

ֶמיֱחֵזי ּום ּדְ ְלַאִים.  ִמׁשּ ים ּכִ י ְמַקּיֵ   ּכִ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ַנִים ִהְפִקידוּ  "ׁשְ   , ֶאָחד ֵאֶצל ׁשֶ

  , ָמאַתִים ְוֶזה ,ָמֶנה ֶזה
י ָמאַתִים :אֹוֵמר ֶזה ּלִ   , ׁשֶ

י, ָמאַתִים :אֹוֵמר ְוֶזה ּלִ    ׁשֶ
  , ָמֶנה ְוָלֶזה ָמֶנה ָלֶזה נֹוֵתן

ָאר ְ ח ְיֵהא ְוַהׁשּ בֹ ַעד מּוּנָ ּיָ   . (בבא מציעא לז.) הּו"ֵאִליָּ  אׁשֶ
  

  רש"י
. לוקח להקפיד בטנופת דנראה אמר רב הונא אם בא

פת יותר מרובע ובא לוקח לנפותו בעיניו שיש בו טנו
   לדעת אם יש שם יותר מרובע ונמצא בו יותר:

. ויחזיר לו המוכר חטין כנגדן או מעות מנפה את כולן
   ולא יאמר רובע כבר מחלת והמותר אשלם לך:

. דלא מחיל טנופת כלל אלא מפני אפירי שפירי יהיב
שטורח הוא לנפותו בשביל דבר מועט והלכך כי ליכא 

רובע לא טרח לוקח לנפותו דכי אמר ליה מוכר אלא 
ללוקח אני אומר שפירות יפין הן ואם תאמר אינן יפין או 
טרח ונפה אותם או אייתי ראיה כמה יש טנופת ואשלם 
לך ובשביל רובע לא טרח דיצא שכרו בהפסד טרחו אבל 
כי איכא יותר מרובע טרח לוקח לנפותו וכיון דהתחיל 

ולו דדבר קל הוא לגמור הניפוי לטרוח טורח ומנפה את כ
מאחר שהתחיל והלכך לא מחיל ומיהו היכא דליכא אלא 

   רובע אם בא לנפות הרי בטלה דעתו ופטור מוכר:
. דמן הדין אפי' טפי מרובע מחיל איניש ואמרי לה קנסא

ואפירי דלאו שפירי מכל וכל יהיב לוקח זוזי שיודע הוא 
ך רובע לא דדרך תבואה להיות בה טנופת ומחיל הלכ

קניס דהא שכיח וליכא למימר דערובי עריב בידים אבל 
יתר מרובע לא שכיח בתבואה ואיכא למימר דאיהו 
המוכר הוא דעריב בידים וכיון דעריב קנסוהו רבנן 
בכוליה דאיכא למימד כוליה עירב ונפקא מינה דאי 
ידעינן ביה דלא עריב אפי' טפי מרובע הוי מחילה וקנה 

   יכא בין דינא לקנסא:לוקח והיינו דא
. אלישנא קמא דאמרי ליה דינא קפריך ולא מיתיבי

   אקנסא:
. תבואה שיש בה רובע הקב ממין אחר ימעט כל סאה

דלא ליהוי רובע ואח''כ יזרענו וכן פי' רבינו חננאל א''נ 
נזרעו אלא שלא נשרשו עדיין ימעט אבל אם נשרשו אין 

לן  להם עוד תקנה שכבר נאסרו בהשרשה כדנפקא
בפסחים בפרק כל שעה (דף כה.) מהמלאה והזרע זרוע 
מעיקרו בהשרשה ובספרי נמי תניא לה בהדיא התבואה 

   משתשריש:
. האוסר התבואה משום כלאים סברוה דרובע דכלאים

חשוב הוא מן התורה ולא בטיל כי היכי דחשיב יותר 
מרובע טנופת לגבי מכירה דלא בטיל והוא הדין דפחות 

   בטל כרובע דטנופת: מרובע דכלאים
. ויעמידנו על שיעור הבטל דהיינו פחות וקתני ימעט

מרובע ואע''ג דאיסור כלאים חמור הוא שאין ב''ד יכולין 
להפקיע איסור אפ''ה לא מחמרינן ביה למימר דכיון 
דטרח ליטרח בכוליה לנפותו כולו כ''ש גבי מכירה דקיל 

דהוו להו  שהרי ב''ד יכולין להפקיר ממון של זה לחבירו
למימר ימעיט ויעמידנו על שיעור הבטל דהיינו רובע 
ואע''ג דאפירי שפירי יהיב אינש זוזי ובטפי מרובע עביד 
דטרח בכוליה ולא מחיל אפ''ה כיון דרובע מחיל איניש 
בטפי מרובע נמי יעמידנו על רובע ולא ינפה את כולו 
וקשיא לרב הונא דאמר מנפה את כולו ומיהו הוה מצי 

וצי דלא דמי טעם דטנופת לטעם דכלאים כל כך לתר
דהתם במחילה תליא מילתא דרובע מחיל איניש משום 
טרחא אבל יותר מרובע לא מחיל איניש אפי' פחות 
מרובע שבו דנקל לו לטרוח בכולו מאחר שמתחיל אלא 

   דעדיפא מינה קמתרץ ליה:
. דשניהן בטלין מן הדין והלכך די כרובע דהכא דמי

אפי' מיעוט לא הוה צריך דהא בטיל אלא  במיעוט דהא
חומרא בעלמא הוא כדמפרש ואזיל אבל יותר מרובע 

   דכלאים אימא לך שאם בא למעט ממעט את כולו:
  . דמשום חומרא דכלאים ממעט ולא מן הדין:אי הכי

   . יברור את הכל:אימא סיפא ר' יוסי אומר יבור
ת . דרובע דכלאים כיתר מרובע דטנופאי אמרת בשלמא

דמי והאי ימעט מן הדין הוא היינו דאתא ר' יוסי למימר 
יברור את הכל וס''ל כרב הונא דאמר אם בא לנפות מנפה 
את כולן אבל כיון דאוקמת דמן התורה אפי' מיעוט אינו 
צריך אלא חומרא הוא אמאי אתא רבי יוסי להוסיף 
חומרא אחרת על זו ולמימר יבור ואיכא ספרים דכתוב 

   פא ולסיועי לרב הונא קאתי:בהו ת''ש מסי
. מאחר שמתחיל למעט משום דמיחזי כמקיים כלאים

ומניח מקצתן ומיחזי כאילו מטיל אותן בידים וזורען 
במתכוין ואי כבר נזרעו בקרקע ובירר קצת ושייר קצת 
נראה כמקיים בקרקע כלאים ונפקא לן מקרא במ''ק 

   ובתורת כהנים דלוקה:
א פריך שמע מינה לא . אלישנא דקנסשנים שהפקידו

קנסינן אמותר וה''נ אמאי קנסוהו רבנן בכוליה אלא 
 במותר רובע:



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹות
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א?!  ּתָ   ָהִכי ָהׁשְ
אי ָמֶנה ְלָמר ּוָמֶנה ְלָמר.  -ָהָתם    ַוּדַ
יּה ֲערּוֵבי ָעֵריב?  - ָהָכא ָלאו ּכּוּלֵ   ִמי ֵייַמר ּדְ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

יָפא:    ִמּסֵ
י יֹוֵסי "ָאַמר   : ַרּבִ

ן ִאם אי ִהְפִסיד ָמה ּכֵ   ? ָהַרּמַ
א ח ְיֵהא לַהּכֹ ֶאּלָ בֹ  ַעד מּוּנָ ּיָ הוּ  אׁשֶ   .(בבא מציעא לז.) "ֵאִלּיָ

  
א?! ּתָ   ָהִכי ָהׁשְ

אי,  - ָהָתם א ַרּמַ אי ִאיּכָ   ַוּדַ
ֲערּוֵבי ָעֵריב?  -ָהָכא    ִמי ֵייַמר ּדַ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ָטר ׁש  "ׁשְ ּיֵ ית ּבוֹ  ׁשֶ    ,ִרּבִ
ֶרן ֶאת לֹא ּגֹוֶבה ְוֵאינוֹ  אֹותוֹ  קֹוְנִסין ית ֶאת ְולֹא ַהּקֶ   , ָהִרּבִ

י ֵמִאיר ְבֵריּדִ     ".ַרּבִ
  

א?!  ּתָ   ָהִכי ָהׁשְ
ֲעַבד ֵליּה ׁשּוָמא,  -ָהָתם  ִתיָבה הּוא ּדַ ַעת ּכְ ְ   ִמׁשּ
ֲערּוֵבי ָעֵריב?  -ָהָכא    ִמי ֵייַמר ּדַ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

יָפא:    ִמּסֵ
  : אֹוְמִרים ֲחָכִמים"וַ 

ֶרן ֶאת ּגֹוֶבה ית ֶאת ּגֹוֶבה ְוֵאינוֹ  ,ַהּקֶ    !"ָהִרּבִ
  

א?!  ָהִכי ּתָ   ָהׁשְ
יָרא הּוא,  -ָהָתם  ֶהּתֵ אי ַקְרָנא ּדְ   ַוּדַ
יּה לֹא ֲערּוֵבי ָעֵריב?  -ָהָכא  כּוּלֵ   ִמי ֵייַמר ּדְ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ָתֵני  ר ָרִביןּדְ   : ַנְחָמן ַרב ּבַ
ְלַבד ַהּמֹוָתר ֶאת "לֹא א, ַמֲחִזיר הּוא ּבִ ל ֶאת לוֹ  ַמֲחִזיר ֶאּלָ ן ָהְרָבִעין ּכָ    "ּכּוּלָ

ר!  ּה ְמַהּדַ ָבֵעי ַאֲהדּוֵרי ּכּוּלָ   ַאְלָמא ֵהיָכא ּדְ
  

א?!  ּתָ   ָהִכי ָהׁשְ
  'ֵהן ָחֵסר ֵהן ָיֵתיר' ָאַמר ֵליּה,  - ָהָתם  צה,א

יב,  -ִמיהּו ְרִביַע    לֹא ֲחׁשִ
יב.  -ָיֵתר ֵמְרִביַע    ֲחׁשִ

ין, ָהְוָיא  ַעת ַקּבִ ִתׁשְ ֲחֵזי ֵליּה ְלִאיְצָטרּוֵפי ּבְ יָון ּדַ ּכֵ א, ּדְ י ַנְפׁשָ ַאּפֵ א ּבְ יְבּתָ   ָלּה ַאְרָעא ֲחׁשִ
  ְוַהְדָרא. 

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
   :"ָהאֹוָנָאה

חֹות תּות ּפָ ְ ח ִנְקָנה - ִמׁשּ    .ִמּקָ
תּות יֹוֵתר ְ ֵטל - ִמׁשּ ח ּבָ    .ִמּקָ

תּות    ."אֹוָנָאה ּוַמֲחִזיר ָקָנה - ׁשְ
אי?    ַאּמַ

תּות!  ְ חֹות ִמׁשּ   ִליֲהַדר ַעד ּפָ
ַמע ִמינָּ    ּה: ׁשְ

ָבֵעי ְלַאֲהדּוֵרי  ל ֵהיִכי ּדְ ר!   - ּכָ ּה ְמַהּדַ   ּכּוּלָ
  

  רש"י
. דכיון דרגלים מי יימר דלאו כוליה כו'

לדבר דעירב בו בידים דהאיכא יותר מרובע 
   איכא למימר דכוליה עריב:

. לא יבא להודות דהא מה הפסיד הרמאי
   לא מפסיד מידי ולסיועי' קאתי:

   . כלל:דערובי עריבמי יימר 
. פלוני לוה מפלוני מנה שיש בו רבית

   במאתים עד זמן פלוני:
. קעבר המלוה אלא התם משעת כתיבה

תשימון עליו נשך דמהכא נפקא לן בפ' 
   איזהו נשך:

. לקמן בפ' בית כור תנן ת''ש דתני רבין כו'
בית כור עפר אני מוכר לך מדה בחבל כו' 

פילו פיחת ואם אמר לו הן חסר הן יתר א
רובע לסאה או הוסיף רובע לסאה הגיעו 
דהיינו ל' רבעים לבית כור דהוי ל' סאין יתר 
מיכן יעשה חשבון ויחזיר לו כיון דאיכא 
מותר מרובע ותני רבין בגמ' לא את המותר 
של רובע לכל סאה הוא מחזיר לבדו אלא 
את כל הרבעים כולן כל ל' רבעים של בית 

יר דהיכא דבא כור ומותרותיהם הכל מחז
לשלם משלם את כולו ולעיל נמי היכא דבא 
לנפות מנפה את כולו ומסייעא לרב הונא 
ואלישנא קמא דאמרי לה דינא קמסייע 
דהכא והתם חד טעם הוא דרובע מחיל 
איניש אבל כי איכא טפי מרובע הוי דבר 

   חשוב ולא מחיל מידי:
. התם גבי בית כור עפר מדה הכי השתא

לך בדין הוא דמחזיר לו את בחבל אני מוכר 
כל הרבעים דמעיקרא לא אקני ליה מוכר 
מידי בייתור על מדת החבל אלא משום 
דאמר ליה בהדיא הן חסר הן יתר אבל 
מסתמא לא הוה קני יתר על הבית כור ואפי' 
כל שהוא הלכך כיון דאיכא דבר גדול כל כך 
יתר מרובע לסאה לא הוה מחילה כלל 

עצמו דלהכי אהני דקרקע חשוב הוא בפני 
מאי דא''ל בית כור והאי דקאמר ליה הן 
חסר הן יתר מיהו להכי אהני דאי לא הוה 
יתר על המדה כי אם רובע הוא מחיל ליה 
אבל יתר מרובע לא הויא מחילה כלל והדר 
והוא הדין לחסרון דרובע נמי הוי מחילה 
יתר מרובע לא הוי מחילה והדר ללוקח אבל 

על גב דלא אמר ליה הן גבי רובע טנופת דאף 
חסר הן יתר הויא מחילה מסתמא דהא 
שכיח טנופת רובע ולעולם אימא לך כי 
איכא נמי יתר מרובע הויא רובע מחילה 
ויחזיר המותר דאם בא לנפות אינו מנפה 

ולמאי דפשיט ליה התם דאי א''ל  את כולו
בית כור סתמא כמאן דאמר ליה הן חסר הן 

רובע לסאה יתר דמי והויא נמי מחילה 
ויותר מרובע יחזיר הכל הוה ליה לשנויי 
הכא הכי השתא התם מעיקרא בית כור א''ל 
דמשמע לא פחות ולא יותר מיהו רובע הויא 
מחילה טפי מרובע לא הויא מחילה כלל 
והדר הכל דאין דרך להיות בבית כור יותר 
מבית כור אבל הכא דודאי אית ביה טנופת 

א את המותר לעולם אימא לך דלא ינפה אל
על הרובע ונראה בעיני דה''ג לה דכי האי 
גוונא מתרץ לקמיה הכי השתא התם 

   מעיקרא שוה בשוה א''ל כו' וכן עיקר:
. לגמרי ולא יחזיר לו המאנה נקנה מקח

   כלום דמחילה היא:
. אליבא דר' נתן אבל אליבא דר' שתות קנה

יהודה הנשיא רצה אומר תן לי מעותי או תן 
   תני בפרק הזהב:לי מה שאוני

. מחזיר כל האונאה בין בשתות בין אמאיו
ביתר משתות ניהדר המותר שעל הפחות 
משתות דהא פחות משתות מחיל איניש 
ואין כאן לא אונאת שתות ולא אונאת יתר 
משתות אלא אונאת שני משהויין משהו יתר 
משתות ומשהו פחות משתות דאידך מחילה 

פות מנפה הוו אלא לאו שמע מינה אם בא לנ
 את כולו כרב הונא:
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א?!  ּתָ   ָהִכי ָהׁשְ
ֶוה ָאַמר ֵליּה,  -ָהָתם  ׁשָ ֶוה ּבְ ָרא ׁשָ   ֵמִעיּקָ

חֹות ִמ  ָמָנהִמיהּו 'ּפָ תּות' לֹא ְיִדיָעה ּבְ ְ   ּוָמֵחיל ִאיִניׁש,  - ׁשּ
תּות' ְיִדיָעה   ְוָלא ָמֵחיל ִאיִניׁש,  - 'ׁשְ

תּות' 'יָ  ְ ח.  - ֵתר ִמׁשּ ח ָטעּות הּוא ּוָבֵטל ִמּקָ   ִמּקַ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ל ֶדה "ַהְמַקּבֵ ע ֵמֲחֵברוֹ  ׂשָ    ,ִליטַּ

ל ֶזה ֲהֵרי ר ָעָליו ְמַקּבֵ   , ְלֵמָאה ּבּוִרּיֹות ֶעׂשֶ
אן יֹוֵתר ִלין - ִמּכָ    ."לַהּכֹ ֶאת ָעָליו ְמַגְלּגְ

  
ֵריּה  הּוָנא ַרבָאַמר    : ַע ְיהֹוׁשֻ  ַרבּדְ  ּבְ

אן  ל ָיֵתר ִמּכָ ֵמי.  -ּכָ ה ּדָ ִחּלָ ע ִמתְּ ָבא ִליּטַ   ּכְ
  
  
  

  רש"י
. מוכר ללוקח ובכך שוה בשוה א''ל

נתרצה לוקח ואם אינו שוה לא יתרצה 
והלכך בדין הוא דאפי' פחות משתות 
יחזיר מיהו לכך אין מחזיר דכיון דלא 
ידיע כל כך וכשוה דמי הויא מחילה 
אבל שתות ידיעה היא ולא מחיל מידי 

היא  אבל גבי פירות דאורח' דמילתא
שיש שם טנופת התם ודאי איכא למימר 
דמחיל לגמרי ואפי' היכא דאיכא יתר 

   מרובע הרובע מיהו הויא מחילה:
. פועל שמקבל עליו בשכר ליטע המקבל

כל שדה חבירו כשיעור שיכולין ליטע 
   כגון ממטע עשרה לבית סאה:

. בעל השדה עשר בוריות מקבל עליו
ן למאה אם יש עשרה אילנות בורות שאי

עושין פירי לא יצטרך מקבל ליטע 
אחרים תחתיהן דאורחייהו דאילנות 

   להיות בהן בוריות כל כך ומחיל:
   . כגון י''א למאה:יתר מכן

. יטע לו י''א מגלגלין עליו את הכל
אילנות תחתיהן דהשתא ליכא מחילה 
כלל ולעיל נמי אם בא לנפות מנפה את 

   כולו כרב הונא:
. הושע כל יתראמר רב הונא בריה דרב י

מעשר בוריות לק' אין לנו לחייבו לחזור 
וליטע את היתר על עשר אילנות לבד 
דהרי הוא באותו מותר כשבא ליטע 
אותו כאילו בא עכשיו ליטע שדה אחר 
מתחלה דמי שהרי קרקע הרבה יש 
שראוי ליטע וחשוב שדה שלם בפני 
עצמו והרי הוא כאילו לא עשה כלום 

קיבל שדה מעיקרא מקבלנותו שהרי 
ליטע ועדיין כשיש יתר מי' בוריות הרי 
יש לו שדה ליטע הלכך כשאמר לו בעל 
הבית נטע לי שדה זו ליטע את כל השדה 
אמר לו והרי לא קיים את תנאו היכא 
דנשאר י''א בוריות וכשבא לחזור וליטע 
יטע את כולן דכמתחיל עכשיו לקיים 
את תנאו דמי ובאילן אחד שיטע לאו 

הרי הרוב של שדה נשתייר כלום הוא ש
עדיין שלא נטעו והיכא דלא נשארו 
מתחלה כי אם י' בוריות לק' לא הקפיד 
בעל השדה בדבר מועט כזה ומשראוי 
לקרות שדה כגון י''א אילנות לק' חשיבי 
ולא מחיל כלל אבל גבי טנופת יתר 
מרובע לסאה כיון דרובע שכיח מחיל כי 
איכא טפי מרובע נמי המותר ישלם 

ובע מחיל דהא ליכא למימר התם והר
כל יתר מרובע כבא להחזיר לו את 
הסאה מתחלה דמי דהא סאה זבין ליה 
עם רובע טנופת וכי משלם ליה מותר 
דרובע הרי נתקיימה מכירתו וקיים 
תנאו ולא דמי למקרקעי דחשיבי די''א 
בוריות הרי הן שדה הניכר לעינים ולא 
מחיל מידי אבל יותר מרובע טנופת 

לטלי ליכא קפידא כל כך אלא דמט
שישלים לו תנאו ולעולם אימא לך אין 

 מנפה את כולו:



    """"ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "
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ף ל "ַמְרתֵּ ל - ַיִין ׁשֶ ר ָעָליו ְמַקּבֵ   ."ְלֵמָאה קֹוְססֹות ֶעׂשֶ

  
  ֵהיִכי ָדֵמי? 

ָאַמר ֵלי ל ַיִין"ּה: ִאי ּדְ ף ׁשֶ ָיא.  - ְסָתם "ַמְרתֵּ   ַקׁשְ
ָאַמר לֵ  ף"יּה: ִאי ּדְ ָיא.  - "ל ַיִיןׁשֶ ֶזה  ַמְרתֵּ   ַקׁשְ

ָאַמר ֵליּה:  ִאי ף"ּדְ ָיא.  -  "ֶזה ַמְרתֵּ   ַקׁשְ
  

ַתְנָיא:    ּדְ
ף"" ל ַמְרתֵּ ּכּוּלוֹ  ַיִין לוֹ  נֹוֵתן - "ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ַיִין ׁשֶ   . ָיֶפה ׁשֶ

ף" ל ֶזה ַמְרתֵּ ר ַיִין לוֹ  נֹוֵתן - "ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ַיִין ׁשֶ ְמּכָ ֲחנּות ַהּנִ    .ּבַ

ףַמְר " יעוֹ  חֹוֶמץ ּכּוּלוֹ  ֲאִפיּלוּ  - "ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ֶזה תֵּ   ."ִהּגִ
  

ָאַמר ֵליּה:  ל ַיִין"ְלעֹוָלם, ּדְ ף ׁשֶ   ְסָתם,  "ַמְרתֵּ
ר קֹוְססֹות ְלֵמָאה".  ל ָעָליו ֶעׂשֶ ַרְייָתא: "ּוְמַקּבֵ ּבָ א ּדִ ֵריׁשָ   ּוְתֵני ּבְ

  
ל?!    ּוִבְסָתם ִמי ְמַקּבֵ

אֵני  יְוָהא ּתָ יא ַרּבִ   : ִחּיָ
ּכּוּלוֹ  ַיִין לוֹ  נֹוֵתן ַלֲחֵברוֹ  ַיִין ָחִבית "ַהּמֹוֵכר   ! "ָיֶפה ׁשֶ

  
אֵני ָחִבית,    ׁשָ

א ַחד ַחְמָרא הּוא.  כּוּלָ   ּדְ
  

ֵני  ֵבי ְזִביד ַרבְוָהא ּתָ י ּדְ ֲעָיא ַרּבִ   : אֹוׁשַ
ף"" ל ַמְרתֵּ ּכּוּלוֹ  ַיִין לוֹ  נֹוֵתן - "ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ַיִין ׁשֶ   , ֶפהיָ  ׁשֶ

ף" ל ֶזה ַמְרתֵּ ּכּוּלוֹ  ַיִין לוֹ  נֹוֵתן   - "ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ַיִין ׁשֶ   , ָיֶפה ׁשֶ
לוּ  ר ָעָליו ְמַקּבֵ   , ְלֵמָאה קֹוְססֹות ֶעׂשֶ

נוּ  אֹוָצר ְוֶזהוּ    צה,ב ָ ׁשּ ָנֵתינוּ  ֲחָכִמים ׁשֶ ִמׁשְ   ."ּבְ
  

ָאַמר ֵליּה  א ַמְתִניִתין ַנִמי ּדְ   . "ֶזה"ֶאּלָ
  

ָיא     !"ֶזה"ַא  "ה"זֶ ַקׁשְ
  

ָיא:    ָלא ַקׁשְ
ה'  -ָהא  ָאַמר ֵליּה 'ְלִמְקּפָ   ּדְ
ה'.  -ָהא  לֹא ָאַמר ֵליּה 'ְלִמְקּפָ   ּדְ

ַרב ְזִביד  ה',  -ּדְ ָאַמר ֵליּה 'ְלִמְקּפָ   ּדְ
ַרְייָתא  ה'.  -ּבְ לֹא ָאַמר ֵליּה 'ְלִמְקּפָ   ּדְ

  
ְך:    ִהְלּכָ

ל ַיִין" ף ׁשֶ ה "ַמְרתֵּ ּכּוּלֹו ָיֶפהנוֹ  -' ְוָאַמר לֹו 'ְלִמְקּפָ    .ֵתן לֹו ַיִין ׁשֶ
ל ַיִין" ף ֶזה ׁשֶ ה'  "ַמְרּתֵ ּכּוּלֹו ָיֶפה,    - ְוָאַמר ֵליּה 'ְלִמְקּפָ   נֹוֵתן לֹו ַיִין ׁשֶ

ל וּ  ר קֹוְססֹות ְלֵמָאהְמַקּבֵ    .ָעָליו ֶעׂשֶ
ל ַיִין" ף ֶזה ׁשֶ ה'  "ַמְרּתֵ ֲחנּות. נֹוֵתן לֹו ַיִין ַהנִּ  -ְולֹא ָאַמר ֵליּה 'ְלִמְקּפָ ר ּבַ   ְמּכָ
  

  רש"י
. מתניתין דקתני מרתף של יין מקבל עליו כו' היכי דמי

דמשמע המוכר לחבירו מרתף של יין אבל אין אנו 
   יודעין איזה לשון אמר המוכר ללוקח בשעת מכירה:

ן אני מוכר . מוכר ללוקח בסתמא מרתף של ייאי דא''ל
   לך ולא קאמר זה:

. ברייתא דלקמן דקתני נותן לו יין שכולו יפה קשיא
   ומתני' קתני מקבל עליו י' קוססות לק':

   . אני מוכר לך:ואי דא''ל מרתף זה של יין
. נמי הך ברייתא דלקמן דקתני נותן לו יין קשיא

   הנמכר בחנות:
   . ולא הזכיר יין:אי דא''ל מרתף זה

   א דקתני אפילו כולו חומץ הגיעו:. ברייתקשיא
. דסתם יין יפה בעינן ולא מקבל עליו י' שכולו יפה

קוססות דלא דמי לרובע טנופת לסאה וי' מתליעות 
תאנים למאה דלא חשיבי וגם שכיחי ומחיל אבל 
חביות של יין דבר גדול הוא כל חבית בפני עצמו וגם 

   ן:לא שכיח כל כך והלכך כי אמר ליה סתמא יפה בעינ
. היינו כולו קוססות והכי נותן לו יין הנמכר בחנות

   מוכח לקמיה בשמעתא דלהכי אהני זה כמות שהוא:
   . אפילו חומץ משמע:מרתף זה

. מתניתין דאמר ליה מרתף של יין סתם ולא לעולם
קאמר ליה זה הלכך יין טוב בעינן ומקבל עשרה 
קוססות לק' דעבידי דשכיחי ומחיל ודקשיא לך 

דקתני יין שכולו יפה תני ברישא דברייתא הכי  ברייתא
   נותן לו יין שכולו יפה ומקבל עליו כו':

. בתמיה דאוקמת למתניתין בסתם ובסתם מי מקבל
   ואפילו הכי מקבל י' קוססות לק':

. רבותא נקט דסלקא דעתך לשתייה חבית של יין כו'
לאלתר קא בעי ליה או למכרו ולא להכניסו באוצר 

   קמ''ל:
. ואם איתא דמקבל קוססות ן לו יין שכולו יפהנות

   הכא נמי נימא הגיעו אפילו הוא יין קוסס:
. אבל בחביות טובא מקבל עשרה דכולה חד חמרא הוא

   קוססות לק':
. כלומר היינו מרתף דמתניתין אלמא וזהו אוצר כו'

מתניתין במרתף זה של יין קמיירי ולא בסתם והיינו 
יין יפה ואהני זה לקבל  טעמא דאהני של יין למכור

  קוססות דא''ל מרתף זה של יין אני מוכר לך:
. ברייתא דלעיל ורב זביד קשיין אהדדי קשיא זה אזה

דלעיל קתני במרתף זה של יין דנותן לו יין הנמכר 
בחנות והכא בדרב זביד קתני שכולו יפה וקיבל 

   קוססות:
. ברייתא דרב זביד שאמר יין לצורך הא דא''ל למקפה

הטעים מאכל וליתן לתוך התבשיל אני מוכר לך ל
דהיינו יין טוב ומתקיים הרבה שמעט מעט מסתפקין 
ממנו והלכך אהני מאי דא''ל למקפה ליתן יין טוב 

   ואהני זה לקבל י' קוססות לק':
. קמייתא דקתני נותן לו יין הנמכר בחנות דלא והא

א''ל למקפה הלכך כיון דקאמר זה נותן לו יין הנמכר 
חנות והאי דקאמר של יין למעוטי חומץ אבל רישא ב

דההיא ברייתא קמייתא דקתני מרתף של יין סתמא 
אני מוכר לך נותן לו יין שכולו יפה פלוגתא לקמן אי 

   מיירי נמי כמו מציעתא בדלא א''ל למקפה או בדא''ל:
   . מילתיה דרב זביד קמפרש:הלכך מרתף של יין כו'

. אברייתא דלעיל קאי ו'מרתף זה של יין ולא א''ל כ
ורישא דידה פליגי בה לקמן ומיהו סיפא דקתני מרתף 
זה אני מוכר לך אפילו כולו חומץ הגיעו בדלא א''ל 
למקפה מיירי דאילו א''ל מרתף זה למקפה אני מוכר 
לך צריך ליתן לו יין שכולו יפה ומקבל י' קוססות לק' 

מר כדתני רב זביד גבי מרתף זה של יין ואוקימנא דא
ליה למקפה דלא שנא מרתף זה אני מוכר לך ממרתף 
זה של יין אני מוכר לך היכא דא''ל למקפה דלמקפה 
משמע מיין טוב דלא היו רגילין למקפה כי אם ביין 
טוב ואם היו רגילין נמי לתת חומץ במקפה אפילו הכי 
אין לומר מרתף למקפה אני מוכר לך בשביל חומץ דכל 

יותר ויותר ומרתף חומץ  חומץ מתקיים הוא ומחמיץ
היה לו לומר והכי מוכחא מילתא כדפרישית דמשום 
הכי לא קתני בדרב זביד דין של מרתף זה אני מוכר לך 
כדקתני בברייתא קמייתא דכיון דבדא''ל למקפה 
מיירי רב זביד תנא מרתף זה של יין אני מוכר לך והוא 
 הדין למרתף זה אני מוכר לך דהיינו הך והאי דנקט של
יין רבותא הוא דאף על גב דאמר ליה של יין ואמר ליה 

 נמי למקפה אפילו הכי מקבל י' קוססות לק':
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ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

ל ַיִין" ף ׁשֶ ה', ַמאי?  "ַמְרּתֵ   ְולֹא ָאַמר ֵליּה 'ְלִמְקּפָ
  

ּה  ִליִגי ּבָ   , ָרִביָנאוְ  ַאָחא ַרבּפְ
ל.    ַחד ָאַמר: ְמַקּבֵ

ל.    ְוַחד ָאַמר: לֹא ְמַקּבֵ
  

ַרב ְזִביד,  יק ִמּדְ ּיֵ ל' ּדִ ָאַמר 'ְמַקּבֵ   ַמאן ּדְ
ף'"ָקָתֵני: ּדְ  ל ַמְרתֵּ ּכּוּלוֹ  ַיִין לוֹ  נֹוֵתן - 'ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ַיִין ׁשֶ   , "ָיֶפה ׁשֶ

ה,  ָאַמר ֵליּה ְלִמְקּפָ   ְואֹוִקיְמָנא, ּדְ
ה'  ה', ָהא לֹא ָאַמר ֵליּה 'ְלִמְקּפָ ָאַמר ֵליּה 'ְלִמְקּפָ ל.  –ַטֲעָמא ּדְ   ְמַקּבֵ

יק  ּיֵ ל' ּדִ ָאַמר 'לֹא ְמַקּבֵ ָקָתֵני: ּוַמאן ּדְ ַרְייָתא, ּדְ   ִמּבָ
ף'" ל ַמְרתֵּ ּכּוּלוֹ  ַיִין לוֹ  נֹוֵתן 'ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ַיִין ׁשֶ    ,"ָיֶפה ׁשֶ

ה'.  לֹא ָאַמר ֵליּה 'ְלִמְקּפָ   ְואֹוִקיְמָנא ּדְ
  

ַרְייָתא!  ָיא ּבָ ַרב ְזִביד, ַקׁשְ יק ִמּדְ ָדּיֵ   ּוְלַמאן ּדְ
  

ָרא ְוָהִכי ָקָתֵני:    ַחּסּוֵרי ִמַחּסְ
ה',  ָאַמר ֵליּה 'ְלִמְקּפָ ָבִרים ֲאמּוִרים: ּדְ ה ּדְ ּמֶ   ּבַ

ל.  ה', ְמַקּבֵ   ָהא לֹא ָאַמר ֵליּה 'ְלִמְקּפָ
ה'  ל ַיִין' ְולֹא ָאַמר ֵליּה 'ְלִמְקּפָ ף ֶזה ׁשֶ ֲחנּות.  -ו'ַמְרּתֵ ר ּבַ ְמּכָ   נֹוֵתן לֹו ַיִין ַהּנִ

  
ַרב  ָיא ּדְ ַרְייָתא ַקׁשְ יק ִמּבָ ָדּיֵ   ְזִביד, ּוְלַמאן ּדְ

ה,  ָאַמר ֵליּה ְלִמְקּפָ אֹוִקיְמָנא ּדְ   ּדְ
ל!  ה' ְמַקּבֵ   ָהא לֹא ָאַמר ֵליּה 'ְלִמְקּפָ

  
ל,  ה' לֹא ְמַקּבֵ לֹא ָאַמר ֵליּה 'ְלִמְקּפָ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ ין ּדְ   הּוא ַהּדִ

ה,  ָאַמר ֵליּה ְלִמְקּפָ אֹוִקיְמָנא ּדְ   ְוַהאי ּדְ
ָיא  ַקׁשְ ּום ּדְ    ."ֶזה"ַא  "ֶזה"ִמׁשּ

  
  
  

  רש"י
. סתם דלא א''ל זה ולא מרתף של יין

   א''ל למקפה נמי:
. ומשום דאיכא חדא לטיבותא מאי

וחדא לריעותא קבעי לה מי מדמי לה 
למרתף זה של יין וא''ל למקפה דקתני 

לו יין יפה ומקבל י'  בדרב זביד דנותן
קוססות דכי היכי דהתם איכא חדא 
לריעותא דקאמר מרתף זה וחדא 
לטיבותא דא''ל למקפה הכא נמי איכא 
חדא לטיבותא דאמר מרתף של יין ולא 
אמר זה וחדא לריעותא דלא א''ל 
למקפה או דלמא נותן לו כולו יין יפה 
הואיל ולא אמר זה ואע''ג דלא א''ל 

ן חמרא מסתמא למקפה דמאן דזבי
למקפה בעי ליה ולא למכרו בחנות וגם 
שלא יהיו בו קוססות ולא דמי לתאנים 
מתליעות ולא לטנופת שבתבואה משום 
דכל חבית של יין דבר חשוב הוא 
ומקפיד עליו והשואל הזה יודע היה 
שיש לדקדק מברייתא דלעיל דנותן לו 
יין כולו יפה ומדרב זביד יש לדקדק 

ת כדמפרש לקמיה דמקבל עליו קוססו
והכי קבעי גמרא מי דייקא מברייתא 
דאינו מקבל ומשום האי טעמא 
דפרישית ודרב זביד תריצי לה כדלקמן 
או דלמא דייקינן מדרב זביד דמקבל 
ומשום טעמא דפרישית וברייתא 

   מתרצי' לה כדלקמן כן שיטת גמרא:
. דסבירא ליה טעמא חד אמר מקבל

   כדפרישית:
לא כולו יין יפה . אוחד אמר לא מקבל

נותן לו וטעמא כדפרישית דמסתמא 
קפדי' אחביות קוססות טפי ממתליעות 

   בתאנים וטנופת בתבואה:
. כלומר משום דסבירא דייק מדרב זביד

ליה דמקבל מפרש להא דרב זביד דוקא 
ואידך ברייתא מתרץ לה דלא תקשי ליה 
כדלקמן דאע''ג דאיכא למידק מברייתא 

י לתרוצי לדרב שפיר דאינו מקבל ומצ
זביד כדלקמן אפילו הכי לא ניחא ליה 
למימר הכי שאחר סברתו הולך ומתרץ 

   הברייתות לפי דעתו:
. לסיפא דקתני זה כדאמר ואוקימנא

ליה למקפה והוא הדין לרישא ודייקינן 
מינה טעמא דנותן לו שכולו יפה דאמר 
ליה למקפה הא לא א''ל למקפה מקבל 

ה במרתף והא דלא קמפליג ותני בדיד
של יין סתמא וניפלוג בין א''ל למקפה 
ללא א''ל היינו טעמא דכולה כדא''ל 

   למקפה קמיפלגי והיינו נמי בדידה:
. למציעתא דברייתא דלא ואוקימנא

   א''ל למקפה וה''ה לרישא:
. חסורי מיחסרא והכי קתני בד''א כו'

והאי דלא קמיירי כולה בדא''ל למקפה 
ין ולמימרא דג' דינין אתא לאורויי בי

דזימנין דנותן לו יין שכולו יפה וזימנין 
נותן לו כולו יין רע הנמכר בחנות 

   וזימנין דאפי' כולו חומץ הגיעו:
. והכי הוא הדין דאע''ג דלא א''ל כו'

קתני הא דרב זביד מרתף של יין אני 
מוכר לך אין בו חילוק בין א''ל למקפה 
ללא א''ל אלא נותן לו יין שכולו יפה 

אם א''ל מרתף זה של יין אני מוכר  אבל
לך אז יש חילוק בדבר דזימנין דנותן לו 
יין שכולו יפה אלא שמקבל עליו י' 
קוססות וכגון דא''ל למקפה אבל אי לא 
א''ל למקפה נותן לו יין הנמכר בחנות 
והאי דלא תני ליה בהדיא האי חילוק 
דיין הנמכר בחנות היינו משום דכולה 

   ויי לן דינא:ביין יפה בעא לאור
. ומיהו רישא משום דקשיא זה אזה

 בדלא א''ל למקפה נמי מיירי:



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹות
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  : ְיהּוָדה ַרבָאַמר 

ֶפן".  ִרי ַהּגֶ ֲחנּות ְמָבְרִכין ָעָליו "ּבֹוֵרא ּפְ ר ּבַ ְמּכָ   ַיִין ַהּנִ
  
א ַרבוְ    ָאַמר:  ִחְסּדָ

ה ִלי?  ַאְקִרים ָלּמָ י ַחְמָרא ּדְ ּבֵ   ּגַ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
ת "ַעל ה ַהּפַ ׁשָ ִעּפְ   , ׁשֶ
ִין ְוַעל ִהְקִרים ַהּיַ   , ׁשֶ

יל לְוַע  ְבׁשִ ָעְבָרה תַּ     - צּוָרתוֹ  ׁשֶ
ַהּכֹ' אֹוֵמר ְדָברוֹ  ִנְהָיה לׁשֶ   ! "'ּבִ

  
  : ְזִביד ַרבָאַמר 

פּוְרְצָמ  ְרָנָתאמֹוֶדה ַרב ְיהּוָדה ּבְ ן ַאּקַ ּבַ ִמיְזּדַ    .א ּדְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : יֹוֵסף ַרבלְ  ַאּבַ
א,    ָהא ַרב ְיהּוָדה, ָהא ַרב ִחְסּדָ

ַמאן ְסִביָר    א ֵליּה? ָמר ּכְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ,ַמְתִניָתא ָיַדְעָנא

ַתְנָיא:    צו,א   ּדְ
רּוָמה ָעֶליָה  ַמְפִריׁש  ִלְהיֹות ֶהָחִבית ֶאת "ַהּבֹוֵדק   , ְוהֹוֵלךְ  תְּ

ךְ  ְוַאַחר   , חֹוֶמץ ִנְמֵצאת, ּכָ
ל ה ּכָ לֹׁשָ אי - יֹום ׁשְ   , ַוּדַ

אן    ."ָסֵפק - ְוֵאיָלךְ  ִמּכָ
  

  ַמאי ָקָאַמר? 
  

י ָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ה ָיִמים ָהִראׁשֹוִנים   ָהִכי ָקָאַמר:  לֹׁשָ ל ׁשְ אי ַיִין,  -ּכָ   ַוּדַ

אן ְוֵאיָלְך ָסֵפק.    ִמּכָ
  

  ַמאי ַטֲעָמא? 
  

אי ָעַקר,    ַחְמָרא ֵמִעיּלַ
  ְוַהאי ְטֵעיֵמיּה ְולֹא ֲעַקר, 

ְטֵעיֵמיּה ֲעַקר,  ַתר ּדִ ְמָצא לֹוַמר: ּבָ   ִאם ּתִ
א ְוַטֲעֵמיה ַחְמָרא, ֲהָוה ֵריָחא ַח    לָּ

א ְוַטֲעֵמיה ַחְמָרא    ַחְמָרא.  –ְוָכל ֵריֵחיּה ַחּלָ
  
יוְ  ַע  ַרּבִ ן ְיהֹוׁשֻ   ָאַמר:  ֵלִוי ּבֶ

ה ָיִמים ָהַאֲחרֹוִנים לֹׁשָ ל ׁשְ אי חֹוֶמץ,  - ּכָ   ַוּדַ
ן אן ּוְלַהּלָ   ָסֵפק.  - ִמּכָ

  
  ַמאי ַטֲעָמא? 

  
אי ָעַקר,  ּתַ   ַחְמָרא ִמּתַ

יּה  ּורְוֵאימ ְעּתֵ   .ֲעַקר ְוָלאו ַאּדַ
ְמָצא לֹוַמר אי ֲעַקר  :ְוִאם ּתִ   ְוָהא ְטֵעיֵמיּה ְולֹא ֲעַקר,  -ֵמִעיּלַ

ְטֵעיֵמיּה ֲעַקר,  ַתר ּדִ ְלָמא ּבָ   ּדִ
א ְוַטֲעֵמיה ַחְמָרא  א ְוַטֲעֵמיה ַחְמָרא ְוֵריֵחיּה ַחּלָ א.  –ֲהָוה ֵריֵחיּה ַחּלָ   ַחּלָ

  

  רש"י
. כלומר יין רע מכל יינות הנמכרים יין הנמכר בחנות

   בחנות:
. דחשיב פירי ולא מברכין עליו שהכל נהיה מברכין כו'

בדברו אע''ג דתנן ועל כולן אם בירך שהכל נהיה בדברו 
   יצא:

   לעז היינו יין קוסס:. אייגר''א בדאקרים
. לברך עליו אלא שהכל נהיה בדברו והאי יין למה לי

הנמכר בחנות הוא יין רע שריחו חומץ וטעמו יין עדיין 
   כדלקמן:

   . שהחמיץ שקורין טורניי''ר:שעברה צורתו
. ולמעוטי אתא דלא יברך על הפת אומר שהכל נהיה בדברו

יברך בורא ברכת המוציא דהא לאו לחם הוא ועל היין לא 
פרי הגפן ועל התבשיל אם הוא מה' המינים כגון דייסא לא 

   יברך בורא מיני מזונות:
. יין רע יותר מאותו הנמכר בחנות שאינו נמכר בפורצמא

אלא בקרנות העיר בפרשת דרכים שיש שם לוקחין הרבה 
ואין מדקדקין מה יקנו כפי שעה ובפיר''ח גרס בפרצופא 

   תוך שהוא רע הרבה:שנשתנה מראיתו ופרצופו מ
   . דפליגי:הא רב יהודה הא רב חסדא

   . מברכין או אין מברכין:מר כמאן סבירא ליה
. דקתני בה שלשה ימים ודאי אמר ליה מתניתא ידענא

ומהתם שמעינן אי מברכין או אין מברכין כדמפרש לקמיה 
דאיפליגו בה ר' יוחנן ור' יהושע בן לוי ומפרשינן לקמן 

ט ליה רב יוסף לאביי כלומר כמי משניהם כמאן מנייהו פש
הוה משמע ליה ברייתא דנדע היאך אהדר ליה לאביי ומיהו 
רב יוסף לא קאמר ליה לאביי פלוגתא דר' יוחנן ור' יהושע 
דאם כן הוה לן למימר לקמן הכי ואמרינן מאי קאמר 
ואמר ר' יוחנן כו' אלא לאו שמע מינה גמרא קאמר לה 

יוסף לא אמר לאביי יותר אלא לפרושי הך ברייתא ורב 
מתניתא ידענא דתניא כו' ומפרשינא לה הכי דמהכא 

  שמעת לה לבעיא שלך כן נראה בעיני:
. נטל הימנה מעט והפריש ממנו תרומה הבודק את החבית

ומעשר ושתה הימנו לידע אם היין הנותר בחבית טוב 
וישתה או ימכור משאר חביותיו מדי יום יום ויפריש מזו 

לתרומה ולמעשרות תחתיהן היום מפריש מעט לפי החבית 
מה שימכור משאר חביותיו ולמחר מעט ואומר הרי תרומה 
ומעשר של זה שאני מוכר ושותה באותה חבית ולפיכך 
בודק דאין מפרישין מן החומץ על היין דשני מינין הן 
אליבא דרבי בפ' המוכר את הספינ' אבל לרבנן לכתחלה 

   וי:אין מפרישין ואם עשה עש
. משאר חביותיו על בטחונה של זו החבית להיות מפריש

   כלומר שמפריש ממנה לצורך שאר חביות:
   . לסוף חודש או ב' חדשים:ואחר כך

   . לקמיה מפרש:כל ג' ימים כו'
. לפי שיש לפרשה בשני ענינין כדלקמן קבעי מאי קאמר

   לה:
. סמוך לבדיקה ודאי יין היה כל ג' ימים הראשונים

מג' ימים אין היין נעשה חומץ ויפה תרם מה  דבפחות
שתרם באותן ג' ימים וא''צ הלוקח מזה באותן ג' ימים 
לחזור ולהפריש דאפי' אם התחיל להחמיץ עם סילוק ידיו 
אין שמו חומץ עד ג' ימים ואע''פ שכבר יש לו ריח חומץ 
כדמפרש ואזיל דרך היין המחמץ להריח מתחלה ריח חומץ 

ויותר עד שנהפך אפי' טעמו לחומץ  והולך ומריח יותר
וקים להו לרבנן דמשהתחיל להחמיץ הוי ריחו כל ג' ימים 

   חומץ וטעמו יין אבל מג' ואילך יכול להיות חומץ גמור:
. דשמא לא התחיל להחמיץ עד ג' ימים מכאן ואילך ספק

קודם שנמצא חומץ והשתא בשעת מציאה הוא דנעשה 
   ר ויתרום:חומץ הלכך הוי תרומה מספק ויחזו

. הוי כל ג' ימים ראשונים ודאי יין וג' ימים מאי טעמא
   האחרונים ספק חומץ:

. כמו עקר נעקר טעם יין ממנו ומתחיל חמרא מעילאי עקר
להחמיץ מלמעלה בפי החבית ומעט מעט מתחמץ ויורד כל 
ג' עד דבסוף ג' נעשה כולו חומץ וכל זמן שלא החמיץ כולו 

א והאי חמרא הא טעימיה הוי ריחיה חלא וטעמא חמר
ובדקי' האי גברא בפי החבית ומצאו טוב ועדיין לא התחיל 
להחמיץ והלכך אפי' אם תמצי לומר דמיד בתר דטעימיה 
התחיל להחמיץ הוי ריחיה חלא וטעמיה חמרא עד סוף ג' 
ימים משהתחיל להחמיץ והלכך דין הוא דבתר טעמא 

הנמכר בחנות אזלינן ולא בתר ריחא וחמרא הוא והיינו יין 
דלרבי יוחנן הוי יין ומהאי טעמא גופיה הוי ספק אפי' כל ג' 
ימים האחרונים ולא ודאי חומץ דאיכא למימר זה ג' ימים 
האחרונים שהתחיל להחמיץ והוי טעמיה חמרא עד עכשיו 

   שנגמר חמוצו:
. והוי טבל גמור דר' יהושע ג' ימים האחרונים ודאי חומץ
יל וכיון דעתה נמצא חומץ אזיל בתר ריח כדמפרש ואז

ודאי התחיל להריח ריח חומץ זה ג' ימים דבפחות מג' 
ימים לא נעשה חומץ גמור ואפי' ג' ימים הראשונים ספק 
דאמרי' שמא עם סילוק ידי הבודק התחיל להריח ובתר 

   ריחא אזלינן והלכך יין הנמכר בחנות לאו חמרא הוא:
נן דאיכא . רבותא נקט לאשמועימ''ט חמרא מתתאי עקר

למימר דאפי' בשעת בדיקה כבר היה חומץ ומיהו אינו 
צריך לכל זה דאפי' ס''ל נמי כדרבי יוחנן דמעילאי עקר 

 איכא לאוקומי שפיר כדמפרש ואזיל:
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רֹוָמֵאי ְ  ּדְ יֵמיּה ּדְ ַמְתנּו ִמׁשּ ַע  ַרּבִ ן ְיהֹוׁשֻ   : ֵלִוי ּבֶ
אי ַיִין,  -ִראׁשֹוִנים    ַוּדַ
אי חֹוֶמץ,  -ַאֲחרֹוִנים    ַוּדַ
ים   ָסֵפק.  - ֶאְמָצִעּיִ

  
ָיא:    ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ

 : אי ַיִין -ִראׁשֹוִנים "ָאְמַרּתְ א ְוַטֲעֵמיה ַחְמָרא "ַוּדַ   ַחְמָרא.  –, ַאְלָמא ֵריֵחיּה ַחּלָ
: ַוֲהַדר ָא  אי חֹוֶמץ -ַאֲחרֹוִנים "ְמַרּתְ א ְוַטֲעֵמיה ַחְמָרא "ַוּדַ א!  –, ַאְלָמא ֵריֵחיּה ַחּלָ   ַחּלָ

  
ָקא,  א ִסיְפּתָ ח ַחּלָ ּכַ ּתַ ִאׁשְ גֹון ּדְ   ּכְ

ָקא.  א ִסיְפּתָ ח ַחּלָ ּכַ ּתַ ָלָתא יֹוֵמי, לֹא ֲהָוה ִמׁשְ ֲעַקר ּתְ ִאי ָלאו ּדַ   ּדְ
  

ט ֵליּה?  ׁשַ ַמאן ּפְ   ּכְ
  

ִלי ּה ּפְ   : ְזִביד ַרבוְ  ָמִרי ַרבִגי ּבָ
י יֹוָחָנן.  ַרּבִ   ַחד ָאַמר: ּכְ

ן ֵלִוי.  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ   ְוַחד ָאַמר: ּכְ
  
  

  רש"י
. דרומאי משמיה דר' יהושע

אמרין דהאי דקתני בברייתא ג' 
ימים ודאי בין אג' ימים 
ראשונים בין אג' ימים אחרונים 

'ק ג' ימים הראשונים קאי וה'
ודאי יין דאפי' עם סילוק ידיו 
התחיל להחמיץ הוי ריחיה חלא 
וטעמיה חמרא עד ג' ימים 
והלכך הוי חמרא דקם ליה רבי 
יהושע בן לוי בשיטתיה דרבי 
יוחנן דריחיה חלא וטעמיה 

   חמרא חמרא הוא:
. כדמפרש אחרונים ודאי חומץ

טעמא לקמן כגון שנמצא חומץ 
י כבר עברו ג' חזק מאד דודא

ימים שנעשה חומץ גמור הואיל 
ונתחזק כל כך דבבציר מג' ימים 
משהחמיץ אינו נעשה סיפתקא 
ומיהו רבי יוחנן לא מוקי לה 
בסיפתקא א''נ לית ליה הך 
סברא דלא שנא סיפתקא ול''ש 
חומץ כל ג' ימים אחרונים נמי 

   ספק:
הא גופא קשיא ראשונים ודאי 

יחיה . דאי ס''ד ריין אלמא כו'
חלא וטעמיה חמרא חלא הוא 
א''כ אמאי ודאי יין האיכא 
למימר דעם סילוק ידיו התחיל 
להריח ריח חומץ מעט ומההיא 

   שעתא הוה ליה חומץ:
. לעולם ריחיה כגון דאשתכח כו'

חלא וטעמא חמרא חמרא הוא 
כדמוכח רישא וסיפא דקתני 
אחרונים ודאי חומץ היינו 
טעמא דמיירי כגון דמשתכח 

חזק יותר מדאי שהדבר  חומץ
ידוע שזה ו' ימים שהתחיל 
להחמיץ ולסוף ג' נעשה חומץ 
ובג' האחרונים נתחזק ונתחזק 

   מאד ונעשה סיפתקא חזקה:
. רב יוסף לאביי כמאן פשט ליה

כמי משניהן היה מפרש 
הברייתא דקתני ג' ימים ודאי 
דנשמע מינה אי אזלינן בתר 

   ריחא או בתר טעמא:
. ונ''ל נן כו'חד אמר כרבי יוח

דהלכתא כרבי יוחנן דהא 
דרומאי משמיה דרבי יהושע בן 

 לוי קיימי כוותיה:



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹות
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ַמר:    ִאיּתְ

   ,ַהּמֹוֵכר ָחִבית ַיִין ַלֲחֵברֹו ְוֶהֱחִמיָצה
  : ַרבָאַמר 

ה ָיִמים ָהִראׁשֹוִנים  לֹׁשָ ל ׁשְ ְרׁשּות מֹוֵכר,  -ּכָ   ּבִ
אן ְוֵאיָלְך  ְרׁשּות לֹוֵקַח.  -ִמּכָ  ּבִ

מּוֵאלוּ    צו,ב   ָאַמר:  ׁשְ
ַוואר.  ָמאֵריּה ׁשָ ְתָפא ּדְ   ַחְמָרא ַאּכַ

  
יְכָרא.    עּוְבָדא יֹוֵסף ַרבֲעַבד  ׁשִ ַרב ּבְ ָווֵתיּה ּדְ   ּכְ

ַחְמָרא.  מּוֵאל ּבְ ׁשְ   ּוְכָווֵתיּה ּדִ
  

מּוֵאל.   ׁשְ ָווֵתיּה ּדִ   ְוִהְלְכָתא ּכְ
   

  
  

  רש"י
המוכר חבית יין לחבירו 

. בתוך אותה חבית של והחמיצה
   מוכר בבית לוקח:

אמר רב כל ג' ימים הראשונים 
. שהדבר הרי הוא ברשות מוכר

ידוע שאין היין מחמיץ בפחות 
ריח מג' ימים משהתחיל להריח 

חומץ ונהי נמי דריחיה חלא 
וטעמי' חמרא חמרא הוא אפ''ה 
באחריות מוכר הוא שהרי 
נתקלקל כבר ברשותו וכמי 
שמכר לו חומץ דמי דודאי 
משהתחיל להריח חומץ סופו 
להעשות חומץ ודמי למוכר יין 
ונמצא חומץ דתנן בהמוכר את 
הספינה (לעיל דף פג:) דהוא 
מקח טעות ואע''פ ששתה הימנו 

קח ולא טעם בו ריח חומץ לו
כשלקחו אפ''ה כיון דהחמיץ 
תוך ג' הדבר ידוע דבשעת 
מכירה הוי ריחיה חלא והא 
דתנן לקמן בפירקין (דף צז:) 
המוכר יין לחבירו והחמיץ אינו 
חייב באחריותו רב מוקי לה 
לאחר ג' אבל תוך ג' לא קרינן 
המוכר יין לחבירו והחמיץ אלא 

ומץ המוכר יין לחבירו ונמצא ח
א''נ מוקי לה בקנקנים דלוקח 
כר' יוסי בר רבי חנינא דאיכא 
למימר קנקן גרם להחמיץ 
מהרה והא דנקט חבית של יין 
רבותא היא דסד''א לשתייה 
לאלתר קזבין ליה ולא הוה ליה 

  לשהויי וליפטר מוכר קמ''ל:
. אינו חייב ושמואל אמר

באחריותו אע''פ שהחמיץ בתוך 
א חבית של מוכר משום דחמר

אגבא דגברא שוור על כתף 
האדם מדלג כלומר מזלו גורם 
חטא של בעל היין כדנפקא לן 
לקמן (דף צח.) מדכתיב אף עי 
היין בוגד והלכך פטור מוכר 
דא''ל מוכר ללוקח לתא דידך 
קגרים (כך שמעתי מרבינו זקני 
בבבא מציעא (ד' קו:) וכך 
מצאתי בתשובות הגאונים וכן 

  עיקר):
] כוותיה . [דן דינאעובדא

דשמואל דמוכח סתם מתני' 
 לקמן בפרקין כוותיה דשמואל:
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        אאאא    צז,צז,צז,צז,    – – – – ב ב ב ב     צו,צו,צו,צו, . 9
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ַכר ֶאָחד" ָמִרים ׁשֵ   , תְּ
ַכר ְוֶאָחד עֹוִרים ׁשֵ   , ׂשְ
ְמֵרי ְוֶאָחד    :ַיִין ׁשִ

   ֲעֵליֶהם. ְמָבְרִכין
  : אֹוְמִרים ֲאֵחִרים
ָמִרים ׁש  ׁשְ ּיֵ ֶהם ׁשֶ ִרי ּבֹוֵרא :ֲעֵליֶהן ְמָבֵרךְ  - ַיִין ַטַעם ּבָ ֶפן ּפְ   ."ַהּגֶ

  
ה ְרַוְייהּו:  ֵסףיוֹ  ַרבוְ  ַרּבָ ָאְמִרי ּתַ   ּדְ

ֲאֵחִרים.    ֵאין ֲהָלָכה ּכַ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָעה  ָלָתא ַוֲאָתא ַאְרּבָ י ָעְלָמא ְרָמא ּתְ כּוּלֵ   ַחְמָרא הּוא,  -ּדְ

  
  ָרָבא ְלַטְעֵמיּה, 

ָאַמר    : ָרָבאּדְ
א  ָלת ַמּיָ ֵרי ַעל ַחד ּתְ לֹא ּדָ ל ַחְמָרא ּדְ   ָלאו ַחְמָרא הּוא.  - ּכָ

  
ָלָתא ְר  ָלָתא ַוֲאָתא ּתְ   ְולֹא ְכלּום הּוא.  -ָמא ּתְ

א, ָלָתא ּוַפְלּגָ ָלָתא ַוֲאָתא ּתְ ְרָמא ּתְ ִליִגי ּדְ י ּפְ   ּכִ
א,  ְלּגָ ׁש ֵליּה ּפַ ָלָתא ָנֵפיק, ּפַ ָלָתא ָעֵייל תְּ ַנן ָסְבִרי: ּתְ ַרּבָ   ּדְ

א  ְלֵגי ַמּיָ יָתא ּפַ ׁשִ א ּבְ   ְולֹא ְכלּום הּוא.  -ּוַפְלּגָ
א ָנֵפיק, ַוֲא  ֵרין ּוַפְלּגָ ָלָתא עּול, ּתְ   ֵחִרים ָסְבִרי: ּתְ

א  ְתֵרי ּוַפְלּגָ ׁש ֵליּה ּכּוָזא, ְוכּוָזא ּבִ ָיא הּוא.  -ּפַ   ַחְמָרא ְמַעּלְ
  

ִליִגי?!  תֹו, ִמי ּפְ ֵדי ִמּדָ יֹוֵתר ִמּכְ   וּבְ
ַנן:    ְוָהא ּתְ

ד   צז,א ה ַמִים ְוָנַתן "ַהְמַתּמֵ ִמּדָ ֵד  ּוָמָצא ,ּבְ תוֹ  יּכְ טּור –  ִמּדָ    .ּפָ
י ְיהּוָדהוְ  יב :ַרּבִ   .(מעשרות ה, ו) "ְמַחּיֵ

תֹו,  ְכֵדי ִמּדָ א ּבִ ִליִגי, ֶאּלָ אן לֹא ּפְ   ַעד ּכָ
תֹו  ֵדי ִמּדָ יֹוֵתר ִמּכְ ִליִגי!  -ֲאָבל ּבְ   לֹא ּפְ

  
ִליִגי,  תֹו ּפְ ֵדי ִמּדָ יֹוֵתר ִמּכְ ין ֲאִפיּלּו ּבְ   הּוא ַהּדִ

ָקא ִמיּפַ  תֹו, ְוַהאי ּדְ ְכֵדי ִמּדָ   ְלִגי ּבִ
י ְיהּוָדה. ְלהֹוִדיֲעָך ּכֹ  ַרּבִ   חֹו ּדְ

  
  

  רש"י
. הוא תמד שנותנין מים שמרי יין

ע''ג שמרים ומתמדין אותן ושותין 
   אותן:

. אבל לא בורא שהכל נהיה בדברו
פרי העץ בשכר תמרים ולא בורא 
פרי האדמה ובורא מיני מזונות על 
שכר שעורין דלא חשיבי ולא בורא 

   גפן בשמרי יין:פרי ה
   . אשמרי יין קאי:אחרים אומרים

. כוסות מים ואייתי רמא תלתא
נמי תלתא ולא יותר אע''פ שיש בו 
טעם יין דכ''ע לא פליגי ולא כלום 
כלומר אפי' אחרים מודו דאינו יין 
חשוב לברך עליו בורא פרי הגפן 
דאע''ג דאשכחן פלוגתא בשילהי 
' הכל שוחטין (חולין דף כה:) בין ר

יהודה ורבנן בהמתמד ונתן מים 
במדה ומצא כדי מדתו דרבי 
יהודה מחייב ולקמן נמי מייתי לה 
הני מילי גבי מעשר ומשום חומרא 
דמעשר דאפי' ר' יהודה מודי דאין 
מפרישין ממנו על יין גמור אבל 
לגבי ברכת היין שהיא חשובה לא 
יברך אלא שהכל שהרי על כולן 

א אם אמר שהכל נהיה בדברו יצ
   והלכך לכתחלה שפיר דמי:

. במים ואותן תלתא תלתא עול
   נפקי:
   . חמרא:ופלגא

. דמיא לאו כלום בשיתא פלגי
   הוא:

. מים עול ואחרים סברי תלתא
ותרי ופלגא מים נפיק דאין דרך 
לצאת כל הנכנס אלא מן המים 
נשארו והוציאו היין דפירא קפי 

   מלעיל:
. חד כוס שלם של יין בתרי פש להו

לגא של מים וכ''ש דחמרא ופ
ופירא מעליא הוי מדליכא על חד 
תלתא מיא אבל לעיל דרמא 
תלתא ואפיק תלתא אין לומר 
שמן המים נשארו והיין יצא דאין 
רגלים לדבר הואיל ולא מצא יותר 
מכדי מדתו כי הכא וא''נ נפיק מן 
היין פלגא הוא דנפק וחד פלגא 

   בחמשה פלגי מיא לאו כלום הוא:
. כדי מדתו מי פליגי כו'וביתר מ

אבל לא פריך ובכדי מדתו לא 
פליגי בתמיה כדפרישית טעמא 
דנהי דגבי מעשר פליגי משום 
חומרא דמעשר גבי ברכת היין 
מודי להו רבי יהודה לרבנן דמברך 

  שהכל:
. מים בשמרים פטור המתמד

   ממעשר:
. פורתא לא אבל יותר מכדי מדתו

פליגי רבנן עליה דר''י אלא 
ן במעשר והוא הדין לברכת מחייבי

היין דהא רבנן חומרא לית להו 
גבי מעשר דהא בכדי מדתו לא 
מחייבי אלא משום דחשיבי ליה 
יין הוא דמחייבי ביותר מכדי 
מדתו והלכך לגבי בורא פרי הגפן 

   נמי חשיב:
. דמחייב להודיעך כחו דר''י

ולהודיעך כחן דרבנן לא איצטריך 
א למיתני יותר מכדי מדתו דמילת

דפשיטא הוא דפטור דפורתא 
חמרא במיא טובא בטיל וליכא 
חידוש כלל לאשמועינן דפטרי 
רבנן ביותר ומילתיה דר''י חשיב 
חידוש גדול לחומרא ואע''ג דליכא 

 טעם יין מיחייב:



    """"תתתתַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹוַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹוַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹוַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹו
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יּה  ָעא ִמיּנֵ ר ַנְחָמן ַרבּבְ יא ַרבֵמ  ִיְצָחק ּבַ ר ִחּיָ   : ָאִבין ּבַ

ָמִר  ֶהן ַטַעם ַיִיןׁשְ ׁש ּבָ ּיֵ   ַמהּו?  - ים ׁשֶ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ָעלְ    ָמא הּוא. ִמי ָסְבַרתְּ ַחְמָרא הּוא?! ִקּיּוָהא ּבְ

  
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ָמִרים" ל ׁשְ רּוָמה ׁשֶ    :תְּ
ִני ִראׁשֹון    .ָאסּור –  ְוׁשֵ

י ִליׁשִ ר –  ּוׁשְ    .מּותָּ
י ֵמִאיר   : אֹוֵמר ַרּבִ

י ַאף ִליׁשִ נֹוֵתן ׁשְ    .ַטַעם ּבְ
  

ל ר ְוׁשֶ    :ַמֲעׂשֵ
   .ָאסּור –  ִראׁשֹון

ִני ר - ׁשֵ   . מּותָּ
י ֵמִאיר   : אֹוֵמר ַרּבִ

נֹוֵתן ִניׁשֵ  ַאף   . ַטַעם ּבְ
  

ל ׁש  ְוׁשֶ    :ֶהְקּדֵ
י ִליׁשִ   , ָאסּור - ׁשְ
ר - ּוְרִביִעי   . מּותָּ

י ֵמִאיר   : אֹוֵמר ַרּבִ
נֹוֵתן ְרִביִעי ַאף    ."ַטַעם ּבְ

  
  ּוְרִמיְנִהי: 

ל ׁש  "ׁשֶ   , ָאסּור ְלעֹוָלם -  ֶהְקּדֵ
ל ר ְוׁשֶ ר ְלעֹוָלם - ַמֲעׂשֵ    "!מּותָּ

  
ָיא  ׁש"ַקׁשְ ׁש""ֶה  "ֶהְקּדֵ   ! ְקּדֵ
ָיא  ר"ַקׁשְ ר" "ַמֲעׂשֵ   ! "ַמֲעׂשֵ

  
ׁש" ׁש" "ֶהְקּדֵ ָיא "ֶהְקּדֵ   :לֹא ַקׁשְ

אן  ת ַהּגּוף,  -ּכָ ַ ְקדּוׁשּ   ּבִ
אן  ִמים.  -ּכָ ת ּדָ ַ ְקדּוׁשּ   ּבִ

  
ר" ר" "ַמֲעׂשֵ ָיא "ַמֲעׂשֵ    :ַנִמי ָלא ַקׁשְ

אן  אי,  -ּכָ ר ַוּדַ ַמֲעׂשֵ   ּבְ
אן  ַמאי -ּכָ ר ּדְ ַמֲעׂשֵ    .ּבְ

 

  רש"י
שמרים שיש בהם טעם יין 

. לברכת היין וברייתא לא מהו
הוה שמיע ליה דאי הוה שמיע 

ר הלכה ליה הכי הוה ליה למימ
כאחרים או אין הלכה 

   כאחרים:
. שנתן שמרים של תרומה

   לתוכן מים ושנה ושילש:
. מים ראשונים [שהכניסו ראשון

   והוציאו] משם:
. וכל הני חומרות אסור לזרים

בעלמא נינהו מדרבנן ובמצא 
   כדי מדתו מיירי:

. ואפילו יש בו שלישי מותר
   טעם יין:

. אסור אם יש בו אף שלישי
   עם:נותן ט

. ה''ג של מעשר ראשון אסור
כלומר של מעשר שני תמד 
ראשון אסור לאכול חוץ 
לירושלים אבל מעשר ראשון 
דלוים מותר לזרים ודלא כרבי 

   מאיר:
. של הקדש לעולם הכי גרסינן

   אסור ושל מעשר לעולם מותר:
. שהופרש מפירות מעשר דמאי

הלקוחין מעם הארץ ואקילו 
הארץ ביה רבנן משום דרוב עמי 

   מעשרין הן:
. שהקדיש חבית בקדושת דמים

יין לבדק הבית וימכר ויקחו 
   בדמיו צרכי בדק הבית:

. [דחמירא] יין בקדושת הגוף
שהוקדש לנסכים ושמרים שלו 
אסורים בשביל מעט יין 

 המעורב בו:
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יָאַמר  ּום  יֹוָחָנן ַרּבִ יִמׁשּ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ   : ְיהֹוָצָדק ּבֶ

ךְ  ָאְמרּו ְלִעְנַין ִאיּסּוָרן ּכָ ֶדֶרְך ׁשֶ יָרן ּכְ   .ָאְמרּו ְלִעְנַין ֶהְכׁשֵ
  
יָרן" ַמאי?  - "ֶהְכׁשֵ   ּדְ
  

א  ַמּיָ ִרי - ִאי ּדְ    !ַאְכׁשּוֵרי ַמְכׁשְ
ַחְמָרא  ִר  -ִאי ּדְ   י! ַאְכׁשּוֵרי ַמְכׁשְ

  
   ,לֹא ְצִריָכא

ִמים.  ֵמי ְגׁשָ ָמדֹו ּבְ ּתְ   ׁשֶ
  

ִביְנהּו!  ֵקיל ְוָרֵמי ְלהּו ְלָמָנא, ַאְחׁשְ ָקא ׁשָ יָון ּדְ   ְוּכֵ
  

  לֹא ְצִריָכא, 
ְתַמד ֵמֵאָליו.  ּנִ   ׁשֶ

  
ִביְנהּו!  א, ַאְחׁשְ א ַקּמָ ָקא ָנֵגיד ַקּמָ   ְוֵכיָון ּדְ

  
א ַרבָאַמר  ּפָ   : ּפַ

ֹוָתה ׁשּ ָפָרה ׁשֶ   ִראׁשֹון ִראׁשֹון.  ּבְ
  

  רש"י
. כשם שאמרו לענין איסורן

דבתרומה ראשון ושני הוי יין 
ושלישי הוי מים ושל מעשר 

אשון יין והשני מים וכן הר
   כולן:

. דראשון כך אמרו לענין הכשר
ושני של תרומה חשוב נמי יין 
לענין הכשר והראשון של מעשר 
חשיב יין לענין הכשר וכדמפרש 
ואזיל וכל זה חומרא מדרבנן 
הוא דמדאורייתא כולהו חשיבי 
מים בעלמא כדאמרן לגבי 
מעשר דמאי וכרבנן דאחרים 

אי על וקבעי גמרא הכשר דמ
איזה הכשר הוצרך לומר כך 
אמרו לענין הכשרן של מים או 
של יין הא תרוייהו מכשרי 
פירות לקבל טומאה ומאי נפקא 

   לן מיניה אי הוי חמרא אי מיא:
. אי חמרא אכשורי מכשר

דכתיב (דברים לב) תשתה חמר 
וכתיב וכל משקה אשר ישתה 

   וגו' (ויקרא יא):
. כלומר לא נפקא לן לא צריכא

נה אלא שתמדו לההיא מי
דתרומה ומעשר במי גשמים 
דצריכי מחשבה אבל אי חשבינן 
ליה יין מכשיר בלא מחשבה 
דבמים הוא דכתיב (שם) וכי 
יותן מים מה יתן דניחא לי' אף 
יותן דניחא ליה ופרכינן וכיון 
דשפכינהו האי גברא להני מי 
גשמים ממנא שניטפו בו למנא 
דשמרים אחשבינהו ומכשרי 

נפקא לן מינה ל''ש מעשר ומאי 
   ולא שנא תרומה לעולם מכשרי:

. שנפלו הגשמים שנתמד מאליו
לתוך השמרים והלכך בתרומה 
דראשון ושני חשיב יין לענין 
הכשר נמי מכשרי אבל שלישי 
דחשוב מים לגבי תרומה לענין 
הכשר נמי מי גשמים נינהו ולא 

   מכשרי דלא הוה בהו מחשבה:
א מינה ופרכינן ואכתי מאי נפק

   . מושך:והא כיון דנגיד
. ראשון ושני גלי קמא קמא

דעתיה דניחא ליה שירדו 
גשמים לכאן לעולם אולי יקלטו 
טעם יין ושלישי לתרומה נמי 
מכשר ולא שנא יין ולא שנא 
מים אכשורי מכשרי ומה חילוק 

   יש עדיין בהכשרן:
. בפרה ששותה ראשון ראשון

והלכך בשלישי ליכא שום 
מכשר שלישי מחשבה ולא 

דתרומה ושני דמעשר ולא מצי 
לתרוצי בשנשפך ראשון ראשון 
דכיון דלא נשתהה שם כלל לא 
נופל ונשפך אין ידוע לעולם מהו 

 תמד שני או תמד שלישי:



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹות
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ר זּוְטָרא ַרבָאַמר  ה ּבַ   : ַרבָאַמר  טּוִבּיָ

ַח.  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ֵסְך ַעל ּגַ ִין ָהָראּוי ִליּנָ א ַעל ַהּיַ   ֵאין אֹוְמִרים ִקיּדּוׁש ַהּיֹום ֶאּלָ
  

  ְלַמעּוֵטי ַמאי? 
ּתֹו,    ִאיֵליָמא ְלַמעּוֵטי ַיִין ִמּגִ

אֵני  יְוָהא ּתָ יא ַרּבִ   : ִחּיָ
ּתוֹ  "ַיִין    ,ָיִביא לֹא - ִמּגִ

ר - ֵהִביא ְוִאם ׁשֵ   ."ּכָ
ר "ֵהִביאְוֵכיָון ִאם  ׁשֵ ה ַנִמי!  -  "ּכָ ִחּלָ   ֲאַנן ֲאִפיּלּו ְלַכּתְ

  

  : ָרָבא 313ָאַמרוְ    צז,ב
ל ֲעָנִבים וְ  ּכֹול ׁשֶ    !אֹוֵמר ָעָליו ִקיּדּוׁש ַהּיֹוםסֹוֵחט ָאָדם ֶאׁשְ

  
א ְלַמעּוֵטי ּוֶליָה.  ְוֶאּלָ יָה ּוִמׁשּ   ִמּפִ

  
ֵני  יוָהא ּתָ יא ַרּבִ   : ִחּיָ
יָה  ּוֶליָה  "ִמּפִ    ,ָיִביא לֹא - ּוִמׁשּ

ר - ֵהִביא ְוִאם ׁשֵ    "!ּכָ
  

ל ִצּמּוִקים.  ף, ׁשֶ ל ַמְרּתֵ י ּבֹוֵרק ֵהיִליְסטֹון ׁשֶ א ְלַמעּוֵטי ַיִין ּכּוׁשִ   ְוֶאּלָ
  

ְנָיא:    ְוָהא ּתַ
ן כּוּלָ ר ֵהִביא ְוִאם ,ָיִביא לֹא, "ּבְ ׁשֵ   ! "ּכָ

  
א ְלַמעּוֵטי:    ְוֶאּלָ

ה ָמזּוג קֹוֵסס "ַיִין ל ְמגּוּלֶ ָמִרים ְוׁשֶ ֵריחוֹ  ׁשְ   , "ַרע ְוׁשֶ
ַתְנָיא:    ּדְ
ן כּוּלָ סּול ֵהִביא ְוִאם ָיִביא לֹא, "ּבְ   ."ּפָ

  
  ְלַמעּוֵטי ַמאי? 

י יְ  -ִאי ְלַמעּוֵטי קֹוֵסס  י יֹוָחָנן ְוַרּבִ א ַרּבִ לּוְגּתָ ן ֵלִוי ִהיא. ּפְ ַע ּבֶ   הֹוׁשֻ
יּה!  -ִאי ְלַמעּוֵטי ָמזּוג    ַעּלּוֵיי ַעְלּיֵ

ידָאַמר  י יֹוֵסי ַרּבִ ַרּבִ ָרָכה, ֲחִניָנא ּבְ ל ּבְ כֹוס ׁשֶ י ֱאִליֶעֶזר ּבְ   : מֹוִדים ֲחָכִמים ְלַרּבִ
ן ְלתֹוכֹו ַמִים.  ּתֵ ּיִ ֵאין ְמָבְרִכין ָעָליו ַעד ׁשֶ   ׁשֶ

ָנה ִהיא!   - ה ִאי ְלַמעּוֵטי ְמגּולֶּ    ַסּכָ
ָמִרים,  ל ׁשְ   ִאי ְלַמעּוֵטי ׁשֶ

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
ָעה  ָלָתא ַוֲאָתא ַאְרּבָ ְרָמא ּתְ ָיא הּוא!  -ִאי ּדִ   ַחְמָרא ְמַעּלְ

א  ָלָתא ּוַפְלּגָ ָלָתא ַוֲאָתא ּתְ ְרָמא ּתְ ַנן ַוֲאֵחִרים ִהיא! - ִאי ּדִ ַרּבָ א ּדְ לּוְגּתָ   ּפְ
  

א ְלַמעּוֵטי ׁשֶ    ֵריחֹו ַרע. ֶאלָּ
  

ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ
ה.    ְלעֹוָלם ְלַמעּוֵטי ְמגּוּלֶ

י ְנֶחְמָיה,  ַרּבִ ֶנת, ּכְ ַסּנֶ ּמְ ַעְבֵריּה ּבַ ב ּדְ   ְוַאף ַעל ּגַ
א אוֹ  ֲהִיְרְצךָ  ְלֶפָחֶתךָ  ָנא ַהְקִריֵבהוּ "ֲאִפיּלּו ָהִכי  ָ   .(מלאכי א, ח) 314"ָפֶניָך? ֲהִיׂשּ

  
יּה  ָעא ִמיּנֵ ֲה  ַרבּבְ א ּדְ  ֲחמּוהַּ  ָנאּכָ ּיָ ְרׁשִ   : ָרָבאֵמ ַרב ְמׁשָ

  ַמהּו?  - ֲחַמר ִחַווְרָיין
ֵרא ַאל"ָאַמר ֵליּה:  י ַיִין ּתֵ ם ּכִ          .(משלי כג, לא) 315"ִיְתַאּדָ
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ַח ְוחֶֹלה ֵאין ָרע ַהְקִריֵבהּו ָנא ְלֶפָחֶתָך ֲהִיְרצְ  314 ּסֵ יׁשּו ּפִ ר ִלְזּבַֹח ֵאין ָרע ְוִכי ַתּגִ ׁשּון ִעּוֵ א ָפֶניָך ָאַמר ְוִכי ַתּגִ ָ   ְצָבאֹות 'הָך אֹו ֲהִיׂשּ
ן 315 י ִיתֵּ ם ּכִ י ִיְתַאּדָ ֶרא ַיִין ּכִ ִרים ַאל תֵּ ֵמיׁשָ ְך ּבְ ּכֹוס ֵעינֹו ִיְתַהּלֵ   ּבַ

  רש"י
. משום הקריבהו נא לפחתך (מלאכי אין אומר קידוש היום כו'

א) כדלקמן וביין הראוי לברך עליו בפה''ג קאמר דאע''ג 
כין עליו בפה''ג לקידוש היום מיהא לא חשיב ולקמיה בא דמבר

   לפרש איזה יין בא למעט:
   . תירוש:יין מגתו

. משום דכתיב הסך נסך שכר (במדבר כח) מידי לא יביא
   דמשכר:

. דליכא עיכובא אי נמי הסך נסך מכל מקום ואם הביא כשר
וכיון דלנסכים כשר בדיעבד לגבי קידוש חשיב לכתחלה דלא 

  קידוש כניסוך: חמיר
. כלומר ואם תעלה על הכי גרסינן ואמר רבא סוחט אדם כו'

דעתך לדמויי קידוש לניסוך ולמימר דלכתחלה אין מקדשין 
עליו האמר רבא סוחט אדם כו' אלמא דמקדשין עליו 

   לכתחלה:
   . של חבית:מפיה

. סמוך לשמרים כדתנן במנחות בפ' כל הקרבנות אינו ומשוליה
   הקמחין ולא משוליה מפני השמרים: מביא מפיה מפני

   . שחור:כושי
   . לבן ורע הוא כמו ברק ברקאי (יומא דף כח.):בורק

   . יין מתוק וחלש מאד:הלסטון
. כלומר סתם יין של מרתף שלא נבדק ומשום דאיכא של מרתף

חביות קוססות כדתנן במתני' קאמרי' דלא יביא ומיהו אם 
ין קוסס פסול לנסכים ה''מ הביא כשר ואע''ג דאמרי' בסמוך די

   בודאי אבל הכא מי יימר דהוא קוסס:
   . פרכילי ענבים יבשים ועשה מהן יין:צמוקים

. הוא יין הנמכר בחנות ופסול הוא דלא הוי שכר ולא יין קוסס
   ראוי להיות שכר כיין מגתו דסופו מיהא להיות שכר:

ין חי . אינו בכלל שכר ובספרי דריש הכי ונסכו רביעית הימזוג
   אתה מנסך ולא המזוג:

   . ואיכא למיחש שמא שתה הימנו נחש:ויין מגולה
   . תמד:או של שמרים

   . מוסרח אבל יש בו טעם יין:ושריחו רע
. מהני פסולים דהך ברייתא אתא רב למעוטי למעוטי מאי

אילימא למעוטי יין קוסס אתא למימר דאין אומר עליו קידוש 
ין ואמאי הא פלוגתא דר' יוחנן היום הא בורא פרי הגפן מברכ

וריב''ל היא לעיל (דף צו.) דלר' יוחנן חמרא הוא ואפי' לענין 
קידוש שפיר דמי דכיון דלגבי תרומה חשיב ליה יין הוא הדין 
לגבי קידוש דלא שנא קידוש מבורא פרי הגפן אלא לענין 
מיאוס כדלקמן משום הקריבהו נא לפחתך ולר' יהושע בן לוי 

י' בורא פרי הגפן אין מברכין כדאמרן לעיל ואי חלא הוא ואפ
ס''ל כר' יוחנן הכי ה''ל למימר מברכין עליו בורא פרי הגפן 
ואנא אמינא דהוא הדין לקידוש ואי כרבי יהושע בן לוי ס''ל 

   הכי ה''ל למימר אין מברכין עליו אלא שהכל:
   . לקידוש:עלויי עלייה

רי במזוג כן נראה . דפליגי בניסוך ומכשמודים חכמים לר''א
   בעיני ולא ידענא פלוגתייהו היכא:

. דלא חשיב לשתיה חי אלא מזוג וביינות עד שיתן מים לתוכו
   שלהן מיירי דדרו על חד תלתא מיא:

   . ואפילו בלא קידוש אסור לשתותו:סכנה הוא
. וקיימא ואי למעוטי תמד של שמרים פלוגתא דרבנן ואחרים

   פן לא מברכינן:לן כרבנן דאפי' בורא פרי הג
. משום אלא למעוטי שריחו רע ומשום הקריבהו נא לפחתך

מיאוס ומיהו בפה''ג מברכים עליו דריחיה חמרא וטעמי' 
חמרא אלא שהסריח קצת משום דמונח בכלי מאוס והכי 
קאמר רב אין אומר קידוש היום אלא על היין נקי והגון שראוי 

למעוטי בהאי לנסך מחמת נקיותו ע''ג המזבח ולא אתא רב 
כלל שאר יינות שאין מנסכין ע''ג המזבח כגון יין קוסס ומזוג 
אלא הנהו יינות שמתוך שמאוסין פסולין לניסוך משום 
הקריבהו נא לפחתך דפסולין נמי לקידוש משום האי טעמא 

   גופיה:
   . ודקשיא לך סכנה הוא:לעולם למעוטי מגולה

למימר  . דמותר לשתיה ואיצטריךכגון דעבריה במסננת
דלקידוש פסול כרבי נחמיה דאמר ארס נחש צף ועומד במקומו 

   ויש לו תקנה בסינון במסכת סוכה בשילהי פרק רביעי:
. גבי חולה כתיב אלמא כל דבר מגונה אסור הקריבהו נא

   לקרבן:
   . לנסכים ויש מפרשים לקידוש ולא נהירא:חמר חיוריין מהו

ורק דתניא לעיל לא יביא . נראה בעיני דהיינו יין בחמר חיוריין
  ואם הביא כשר וברייתא לא שמיע ליה:

   . לשתותו:אל תרא יין
. שמשכר יותר מדאי אלמא יין אדום קודם לנסכים כי יתאדם

 דשכר כתיב בהו:
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ים" רֹון ַקְנַקּנִ ָ ׁשּ ל - - ּבַ ר ָעָליו ְמַקּבֵ יָטסֹות ֶעׂשֶ   ."ְלֵמָאה ּפִ
  

אָנא:   ּתָ
יָטסֹות" רֹותּוְמגוּ  ָנאֹות - ּפִ    ."ּפָ
  
  

  רש"י
. דאמרן דמקבלין תנא פיטסות

עשר לק' אינן שבורות ורעועות 
ממש דא''כ אפי' אחת לא מקבל 
אלא נאות כשאר קדירות 

רון ומגופרות בגפרית שבש
והגפרית סותם את השבר 
ומחברו קצת ויכולין להשתמש 
בהן קצת אלא שאין מתקיימין 
זמן מרובה כשלמין והואיל ולא 
הוו שבורין לגמרי מקבל עליו י' 
לק' ופירוש כתוב בספרים 
כשבא לבשלן מביא גפרית ונותן 
בהן האור ומלחכתן האור עם 
אותו גפרית ונראות מבושלות 

נאות: הכי גרסינן בפירוש  והן
רבינו חננאל תנא יתר על כן 
בכולן מחזיר את השאר ונוטל 
את הדמים ממנו. וברייתא 
מצאתיה בתוספתא (פ''ו) ויש 
ללמוד דבספרים שלהם כתובה 
וילפינן מינה לדון כן דהמותר 
על י' קוססות ופוטסות יחזיר 
אבל העשר הגיעוהו דליכא 
למימר ערובי עריב כלגבי 

תא וליכא למימר נמי טנופ
אפירי שפירי יהיב דטעמא 

 דטריחא לא שייך הכא:

 



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹות
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ָנה   ִמׁשְ

יב ֵאינוֹ  - ְוֶהְחִמיץ ַלֲחֵבירוֹ  ַיִין ַהּמֹוֵכר ַאֲחָריּותוֹ  ַחּיָ   , ּבְ
ינוֹ  ָידּוַע  ִאם ּיֵ ח ֶזה ֲהֵרי - ַמְחִמיץ ׁשֶ   , ָטעּות ִמּקַ

   :לוֹ  ָאַמר ְוִאם
ם^ ַיִין"  צח,א ָ יב - "ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ְמבּוׂשּ    ,ָהֲעֶצֶרת ַעד לוֹ  ְלַהֲעִמיד ַחּיָ

ן"וְ  ל - "ָיׁשָ ֶ ד ִמׁשּ ּקַ תַּ    .ֶאׁשְ
ן"וְ  ָ ל - "ְמיּוׁשּ ֶ לֹׁש  ִמׁשּ ִנים ׁשָ   .  "ׁשָ

   

ָמָרא   	ּגְ

י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   : ַרּבִ
ים  ַקְנַקּנִ א ּבְ נּו ֶאּלָ   לֹוֵקַח, ּדְ לֹא ׁשָ

ים  ַקְנַקּנִ   ".ְוָהא ַקְנָקָנךְ  ָהא ַחְמָרךְ " :ָאַמר ֵליּה  ,מֹוֵכרּדְ ֲאָבל ּבְ
  

יְוִכי  הּוֵיי :ַמאי ָהֵוי? ֵליָמא ֵליּה  -מֹוֵכר ּדְ  ןַקְנַקּנִ ֵעי ָלְך ַלׁשְ    !לֹא ִאיּבָ
  

ה :ָאַמר ֵליּה ּדְ לֹא ְצִריָכא     .ְלִמְקּפָ
  

י ֲחִניָנאּדְ ּוַמאי ּדּוְחֵקיּה  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ין    ,ַרּבִ ַקְנַקּנִ    ,ַח לֹוֵק ּדְ ְלאֹוְקָמא ְלַמְתִניִתין ּבְ
ה? ְד וּ    ָאַמר ֵליּה ְלִמְקּפָ

ין  ַקְנַקּנִ הְד וּ  ,מֹוֵכרּדְ לֹוְקָמא ּבְ    !לֹא ָאַמר ֵליּה ְלִמְקּפָ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָקָתֵני יֵתיּה, ּדְ ח ָטעּות" :ַמְתִניִתין ְקׁשִ ינֹו ַמְחִמיץ ֲהֵרי ֶזה ִמּקַ ּיֵ    ,"ִאם ָידּוַע ׁשֶ

ֵעי ָלְך ַלׁשְ  אי? ֵליָמא ֵליּה לֹא ִאיּבָ   הּוֵיי! ַאּמַ
ּה  ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ הָאַמר ֵליּה ּדְ ֶאּלָ    .ְלִמְקּפָ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
ר יֹוֵסף, ּדְ ּוְפִליָגא  יא ּבַ   ַרב ִחּיָ

ר יֹוֵסףָאַמר ּדְ  יא ּבַ   : ַרב ִחּיָ
ֵרים -ַחְמָרא  ָמֵריּה ּגָ ָלא ּדְ    ,ַמּזָ

ֱאַמר:  ּנֶ ִין ּבֹ ׁשֶ י ַהּיַ ֶבר ָיִהיר"ְוַאף כִּ    .(חבקוק ב, ה) 316"ֵגד ּגֶ
  
  

  : ַרב ָמִריָאַמר 
ָיִהיר  ל,  -ַהאי ַמאן ּדְ ּבַ י ֵביֵתיּה ָלא ִמיּקַ   ֲאִפיּלּו ַאֱאיָנׁשֵ

ֱאַמר:  ּנֶ ֶבר ָיִהיר ְולֹא ִיְנֶוה"ׁשֶ    .(חבקוק ב, ה)  "ּגֶ
  ? "ְולֹא ִיְנֶוה"ַמאי 

ּלוֹ  ֶוה ׁשֶ ּנָ    .ּבַ
  

  :  ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
יתה ֵא גָּ ְת ּמִ ל ַה כָּ  ַטּלִ ל ּבְ ְלִמיד ָחָכם ׁשֶ ְלִמיד ָחָכם  ּתַ    –ְוֵאינֹו ּתַ

רּוְך הּוא, ּבִ ֵאין ַמְכִניִסין אֹותֹו  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ תֹו ׁשֶ   ְמִחיּצָ
ִתיב ָהָכא   , (חבקוק ב, ה)  "ְולֹא ִיְנֶוה" :ּכְ

ָך" :ּוְכִתיב ָהָתם   . (שמות טו, יג) 317"ֶאל ְנֵוה ָקְדׁשֶ
  
  
  

                                                           

ע וַ  316 ּבָ ֶות ְולֹא ִיׂשְ אֹול ַנְפׁשֹו ְוהּוא ַכּמָ ׁשְ ר ִהְרִחיב כִּ ֶבר ָיִהיר ְולֹא ִיְנֶוה ֲאׁשֶ ִין ּבֹוֵגד ּגֶ י ַהּיַ יםְוַאף ּכִ ל ָהַעּמִ ְקּבֹץ ֵאָליו ּכָ ל ַהּגֹוִים ַוּיִ ֱאסֹף ֵאָליו ּכָ   ּיֶ
ךָ  317 ךָ ָנִחיָת ְבַחְסּדְ ָך ֶאל ְנֵוה ָקְדׁשֶ ָאְלתָּ ֵנַהְלתָּ ְבָעּזְ    ַעם זּו ּגָ

  רש"י
  מתני' 

   . המוכר באחריותו דבשעת מכירה יין הוה:אינו חייב
. בכל שנה הרי זה מקח טעות ואם ידוע שיינו מחמיץ

כדמוקי לה בגמרא כדאמר ליה למקפה דאי לא א''ל 
ותו למקפה למה יתחייב באחריותו הרי היה יכול לשת

ולא איבעי ליה לשהויי דהא אפי' אי רובא לשהויי זבני 
אין הולכין בממון אחר הרוב וכל שכן השתא דפלגא 

  לשתיה ופלגא לשהייה:
   . שיתקיים כדרך המתקיימין:מבושם

. אבל לא מן העצרת ואילך שחום תקופת עד העצרת
   תמוז מקלקל אפי' יין מבושם:

של אשתקד שנה . ואם מוכר לו יין ישן יתן לו מוישן
   המוקדמת לזו שאנו עומדים בה:

. משנה דקודם אשתקד דהוו להו ג' משל שלש שנים
   שנים עם שנה שאנו עומדין בה:

  
  גמ' 

   . דאינו חייב באחריותו:לא שנו
. שקבל הלוקח היין בחביותיו אלא בקנקנים דלוקח

דאיכא למימר כליו גרמו ומיהו סיפא דקתני ואם ידוע 
מימר כלי הלוקח גרמו דאנן סהדי כו' התם ליכא ל

   שהיין רגיל בכך:
. מצי אמר ליה לוקח אפילו לזמן אבל בקנקנים דמוכר

מרובה הא חמרך והא קנקנך דודאי יינך וכליך גרמו 
דסבירא ליה דמימות הבציר הוה יין מקולקל כבר אלא 
שאין ניכר הדבר עד שעת חימוץ כדאמרינן באיזהו נשך 

דחמרא חמרא דחלא חלא ההוא (ב''מ דף עג:) מעיקרא 
שעתא הוא דמבחרי אנפשייהו חמרא ולרב דאמר לעיל 
כל שלשה ימים ברשות מוכר איכא לאוקומי מתני' 
בקנקנים דלוקח ואפילו תוך שלשה או בקנקנים של 

   מוכר ולאחר שלשה והלכך מוכר פטור:
. למה יפסיד מוכר הא מצי אמר ליה וכי קנקנים דמוכר

עי לך לשהויי דאפילו לרב דאמר מוכר ללוקח לא איב
(לעיל דף צב.) המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן הרי זה 
מקח טעות הני מילי משום דרובא לרדיא זבני אבל הכא 

   רובא לאו לשהויי זבני ויפסיד לוקח:
. להסתפק מעט מעט לקדירות דהיינו דאמר ליה למקפה

   לשהויי:
רישא  .מאי דוחקיה דרבי יוסי ברבי חנינא לאוקומי

דמתניתין בקנקנים דלוקח לחוד ולא בקנקנים דמוכר 
משום דמוקי למתני' בדא''ל למקפה לוקמיה בדלא אמר 
ליה למקפה דהמוכר יין סתם קתני ולא שנא קנקנים 
דלוקח ולא שנא קנקנים דמוכר קתני מתניתין דאין 

   מוכר חייב באחריותו משום דלא איבעי ליה לשהויי:
   ות:. הוה ליה מקח טעאמאי

. דהא רובא לאו לשהויי לימא ליה לא איבעי לך לשהויי
   זבני:

. וה''ה לרישא אלא לאו שמע מינה דאמר ליה למקפה
והיינו טעמא דברישא פטור מוכר דאיכא למימר קנקנים 
דלוקח גרמו ובסיפא חייב הואיל וידוע שיינו רגיל 

   להחמיץ כל שנה:
קנקנים . הא דר' יוסי בר' חנינא דמוקי לה בופליגא

דלוקח ולא דמוכר משום דמצי א''ל הא חמרך והא 
   קנקנך:

. דאיהו מוקי לה נמי בקנקנים דמוכר דרב חייא בר יוסף
ואע''ג דא''ל למקפה כדמוכח סיפא אפי' הכי מוכר פטור 
דלא מצי אמר ליה הא חמרך והא קנקנך דלאו קנקנים 
דמוכר גרמו אלא מזלא דלוקח שהוא בעליו של יין 

   גרים:
. באדם למה משום דגבר יהיר נאמר ואף כי היין בוגדש

וגו' גאותו של אדם שמגיס דעתו בדבר שאין בו גורם 
שהיין בוגד בו דסבורין שהוא יין ונמצא חומץ מדה כנגד 
מדה ומיהו סיפא כיון דאמר ליה למקפה ולא מצי אמר 
ליה לא איבעי לך לשהויי ולא מצי למימר ליה מזלך גרם 

   ע שיינו מחמיץ הלכך חייב מוכר:מאחר שהדבר ידו
   . אשתו:אאינשי ביתיה

   . שמבזה אותו:לא מיקבל
. דעביד כל המתגאה בטלית של תלמידי חכמים

כדאמרן בחזקת הבתים (לעיל דף נז:) טלית של תלמידי 
חכמים כיצד כל שאין חלוקו נראה מתחתיו טפח 
וצניעותא יתירתא הוא וגסות הוא למי שאינו תלמיד 

   חכם:
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  : ָרָבאָאַמר 

זַ  א ְלַסבּוֵייּה, ַהאי ַמאן ּדְ ְעּתָ ַחְמָרא ְלֶחְנָוָאה ַאּדַ ין ֵליּה ָחִביָתא ּדְ   ּבֵ
א  יְלּתָ א אֹו ַאּתִ ְלּגָ    –ּוְתֵקיף ַאּפַ

יָנא הּוא  יּה ּדִ ּדִ ל ָלּה ִמיּנֵ    .ְמַקּבֵ
  

א  ַבְרָזאּדְ ְולֹא ֲאָמַרן ֶאּלָ ֵני ּבְ    ,לֹא ׁשָ
ַבְרָזא  ֵני ּבְ    .לֹא –ֲאָבל ׁשָ

  
א ׁשּוָקאּדְ  ְולֹא ֲאָמַרן ֶאּלָ    ,לֹא ְמָטא יֹוָמא ּדְ

ׁשּוָקא     .לֹא –ֲאָבל ְמָטא יֹוָמא ּדְ
  

   :ָרָבאְוָאַמר 
ַמְמֵטי ֵליּה ְלַפְרָווָתא  א ּדְ ְעּתָ יל ַחְמָרא ַאּדַ ַקּבֵ ַפטּדְ ַהאי ַמאן ּדְ    ,וֹול ׁשְ

ָמֵטי ָהָתם ַזל,    ְוַאּדְ
יָנא הּוא  ל ֵליּה ּדִ ּדִ    .ְמַקּבֵ

  
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
א     ?ַמאי –ֲהָוה ַחּלָ

  
לָאַמר ֵליּה  ילְ  ַרב ִהּלֵ   :ַרב ַאׁשִ

י  י ֲהָואן ּבֵ ֲהָנאּכִ א  :ָאַמר ָלן ַרב ּכָ   לֹא,  -ַחּלָ
ַר ְד וּ  י ֲחִניָנאלֹא ּכְ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    .ּבִ
  

ָאְמֵר  א ּדְ    :יְוִאיּכָ
ל,  א ַנִמי ְמַקּבֵ   ֲאִפיּלּו ַחּלָ

ַמאן    ?ּכְ
ַרּבִ  י יֹוֵסי ּבְ ַרּבִ   י ֲחִניָנא.  ּכְ

   
  
  
  

  רש"י
אי מאן דמזבין ליה חביתא דחמרא ה

. מוסר חבית שלו לחנווני כדי לחנווני וכו'
למכור את היין בחנותו וישתכר החנווני 
קצת ובעל הבית לא יקבל מעותיו אלא 
לאחר שיקבל החנווני מן הלוקחין וחמרא 
ברשותא דמריה קאי ואין החנווני אלא 
שליח בעלמא ליטול שכר טרחו והלכך אם 

או אתילתא דדנא קודם החמיץ אפלגא 
   שמכר כולו:

. בעל הבית כל ההפסד דינא הוא דמקבל
וכגון שלא פשע שליח דהיינו חנווני מידי 
בשליחותו כדמפרש ואזיל ואף כי היין בוגד 
ליכא למימר גבי חנווני דהא אין לו חלק בו 
וגם לא הקנקן שלו הוא ואכתי ברשות מריה 

 קמא איתיה:
   על הבית:. דהפסיד בולא אמרן

. לוקח בברזא לעשות נקב אלא דלא שני
אחר בחבית אבל שני איכא למימר דהוא 

   גרים:
. ולא נתעצל חנווני דלא מטא יומא דשוקא

   במכירתו:
. למחצית האי מאן דקביל חמרא מחבריה

שכר והקנקנים דמוכר והוא קיבלו בדמים 
בשער של עכשיו בעיר הזאת והריוח יחלוקו 

מחצית שכר הוו מפקיד וכל מקבלי ממון ל
ונפקד קרובים לשכר וקרובים להפסד והרי 
הוא באחריות שניהם להפסד כמו לשכר 
כדאמרן (ב''מ דף קד:) הך עיסקא פלגא 
מלוה ופלגא פקדון ואם הוקיר או הוזל או 
נגנב או נאבד לשניהם נאבד והוזל אבל אמר 
לו בעל היין למקבל אפי' אם הוקיר לא יהא 

כאן אלא זיל ואמטייה לך רשות למכרו ב
למלכות אחרת אפרוותא דוול שפט שבאותו 
מקום היו מוכרים יין ביוקר וקודם שהגיע 
לשם זל היין בכל המקומות ופיחת מכדי 

   דמים שקיבלו:
. בעל היין את כל הזול דינא הוא דמקבל

דכיון דאפילו אם הוקיר מיד לא היה לו 
רשות למכרו עד שמגיע לפרוותא דוול שפט 

ן זולא נמי ברשותא דבעל היין קאי לעני
ומיהו לגבי גניבה ואבידה ברשותיה דמקבל 
נמי קאי וכן אם נעשה חומץ כדלקמן שהרי 
באחריותו הוא וקרינא ביה אף כי היין בוגד 
דמזלא דתרוייהו גרים שבאחריות שניהן 

  הוא עומד ושניהן בעליו של יין: 
   ופשע דלא אמטייה לא גרסינן:

דאמטייה להתם מאי מי . מקמיה הוה חלא
מקבל בעל היין כל ההפסד דהא אפילו גבי 
מכירה גמורה מקבל משום דא''ל לוקח הא 
חמרך והא קנקנך היכא דאמר ליה למקפה 
דלא מצי אמר ליה מוכר לא איבעי לך 
לשהויי וכל שכן הכא דלא מכר לגמרי וגם 
אמר ליה זיל אמטייה אפרוותא דוול שפט 

ליה מקבל הא שצוה להשהותו דמצי אמר 
חמרך והא קנקנך כר' יוסי בר' חנינא או 
דלמא לא מקבל כל ההפסד אלא פלגא דמצי 
אמר ליה מזלך נמי גרם שבאחריות שנינו 
עומד והיין בוגד קרינא ביה כרב חייא בר 

   יוסף:
. כלומר לא מקבל בעל היין כל חלא לא

ההפסד ואע''ג דכמאן דא''ל למקפה דמי 
זל שני הבעלים ואיבעי לשהויי משום דמ

   גורם:
. דמוקי למתניתין ודלא כר' יוסי בר' חנינא

בקנקנים דלוקח אבל בקנקנים דמוכר 
סבירא ליה דאמר ליה לוקח הא חמרך והא 
קנקנך היכא דאמר ליה למקפה והכא נמי 
כיון דא''ל זיל אמטייה כו' הרי צוה לו 
להשהותו ונראה בעיני דלית הלכתא כר' 

רב חייא בר יוסף יוסי בר' חנינא אלא כ
דמזלא דגברא גרים אלא אם כן ידוע שיינו 
מחמיץ ודאמר ליה למקפה דהא שמואל 
קאי כוותיה ואמרן לעיל עבד רב יוסף 

 עובדא בחמרא כוותיה דשמואל:



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹות
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ן " ד -ָיׁשָ ּקַ תַּ ל ֶאׁשְ ֶ    .ִמׁשּ
ן"וְ  ָ ל - "ְמיּוׁשּ ֶ לֹׁש  ִמׁשּ ִנים ׁשָ    ."ׁשָ
 

אָנא  צח,ב    :ּתָ
ן ְוהֹוֵלְך ַעד ֶהָחג" ֵ   ."ּוְמַייׁשּ

  רש"י
. היכא דא''ל מיושן צריך תנא

שיהא של ג' שנים שלימות 
ושיתקיים ויתיישן עד גמר שנה 

ד שלישית זו דהיינו עד החג ע
הבציר שזו היא תורת מיושן 
להתקיים שלש שנים שלימות 
ואם יחמיץ קודם החג הרי הוא 

 באחריותו של מוכר:
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ָנה   ִמׁשְ

  ַהּמֹוֵכר ָמקֹום ַלֲחֵבירֹו, 
ל ָמקֹום ֵמֲחֵבירֹו ַלֲעׂשֹות לוֹ  ית ֲחָתנּות ִלְבנֹו,     :ְוֵכן ַהְמַקּבֵ   ּבֵ

ית ַאְלָמנּות ְלִבּתוֹ     ,ּבֵ
ׁש  ע ַאּמֹות ַעל ׁשֵ    ,ּבֹוֶנה ַאְרּבַ

ְבֵרי  י ֲעִקיָבאּדִ    .ַרּבִ
ָמֵעאל י ִיׁשְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָקר ִהיא זוֹ     !?ֶרֶפת ּבָ
ׁש.  ע ַאּמֹות ַעל ׁשֵ ָקר ּבֹוֶנה ַאְרּבַ   ָהרֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ֶרֶפת ּבָ

  
ִית ָקָטן  מֹוֶנה,  -ּבַ ׁש ַעל ׁשְ   ׁשֵ

דֹול  ר,  -ּגָ מֹוֶנה ַעל ֶעׂשֶ   ׁשְ
ר.  -ְטַרְקִלין  ר ַעל ֶעׂשֶ   ֶעׂשֶ

  
ֲחִצי ָאְרּכֹו ְוַכֲחִצי ָרְחּבוֹ  -רּומֹו     .ּכַ

ָבר,  ְמִליֵאלְרָאָיה ַלּדָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ִבְנַין ַהֵהיָכל ַרּבָ   .אֹוֵמר: ּכְ
  

ָמָרא   	ּגְ

ה ִלי ְלִמיְתָנא    ? "ֵבית ַאְלָמנּות ְלִבּתוֹ "וּ  "ית ֲחָתנּות ִלְבנוֹ ּבֵ "ָלּמָ
ית ֲחָתנּות ִלְבנֹו ּוְלִבּתֹו, ּוֵבית ַאְלָמנּות ִלְבנֹו ּוְלִבּתֹו!  :ִליְתֵני   ּבֵ

  
ַמע ָלן ב אֹוְרֵחיּה ָקא ַמׁשְ ָתא ַאּגַ    :ִמּלְ

י ֲחמּוהַּ  ֲחָתָנא ְלֵמיַדר ּבֵ א ּדַ ְרּכָ ָלא ּדַ    .ּדְ
  

ִדְכִתיב ֵסֶפ  ּכְ ן ִסיָרא: ּבְ   ר ּבֶ
ַכף מֹ ַהּכֹ " י ּבְ ַקְלּתִ ין. ל ׁשָ   אְזַנִים ְולֹא ָמָצאִתי ַקל ִמּסּוּבִ

ין  ֵבית ָחִמיו,  -ְוַקל ִמּסּוּבִ ר ּבְ   ָחָתן ַהּדָ
  אֹוֵרַח ַמְכִניס אֹוֵרַח.  -ְוַקל ֵמָחָתן 

ַמע    - ְוַקל ֵמאֹוֵרַח  ֶטֶרם ִיׁשְ ָבר ּבְ יב ּדָ    ,ֵמׁשִ
ֱאַמר:  ּנֶ יב ׁשֶ ה""ֵמׁשִ ֶלת ִהיא לֹו ּוְכִלּמָ ָמע ִאּוֶ ֶטֶרם ִיׁשְ ָבר ּבְ   .(משלי יח, יג) ּדָ

  

  רש"י
  מתני' 

. לעשות לו בית חתנות לבנו
כדמפרש לקמיה בית חתנות 
לבנו שלקח אשה ודרך האב 
לעשות לבנו יציע קטן סמוך 
לביתו שאין דרך החתן לדור 
אצל חמיו משום חשד חמותו 

מפרש בגמרא והלכך נקט כד
בית חתנות לבנו אבל אין רגיל 
לעשות בית ארמלות לבנו שהרי 
עד עתה לא היה דר אצל חמיו 

   אלא אצל אביו משום חמותו:
. שמת בעלה בית ארמלות לבתו

וחוזרת אל בית אביה כבנעוריה 
שעד עכשיו כשהיתה נשואה לא 
היתה דרה אצל האב משום 

ל בעלה חתנו שהחתן אינו דר אצ
חמיו והלכך נקט בית ארמלות 
לבתו ולא בית חתנות לבתו 

 והכי מפרשינן בגמרא:



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹות
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ָמֵעאל" י ִיׁשְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָקר ִהיא זוֹ     !ֶרֶפת ּבָ
ָקר  ׁש  -ָהרֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ֶרֶפת ּבָ ע ַאּמֹות ַעל ׁשֵ    ."ּבֹוֶנה ַאְרּבַ

  
  ַמאן ָקָתֵני ָלּה?  

   
ָאַמר א ּדְ י ִיׁשְ  ִאיּכָ    ,ָמֵעאל ָקָתֵני ָלּה ַרּבִ

י ֲעִקיָבא ָקָתֵני ָלּה  ָאַמר ַרּבִ א ּדְ     ,ְוִאיּכָ
  
י ֲעִקיָבא ָקָתֵני ָלּה " ָאַמר ַרּבִ א ּדְ    ",ִאיּכָ

ָאָדם עוֹ  :ְוָהִכי ָקָאַמר ָעִמים ׁשֶ ָקר ִהיא, ּפְ ֶרֶפת ּבָ י ׁשֶ ָקרַאף ַעל ּפִ ֶרֶפת ּבָ יָרתֹו ּכְ ה ּדִ    .ׂשֶ
  
ָאַמר ַר " א ּדְ ָמֵעאל ָקָתֵני ָלּה ְוִאיּכָ י ִיׁשְ    ",ּבִ

ׁש  :ְוָהִכי ָקָאַמר ע ַאּמֹות ַעל ׁשֵ ה ַאְרּבַ ָקר, עֹוׂשֶ ָהרֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ֶרֶפת ּבָ    .ׁשֶ

  רש"י
. וצריך לעשות רפת בקר היא זו

בית גדול יותר ומיהו לא חשש 
   לפרש שיעורו:

. בגמרא והרוצה לעשות כו'
מפרש מי קאמר לה או ר' 

   ישמעאל או ר' עקיבא:
. הרוצה בית קטן שש על שמונה

חבירו לכל לבנות בית קטן ל
הפחות וכגון דאמר ליה עשה לי 
בית סתמא ויד הבונה על 
העליונה לעשות לו פחות 
שבבתים הואיל ולא פירש כמה 
יעשהו קטן לכל הפחות ו' על ח' 
דכיון דלא אמר ליה בית חתנות 
אלא בית סתמא לעצמו קבעי לה 
וצריך להיות גדול מבית חתנות 
והוא הדין למוכר מקום לחבירו 

בית דצריך ליתן לו  לעשות לו
   קרקע שש על שמונה:

. וכגון גדול שמונה על עשר
   שפירש לז עשה לי בית גדול:

. למושב שרים עשוי ולא טרקלין
   לתשמיש הלכך מרובע בעינן:

. אכולהו רומו כחצי ארכו כו'
קאי והיינו בית חתנות שהוא 
ארכו ד' על ו' רומו ה' דהיינו חצי 

ע ארכו וחצי רחבו בבית קטן שב
   ותשע בבית גדול ועשר בטרקלין:

. ההיכל על פני כבנין ההיכל
הדביר היה ארכו מ' ורחבו 
עשרים ורומו שלשים דהיינו חצי 
ארכו וחצי רחבו: גמ' הכי גרסינן 
ליתני בית חתנות לבנו ולבתו 
ובית ארמלות לבנו ולבתו 
מילתא אגב אורחיה קמ''ל. 
מדלא תנא בית ארמלות לבנו 

חתנות לבתו  ולא תנא נמי בית
משניהן יש ללמד דלאו דרכא 
דחתנא כו' וכבר פרישית לה 

   במתניתין:
. כדאמרי' בפסחים (דף בי חמוה

קיג.) הוי זהיר באשתך מחתנה 
הראשון אמרי לה משום חשד 
ואמרי לה משום ממון ואיתא 
להא ואיתא להא ומיהו הוא 
הדין לכל החתנים אלא שמן 

   הראשון צריך ליזהר חמיו יותר:
. לאו דוקא אלא דבר ל מסוביןק

גרוע ולהכי נקט סובין ולא נוצה 
   דפסולת הוא:

. דיו אם אורח מכניס אורח
   מהנה לו בעל הבית:

. הרוצה לעשות רפת בקר כו'
   מאן קתני לה:

. ופירוש שהרוצה לעשות כו'
לדבריו הוא אומר דקאמר רפת 
בקר היא זו שהרי הרוצה לעשות 
 כו' אבל לר' עקיבא רפת בקר
אינו גדול כל כך ובתרתי פליגי ר' 
ישמעאל ורבי עקיבא פליגי בבית 
חתנות ופליגי ברפת בקר 
ושיעוריה דר' עקיבא מפורש 
בבית חתנות ולא ברפת בקר 
ודרבי ישמעאל מפורש ברפת 

   בקר ולא בבית חתנות:
איכא דאמרי רבי עקיבא קאמר 

. לרבי ליה והכי קאמר ליה
ישמעאל דקאמרת רפת בקר היא 

אין הכי נמי דודאי בית חתנות  זו
ורפת בקר שיעורן שוה דאע''פ 
שהרוצה לעשות רפת בקר עושה 
ד' על ו' פעמים שאדם עושה 
דירתו בבית חתנות ארבע אמות 

 על ו' כרפת בקר:
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ר -ְטַרְקִלין " ר ַעל ֶעׂשֶ   . "ֶעׂשֶ
  

  ? "ְטַרְקִלין"ַמאי 
  

י ַווְרֵדי ָתא ּבֵ    .קּוּבְ
  
  

אֵני    :ּתָ
יר " ים ֶעׂשְ  -ְוַקְנתֵּ תֵּ ֵרהׁשְ ים ֶעׂשְ תֵּ    ."ֵרה ַעל ׁשְ
  

יר"ַמאי    ? "ַקְנתֵּ
  

ָדֵני ץ ַאּפְ ְרּבַ   .ּתַ
  
  
  

  רש"י
. כעין קובה של זונות קובתא

ונראה לי שעשוי חלונות כעין 
   קובה:

. נותנין שם וורדין לנוי בי וורדי
   הן:להסתכל ב

. אם התנה לעשות לחבירו קנתר
   קנתר:

. חצר גדול שעושין תרבץ אפדני
שרים בצד אפדני שלהם ועל שם 
שמרביצין אותו תמיד במים 

 להשכיב האבק קרי ליה תרבץ:



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹות
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ֲחִצי ָאְרּכֹו ְוַכֲחִצי ָרְחּבֹו,  -רּומֹו "   ּכַ

ָבר,  ְמִליֵאל אֹוֵמרְרָאָיה ַלּדָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ִבְנַין ֵהיָכלַרּבָ   . ": ּכְ
  

ָבר"    ?ָלּה  ַמאן ָקָתֵני -  "ְרָאָיה ַלּדָ
  

ָאַמר א ּדְ ְמִליֵאל ָקָתֵני ָלּה  :ִאיּכָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    ,ַרּבָ
ִין?  :ְוָהִכי ָקָאַמר ָבר ִמּנַ   ְרָאָיה ַלּדָ

ְמִליֵאל: ַהּכֹ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ִבְנַין ֵהיָכל. ָאַמר ַרּבָ   ל ּכְ
  

ָאַמר א ּדְ א ָקָתֵני ָלּה,  :ְוִאיּכָ א ַקּמָ ּנָ   ּתַ
ְמעוֹ  ן ׁשִ הְוַרּבָ ּמּוִהי ָקא ְמַתּמַ ְמִליֵאל ִאּתַ ן ּגַ    ,ן ּבֶ

א ְוָהִכי ָקָאַמר ֵליּה  א ַקּמָ ּנָ ִין :ַלּתַ ְנַין ֵהיָכל ?ְרָאָיה ִמּנַ    ?!ִמּבִ
ִבְנַין ֵהיָכל ָעְבִדי י ָעְלָמא ּכְ    ?!ַאּטּו ּכּוּלֵ

  
  

ְנָיא    :ּתַ
  אֹוְמִרים:  ֲאֵחִרים"

קֹורֹוָתיו    ."רּומֹו ּכְ
  

ָרְחּבֹו!  רּומוֹ  :ְוֵליָמא   ּכְ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
ֵאי ַרְווָחא יָתא ֵמִעיּלָ    .ּבֵ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

וי י ַכּוֵ א ּבֵ ִאיּכָ ּום ּדְ     .ִמׁשּ
  

י ֲחִניָנא   ְנַפק ְלִקְרָייָתא,  ַרּבִ
   :ְרמּו ֵליּה ְקָרֵאי ַאֲהָדֵדי

ִתיב:  לֹמה ַלה'ּכְ ֶלְך ׁשְ ָנה ַהּמֶ ר ּבָ ִית ֲאׁשֶ ה ָאְרּכוֹ   ,"ְוַהּבַ ים ַאּמָ ִ ׁשּ    ,ׁשִ
ִרים ָרְחּבוֹ     ,ְוֶעׂשְ

ה קֹוָמתֹו" ים ַאּמָ לֹׁשִ   .(מלכים א' ו, ב) ּוׁשְ
ִביר  :ּוְכִתיב ה אֹ   "ְוִלְפֵני ַהּדְ ִרים ַאּמָ    ,ֶרךְ ֶעׂשְ

ה רֹ  ִרים ַאּמָ    ,ַחבְוֶעׂשְ
ה קֹוָמתֹו" ִרים ַאּמָ   !)מלכים א' ו, כ( 318ְוֶעׂשְ

  
  ָאַמר ְלהּו: 

 ְ יב ִמׂשּ י ָקא ָחׁשֵ רּוִבים ּוְלַמְעָלהּכִ    .ַפת ּכְ
  

ַמע ָלן    ?ַמאי ָקא ַמׁשְ
  

ַמע ָלן   צט,א    :ָהא ָקא ַמׁשְ
ה ְלַמְעָלה  ְלַמּטָ לּום, ַאף לְ  -ּכִ ׁש ּכְ ּמֵ ַמְעָלה ֵאין ְמׁשַ לּוםַמה ּלְ ׁש ּכְ ּמֵ ה ֵאין ְמׁשַ    .ַמּטָ

  
י ֵלִוי,  יַע ֵליּה ְלַרּבִ   ְמַסּיֵ

י ֵלִויָאַמר ּדְ  י יֹוָחָנןיָמא , ְוִאיּתֵ ַרּבִ   : ַרּבִ
ָיֵדינּו ֵמֲאבֹוֵתינוּ  ָבר ֶזה ָמסֹוֶרת ּבְ ה :ּדָ ּדָ    .ְמקֹום ָארֹון ּוְכרּוִבים ֵאינֹו ִמן ַהּמִ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

ר ַאּמֹות ְלָכל רּוַח ְורּוַח " ה, ֵיׁש לֹו ֶריַוח ֶעׂשֶ ה מֹׁשֶ ָעׂשָ    ."ָארֹון ׁשֶ
  

                                                           

הּו ָזָהב ָסגּור וַ  318 ה קֹוָמתֹו ַוְיַצּפֵ ִרים ַאּמָ ה רַֹחב ְוֶעׂשְ ִרים ַאּמָ ה אֶֹרְך ְוֶעׂשְ ִרים ַאּמָ ִביר ֶעׂשְ ַח ָאֶרזְוִלְפֵני ַהּדְ   ְיַצף ִמְזּבֵ

  רש"י
. דאילו הוה תני ראיה לדבר מאן קתני לה

במתניתין רשב''ג אומר ראיה לדבר כבנין 
בל היכל הוה פשיטא דרשב''ג קתני לה א

השתא דמיתני מקמי מילתיה דרשב''ג 
הלכך מספקא לן אי רשב''ג קאמר לה 
הואיל ומסיים אותו הדבור או תנא קמא 
קאמר לה לההוא חצי דבור ואתא רבן 
שמעון בן גמליאל לאיפלוגי מדקאמר 
כבנין היכל ולא קאמר מבנין ההיכל: 
איכא דאמר רבן שמעון בן גמליאל קתני 

מנין. פירש  לה והכי קאמר ראיה לדבר
   רשב''ג הכל כבנין ההיכל:

. והכי קאמר תנא קמא תנא קמא קתני לה
וראיה יש לדבר וקפץ רשב''ג והפסיק את 
דבריו ואתמוהי קמתמה כבנין ההיכל 
אתה רוצה לעשות שאר בנינין בתמיה אין 
לך להשוותן יחד דכיון דבהיכל רומו כחצי 
ארכו וכחצי רחבו בשאר בנינין דלא חשיבי 

   צריך להגביה כל כך:אין 
. כאורך קורותיו שהן נתונין כמלא קורותיו

   ברחבו של בית:
. דהיינו הכי גרסינן ולימא רומו כרחבו

   הך:
. שבתיהם של חומות אבנים מעילאי רווח

היו והחומה מלמטה היא רחבה והולכת 
ומתקצרת החומה למעלה כדי שיתקיים 

   הרבה:
 . החלונות מקום כניסת הקורותבי כווי

   בתוך החומה:
   . בני העיירות קראי אהדדי:רמו ליה

. מן המזרח כתיב ששים אמה ארכו
למערב מפתח ההיכל עד כותל מערבי של 
בית קדשי הקדשים דהיינו ארבעים אמה 
דאורך היכל ועשרים אמה דבית קדשי 
הקדשים ושלשים אמה קומתו נמצא שגם 

   בית קדשי הקדשים רומו שלשים אמה:
אחר ועשרים אמה קומתו . בפסוק וכתיב

דכתיב ולפני הדביר עשרים כלומר לפנים 
ממחיצת בית קדשי הקדשים והיא אמה 
טרקסין שקרויה דביר עשרים אמה אורך 
מן המזרח למערב ועשרים אמה רוחב 

   מצפון לדרום ועשרים אמה קומתו:
. עשרים דקומת בית קדשי כי קחשיב

הקדשים משפת כרובים ולמעלה קחשיב 
של שלמה שנים היו עומדין על  שהכרובים

הקרקע אחד מימין הארון אצל כותל 
מערבי ואחד משמאלו ורומו עשר כדכתיב 
בהדיא במלכים וכנפיהן פרושות מקיר 
לקיר כנף האחת נוגע בקיר צפונה וכנף 
חבירו נוגע בקיר דרומי נמצא מראשי 
הכרובים ולמעלה עשרים אמה עד הגג 

   ו:ואותן של משה על גבי הכפורת הי
. למה לי דקחשיב קרא ומאי קא משמע לן

כי האי גוונא משפת כרובים ולמעלה לימא 
  שלשים אמה קומתו:

. ומשני הא קא משמע לן למטה כלמעלה
דהני עשר אמות שהכרובים והארון 
עומדים בהן כמו העשרים שלמעלה מה 
העשרים כולן חלל ואין בהן דבר כך גם 
העשר וגוף הכרובים בנס היו עומדין 
כדלקמן ומקום הארון אינו מן המדה אלא 
בנס היה עומד וכנפי הכרובים שהן באויר 
לא חייצי דהא למטה דידהו ולמעלה 
דידהו יכולין למדוד עשרים ריקנות מכותל 
צפוני לכותל דרומי והכי משמע קרא 
ועשרים אמה קומתו כלומר כל השלשים 
אמות קומה אינן חשובים אלא כעשרים 

עלה שהם פנויין דמשפת כרובים ולמ
   מכלום העשר כמו הכ':

. כשניתן בבית קדשי ארון שעשה משה
הקדשים שעשה שלמה שהוא כ' על כ' יש 
לו עשר אמות ריוח לכל רוח ורוח לימינו 
ולשמאלו הרי עשרים בלא ארון ולפניו כ' 

   עד הדביר:
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מּוֵאלָאַמר  ַרְבַנאיָאַמר    : ׁשְ

ֵנס ֵהן עֹוְמִדין,  רּוִבים ּבְ   ּכְ
ֱאַמר:  ּנֶ ִניתׁשֶ ֵ רּוב ַהׁשּ ַנף ַהּכְ רּוב ָהֶאָחת ְוָחֵמׁש ַאּמֹות ּכְ ַנף ַהּכְ    ,"ְוָחֵמׁש ַאּמֹות ּכְ

ָנָפיו" ָנָפיו ְוַעד ְקצֹות ּכְ ר ַאּמֹות ִמְקצֹות ּכְ   . (מלכים א' ו, כד) ֶעׂשֶ
   ?ּגּוַפְייהּו ֵהיָכא ָהוּו ַקְייִמי

ּה ֶאלָּ  ַמע ִמיּנָ ֵנס ֵהן עֹוְמִדין :א ׁשְ    .ּבְ
  

ֵייַמְתִקיף ָלּה    : ַאּבַ
ַתְרְנגֹוִלין ָהוּו ַקְייִמי :ְוִדְלָמא     !ּבֹוְלִטין ּכְ

  
  : ָרָבאַמְתִקיף ָלּה 

ּלֹ  :ְוִדְלָמא ֶנֶגד ֶזה ָהוּו ַקְייִמיֶזה ׁשֶ    !א ּכְ
  

ר ַיֲעקֹ ַמְתִקיף ָלּה    : בַרב ַאָחא ּבַ
  ֲאַלְכסֹוָנא ָהוּו ַקְייִמי! ּבַ  :ְוִדְלָמא

  
ֵריּה ַמְתִקיף ָלּה  ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ   :  ַרב ְיהֹוׁשֻ

  וח!וַ י ָר ִא ילָ ִע א ֵמ יָת : ּבֵ ְוִדְלָמא
  

אַמְתִקיף ָלּה  ּפָ   : ַרב ּפַ
ְייִפי ְיַדְייהוּ  :ְוִדְלָמא    !ֵמיַכף ָהוּו ּכָ

  
יַמְתִקיף ָלּה    : ַרב ַאׁשִ

ְלחּוֵפי ָהווּ  :ְוִדְלָמא ְלְחִפיׁשַ יַצד ֵהן, עֹוְמִדין? ,  ְמׁשַ   ּכֵ
  

י יֹוָחָנן י ֶאְלָעָזרוְ  ַרּבִ    ,ַרּבִ
ֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיוַחד ָא     .ַמר: ּפְ
ִיתְוַחד  ֵניֶהם ַלּבַ    .ָאַמר: ּפְ

  
ָאַמר ֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו" :ּוְלַמאן ּדְ    –" ּפְ

ִתיב ִית" :ָהא ּכְ   !, יג)(דברי הימים ב' ג 319"ּוְפֵניֶהם ַלּבָ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
אן  ל ָמקֹום -ּכָ ין ְרצֹונֹו ׁשֶ ָרֵאל עֹוׂשִ ׂשְ ּיִ ְזַמן ׁשֶ    ,ּבִ
אן  ל ָמקֹום -ּכָ ין ְרצֹונֹו ׁשֶ ָרֵאל עֹוׂשִ ֵאין ִיׂשְ ְזַמן ׁשֶ    .ּבִ

  
ָאַמר ִית" :ּוְלַמאן ּדְ    –" ּוְפֵניֶהם ַלּבַ

ִתיב    !(שמות כה, ב) 320"ּוְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו" :ָהא ּכְ
  

ִדי ַאְצּדּוֵדי ְמַצּדְ    .ּדִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
רּוִבים" ר ָאַמר: ּכְ ה ַצֲעֻצִעים" אּוְנְקלֹוס ַהּגֵ   ֵהן,  )י (דברי הימים ב' ג, 321"ַמֲעׂשֵ

ְפָטר ֵמַרּבוֹ  ַתְלִמיד ַהּנִ ֵניֶהם ּכְ   .  "ּוְמצֹוְדִדים ּפְ
   

  
  

                                                           

ים ַא  319 ה, ּפְֹרׂשִ רּוִבים ָהֵאּלֶ ְנֵפי ַהּכְ ִרים; ְוֵהם עְֹמִדים ַעלּכַ ִית-ּמֹות ֶעׂשְ   ַרְגֵליֶהם, ּוְפֵניֶהם ַלּבָ
ַכְנֵפיֶהם ַעל 320 י ְכָנַפִים ְלַמְעָלה סְֹכִכים ּבְ ֻרִבים ּפְֹרׂשֵ ּפֶֹרת ּוְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל- ְוָהיּו ַהּכְ ֻרִבים- ָאִחיו ֶאל-ַהּכַ ֵני ַהּכְ ּפֶֹרת ִיְהיּו ּפְ   ַהּכַ
ֵבית קֶֹדׁש  321 ַעׂש ּבְ ה ַצֲעֻצִעים ַוְיַצּפּו אָֹתם ָזָהבַוּיַ ַנִים ַמֲעׂשֵ רּוִבים ׁשְ ים ּכְ ָדׁשִ   ַהּקֳ

  רש"י
   . דשלמה:כרובים

   . גופן:בנס היו עומדין
וב וה' אמות כנף השני של . כנף האחד של כרכנף הכרוב האחד

אותו כרוב ולאו בכרוב שני קמיירי דהא כתיב בתרי' ועשר 
באמה הכרוב השני וגו' ועשר אמות מקצות כנפיו עד קצות 
כנפיו מהכא לא מפקינן דבנס היה הגוף עומד בין שני הכנפים 
שמקצה האחד עד קצה השני לא היו כי אם עשר אמות וא''כ 

כן לומר דמהכא נפקא ליה דא''כ הגוף שבינתים היכן לא ית
מאי האי דקפריך לקמן ודלמא ביתא מעילאי רווח וקושיות 
אחרות דלא שייכי הכא כלל אלא קרא הכי משמע ליה אם 
באת לחבר שני כנפי הכרוב זה בצד זה תמצא מקצות כנפיו עד 
קצות כנפיו עשר אמות ומיהו טפי מי' אמות הוו שהרי רוחב 

א מהכא פרכינן שרוחב בית קדשי הגוף בין ב' הכנפים אל
הקדשים מצפון לדרום לא הי' אלא כ' אמה וב' הכרובי' היו 
כנפיהם כ' לבד הגופים כדכתיב ששני הכנפים היו י' אמות 
וכתי' ויפרשו את כנפי הכרובים ותגע כנף האחד בקיר וכנף 
הכרוב השני נוגעת בקיר השני וכנפיהם אל תוך הבית נוגעות 

כ אינהו גופייהו דכרובים היכא הוו קיימי כנף אל כנף וא''
קס''ד שהכנפים בכרוב כידי האדם אחד מצד ימין ואחד מצד 

 שמאל והגוף בינתים:
. מי יימר דבנס היו עומדים דלמא גופן של מתקיף לה אביי

כרובים בולטין ויוצאין מתחת כתרנגולים שהגוף כולו תחת 
ן הכנפים אלא כנפיו ולא בינתים שאין הרחקה והפרש בי

מקורבים והגוף יוצא מתחת הכנפים ששני הכנפים יוצאים 
ממקום אחד באמצע הגב וכן כל הנך קושיות דמקשו הנך 
אמוראי ואזלי אגוף הכרובים קיימי בר מהנך בתראי דגרס 
בהו ידייהו בהדיא ברב פפא ורב אשי כייפי ידייהו ומשלחפי 

   ידייהו:
הכרובים שהאחד עומד  .ודלמא זה שלא כנגד זה הוו קיימי

מצד הארון מזה סמוך לכותל והשני עומד מצד הארון מזה 
משוך רחוק מן הכותל קצת ונמצאת כנף האחד נוגעת אחרי 
כנף חבירו בין הכנף ולכותל נמצאו קצת כנף הכרוב המשוך מן 
הכותל לפני קצת כנף הכרוב הסמוך לכותל כשיעור עובי רוחב 

ן כתרנגולין נינהו אפ''ה לא תקשי הגופין ואע''ג דלא הוו בולטי
   מידי:

. נהי נמי דלאו בולטין כתרנגולים מתקיף לה רב אחא בר יעקב
נינהו וגם זה כנגד זה קיימי אפי' הכי לא תקשי מידי דדלמא 
באלכסונא היו עומדים הכרובים באלכסון הבית היו עומדים 
זה כנגד זה דאיכא טפי מכ' אמה כשיעור הגופים מקצות כנפי 

ל זה לקצות כנפי של זה כגון שהכרוב שמימין הארון לא הי' ש
פניו ממש כנגד ההיכל וגבו לכותל מערבי אלא מצדד אצדודי 
כנפיו החיצון כנגד דרומית מערבית נוגע לכותל בזוית וכנף שלו 
שמצד הארון פרוש בחצי הארון או חוצה לו דהיינו רחוק מן 

נית נוגעת סמוך הכותל וכנף הכרוב הב' מתחלת שם וכנפו הש
   לדביר בקרן צפונית מזרחית כזה:

. נהי נמי דזה כנגד זה מתקיף לה רב הונא ברי' דרב יהושע
קיימי ולא באלכסונא קיימי ואפילו הכי אין גופן עומד בנס 
דדלמא ביתא מעילאי רווח שהבנין הולך ומתקצר למעלה והרי 
 רחב יתר מעשרים במקום שבולטין הכנפים מן הגופין והוי

מקיר אל קיר כנגד כנפי הכרובים מקום נגיעתן בכתלים יותר 
   מעשרים אמה ברוחב הגופין:

. הכנפים עצמן כפופין הן כאדם שכופף מיכף הוו כייפי ידייהו
ידו מעט והלכך ליכא אלא כ' אמה מקצה כנף האחד לקצה 

   כנף השני:
. כנף על כנף כאדם שחובק ודלמא שלחופי הוו משלחפי ידייהו

יו כדכתיב (בראשית מח) שכל את ידיו ומתרגמינן את יד
בתרגום ארץ ישראל שלחיפונון לידוהי כך פר''ח ואי משום 
דכתיב וכנפיהם אל תוך הבית נוגעות כנף אל כנף היינו נמי 

   כעין נוגעות דהוו זו כנגד זו:
   . בשל משה כתיב:ופניהם איש אל אחיו

ימים דכתיב . בכרובים של שלמה כתיב בדברי הופניהם לבית
והם עומדים על רגליהם ופניהם לבית (להיכל) ואינן כאותן של 
משה שהן על הכפורת ואלו על הקרקע ושל עץ שמן היו 

   ומצופין זהב כדכתיב במלכים:
. ול''ש כרובים שעל הכפורת ול''ש שעל הכתיב ופניהם לבית

   הקרקע ראויין היו ליעשות בענין אחד:
. הם הופכים פניהם נו של מקוםכאן בזמן שישראל עושין רצו

זה לזה דוגמת חבת זכר ונקבה האוהבים זה לזה סימן 
שהקב''ה אוהב את ישראל ומתחלה כך נעשו פנים אל פנים 
כדי שתשרה שכינה בישראל וישראל יעשו רצונו של מקום 

   וכשאין עושין הופכין פניהם לבית על ידי נס:
ם שמדבר אל . קצת לבית וקצת זה לזה כאדדמצדדי אצדודי

חבירו והופך ראשו קצת לצד אחר והכא ליכא לתרוצי כדלעיל 
כאן בזמן שישראל עושין כו' דכיון דעיקר עשיית כרובין פניהם 
לבית לא היה להם לעשותו לסימן שאין ישראל עושין רצונו 

   של מקום:
. פסוק הוא בכרובים בדברי הימים והוא לשון מעשה צעצועים

כדאמרינן (סוכה דף ה:) מאי כרוב  צעצעים כלומר תינוקות
כרביא ילד כלומר כתינוקות הנפטרין מרבותיהם והיינו 

 דמצדדי אצדודי דאמרן לעיל:



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹות
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ָנה   ִמׁשְ

יתוֹ  ׁש לֹו ּבֹור ִלְפִנים ִמּבֵ ּיֵ ל ֲחֵבירֹו ִמי ׁשֶ    –  ׁשֶ
ֵני ָאָדם ִנְכָנִסין,  -ִנְכָנס  ֶרְך ּבְ ּדֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ

ֵני ָאָדם יֹוְצִאין,  -ְויֹוֵצא  ֶרְך ּבְ ּדֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ
ֶקה ִמּבֹורֹו,  ֶהְמּתֹו ּוַמׁשְ   ְוֵאינֹו ַמְכִניס ּבְ

חּוץ.  ֶקה ִמּבַ א ּוַמׁשְ א ְמַמּלֵ   ֶאּלָ
ה לֹו ּפֹוַתַחת - ְוֶזה    ,עֹוׂשֶ
ה לֹו ּפֹוַתַחת -ְוֶזה    .  עֹוׂשֶ

   

ָמָרא   	ּגְ

   ?ְלֵהיָכא "ּפֹוַתַחת"
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ֵניֶהם ַלּבֹור.    ׁשְ

  
ָלָמא ׁשְ ַעל ַהּבֹור  :ּבִ בֹוֵריּה  -ּבַ א ּדְ ּמּוֵרי ַמּיָ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ    ,ּבָ

ִית  ַעל ַהּבַ א ּבַ ה ֵליּה  -ֶאּלָ    ?ָלּמָ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר     : ַרּבִ
ּתוֹ   צט,ב  ד ִאׁשְ ּום ֲחׁשַ      .ִמׁשּ

   

  רש"י
  מתני' 

. ע''י חלוקה מי שיש לו בור כו'
או שלקחו מבעה''ב ולקח גם 

   הדרך:
. ביום בשעה שבני אדם יוצאין

שעל מנת כן חלקו ולא 
שיטריחוהו בלילות לעמוד 

   ו ולפתוח לו:ממטת
. דרך ביתו של זה ואינו מכניס

   דאין זה צורך הבור:
. שלא יגנוב זה עושה לו פותחת

בעה''ב ממי הבור ובעה''ב עושה 
לו פותחת אחרת באותו פתח 
עצמו הפתוח לבור כדי שלא 
יוכל זה לשאוב מבורו בלא 
בעה''ב ולא יבא לעולם בביתו 
של בעל הבית אלא אם כן ישנו 

ביתו ומשום חשד לבעל הבית ב
אשתו תקנו כן כדמפרש 

   בגמרא:
  

  גמ' 
. שעושה בעל הבית פותחת

  להיכא:
. אבל השתא משום חשד אשתו

דאינו יכול לשאוב בלא בעל 
הבית לא יכנס לשם עד שיבא 
 בעה''ב אבל משום גניבה שלא

יגנוב חפציו של בעה''ב לא 
שהאשה משמרת את  נןחיישי
 הבית:
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ָנה   ִמׁשְ

ל ֲחֵברֹו  תֹו ׁשֶ יּנָ ה ִלְפִנים ִמּגִ יּנָ ׁש לֹו ּגִ ּיֵ    – ִמי ׁשֶ
ֵני ָאָדם ִנְכָנִסים,  -ִנְכָנס  ֶרְך ּבְ ּדֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ

ֵני ָאָדם יֹוְצִאין -ְויֹוֵצא  ֶרְך ּבְ ּדֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ    .ּבְ
ִריןְוֵאינֹו ַמְכִניס ְלת ּגָ    ,ֹוָכּה תַּ

ֶדה ַאֶחֶרת ֵנס ִמּתֹוָכּה ְלתֹוְך ׂשָ    ,ְולֹא ִיּכָ
ֶרךְ  -ְוַהִחיצֹון     .זֹוֵרַע ֶאת ַהּדֶ

  

ֵניֶהן ַעת ׁשְ ד, ִמּדַ ֶרְך ִמן ַהּצַ    –  ָנְתנּו לֹו ּדֶ
הּוא רֹוֶצה -ִנְכָנס  ָעה ׁשֶ ׁשָ    ,ּבְ

רֹוֶצה,  -ְויֹוֵצא  ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ
ִרין, ּוַמְכִניס ְלתֹוָכּה תַּ    ּגָ

ֶדה ַאֶחֶרת.  ֵנס ִמּתֹוָכּה ְלתֹוְך ׂשָ   ְולֹא ִיּכָ
ִאים ְלזֹוְרָעּה  - ֶזה ְוֶזה ָ   .ֵאיָנן ַרׁשּ

  

ָמָרא   	ּגְ

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
ָלִחין ֲאִני מֹוֵכר ְלָך" ְ ית ַהׁשּ ה ּבֵ י ַאּמֹות ְלּתֹוָכּה  - "ַאּמָ ּתֵ    ,נֹוֵתן לֹו ׁשְ

ה ִמכָּ  אן לַ ְוַאּמָ ה ִמּכָ יָה אן ְוַאּמָ    .ֲאַגּפֶ
ילֹון ֲאִני מֹוֵכר ְלָך"  ית ַהּקִ ה ּבֵ ה ַאַחת ְלתֹוָכּה  -"ַאּמָ    ,נֹוֵתן לֹו ַאּמָ

יָה.  אן ַלֲאַגּפֶ ה ִמּכָ אן ַוֲחִצי ַאּמָ ה ִמּכָ   ַוֲחִצי ַאּמָ
  
ִיים ִמי זֹוְרָעםוְ     ?אֹוָתן ֲאַגּפַ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדה   : ׁשְ
ַעל ַה  ֶדה זֹוְרָעםּבַ ָ    .ׂשּ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמן   : ׁשְ

ֶדה נֹוְטָעם ָ ַעל ַהׂשּ    .ּבַ
  

ָאַמר  ן נֹוְטָעם.  -" זֹוְרָעם"ַמאן ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ   ּכָ
ָאַמר    .ֲאָבל זֹוְרָעם לֹא - "נֹוְטָעם" :ּוַמאן ּדְ

   .ַחְלחּוֵלי ְמַחְלחּוֵלי
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר    : ׁשְ
ת ַה  יָה ַאּמַ לּו ֲאַגּפֶ ּכָ ִים ׁשֶ ֶדה -ּמַ ָנּה ֵמאֹוָתּה ׂשָ    ,ְמַתּקְ

לּו ֲאגַ  ּלא ּכָ ָידּוַע ׁשֶ ֶדהּבְ אֹוָתּה ׂשָ א ּבְ יָה ֶאּלָ     .ּפֶ
   

אַמְתִקיף ָלּה  ּפָ    :ַרב ּפַ
לּוָה ְלַאְרֵעיךְ  ּפְ יְך ַאׁשְ    !ְוֵליָמא ֵליּה ַמּיָ

  
א ָאַמר  אֶאּלָ ּפָ   : ַרב ּפַ

ן ִקּבֵ  ַעל ְמָנת ּכֵ ֶדהׁשֶ ָ ַעל ַהׂשּ      .ל ָעָליו ּבַ
   

  רש"י
  מתני' 

. כגון יורשים או נה כו'מי שיש לו גי
שותפין שחלקו ונתרצה חיצון לפנימי לתת 

   לו דרך באמצע שדהו:
. דכיון שהוא עושה לו נכנס בשעה כו'

היזק גדול שעובר באמצע שדהו הדבר ידוע 
שלא נתרצה לו בריוח אלא במה שצריך לו 

   הרבה:
. ולא יכנס תגרין לקנות מירקות גינתו

נס מתוכה לשדה אחרת כלומר לא יכ
בתוכה לכתחלה כשאין צריך לזו הגינה 
כלום אלא ליכנס דרך עליה לשדה אחרת 
שלו כדי לקצר את דרכו דדמי להכנסת 
תגרין שזה החיצון לא שיעבד לו דרך אלא 
לתקן גינתו ללקוט פירותיה אבל למידי 

   דאינו צורך הגינה לא שיעבד לו:
. דכיון דבאמצע והחיצון זורע את הדרך

הדי דלא מחל לו הדרך שדהו הוא אנן ס
   מכל וכל שלא יוכל לזרוע לשם:

. אינו נפסד כל כך דכיון דמדעת מן הצד
שניהן הוא אנן סהדי דמסתמא מחל לו 
את כל הדרך לגמרי להיות מיוחד להליכה 

   ולא לזריעה:
. דכיון דמן וזה וזה אין רשאים לזרעה

   הצד היא לגמרי ייחדוה להילוך גרידא:
  

  גמ' 
ולה כדי להשקות בית . גדאמת המים

השלחין אני מוכר לך צריך ליתן לו שתי 
אמות ברוחב שאם קצרה היא יחפור 
בקרקע וירחיבנה עד שתי אמות כדי 
שיבאו לכאן מים הרבה שזה שיעור 
להשקות בית השלחין וגם נותן לו אמה מן 
השדה מכאן ואמה מכאן משני גדותיו כדי 
לתקן מאותה קרקע אגפיה של אמת המים 

יפול. לישנא אחרינא אמה בית אם 
השלחין אני מוכר לך נותן לו שתי אמות 
לתוכה של שדה לתקן אגפיה אמה מכאן 
ואמה מכאן בשם רבינו יעקב בר יקר 

   ועיקר:
. ואיכא דאמרי קילון אמה בית הסילון

ולהשקות בהמות ורחיצת בגדים וכלים 
הוא ואין גדול כל כך ונותן לו אמה אחת 

אמה. ל''א נותן לו  לתוכה להרחיבן עד
אמה אחת לשפתו לתוכה של קרקע מוכר 
כגון חצי אמה מכאן וחצי אמה מכאן 

   ועיקר:
. דדמי למתני' דאם בעל שדה זורעם

שיעבד לו ליקח עפר מכאן אם יצטרך לא 
   הפסידו לגמרי בכך מלזרען:

. דאינו מקלקל האגפים כ''ש נוטעם
שהשרשים מעמיקים הרבה ואין מזיקין 

אבל הזרעים מתפשטים מיד את שפתו 
בתוך השלשה ומחלחלין הקרקע מלמעלה 

   בשפתו:
   . שנפלו:שכלו אגפיה
   . הסמוכה לה:מאותה שדה

. חזקה שנתפזר העפר אלא באותה שדה
   של אגפיה לתוך אותה שדה אילך ואילך:

. בעל השדה מייך אשפלוה ולימא ליה
   לארעך שגברו המים ושטפו אגפיהן:

ריץ ואימא הכי שעל . תאלא אמר רב פפא
מנת כן כו' דסתם מוכר אמת המים גמר 
ומקנה ליה עפר שדהו לתקן אגפיה כשיכלו 
דמהיכן יביא לו עפר אם לא מאותה שדה 
ואע''פ שנתן לו כבר אמה מכאן ואמה 
מכאן לאגפיה כדאמרן לעיל כיון דכלו להו 
מתקנן עדיין מעפר השדה מיהו להכי אהני 

מכאן ואמה  לו מה שנותן לו מתחלה אמה
מכאן לאגפיה דאין לו לבעל השדה לעשות 
שם שום תשמיש שיקלקל האגפים אלא 
נטיעה או זריעה אבל בנין או כל דבר 
שמכביד אין לו רשות לעשות שם אבל מן 
האמה ולפנים יעשה בתוך שלו מה 

 שירצה:



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹות
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  רש"י
  מתני' 

. שהוחזקו לעבור שם מי שהיתה דרך הרבים עוברת בתוך שדהו
   ו ע''י בעל השדה שנתן להם מתחלה את הדרך:מעולם א

. שנטל עכשיו לא הגיעו והרי יש להם שני דרכים מה שנתן נתן ושלו
   וטעם מפרש בגמ':

. המוכר לחבירו דרך בתוך שדהו צריך ליתן לו ד' אמות דרך היחיד
   כרוחב עגלה:

   . במס' שבת (דף צט.) נפקא לן מעגלות דמשכן:י''ו אמה
. כדמפרש בגמ' שהמלך פורץ בתים וגדר שיעור דרך המלך אין לה

מלפניו לעשות לו דרך ולא יטה ימין ושמאל ובספרי בפרשת המלך 
נפקא לן מקראי ונראה בעיני דמדכתב לבלתי רום לבבו מאחיו קדריש 

   גדלהו משל אחיו כדדרשינן נמי (הוריות דף ט.) והכהן הגדול מאחיו:
   . כשנושאין המת לקברו:דרך הקבר

. תקנת חכמים היא משום יקרא דשכבי כדאמרינן לו שיעוראין 
בגמרא ואמרינן בכתובות (דף יז.) דצריכים ללוותו הרבה בני אדם 
שיחזיקו מלא כל הדרך מאבולא עד סיכרא ונראה בעיני דהא אין לו 
שיעור דמת לא חמיר כדרך המלך לפרוץ בנינין להפסיד ממון אחרים 

ימין ושמאל א''נ במוכר דרך הקבר  אלא להלך על גבי תבואה ולא יטו
לחברו ללכת דרך שדהו מיירי דמסתמא אין לו שיעור אלא כל מלוי 

   המת יעברו שם ועיקר:
   . בגמרא מפרש:המעמד

   . לא אתפרש:דייני צפורי
. ברבוע צא ולמד מסאתים בחצר המשכן דהוי מאה בית ארבעה קבין

שה קבין על חמשים נמצא בית סאה חמשים על חמשים והסאה ש
נמצא בית ארבעת קבין שלש ושלשים אמות ושני טפחים רוחב על נ' 

   אורך ובריבוע מ' אמות וד' טפחים וג' אצבעות ומעט יותר:
  

  גמ' 
. כלומר למה לא תקינו לו חכמים שיהא לו רשות אמאי שלו לא הגיעו

לתת להן דרך מן הצד בעל כרחן שהרי אין מפסידין כלום דכגון זה 
ת סדום והלכך יהא הדרך שלהן קנוי לו לגמרי שאם ירצו כופין על מד

   לעבור בהאי דרך שלקח לעצמו והוא אינו יכול להעמיד רבים בדין:
. מקל או רחת שקורין פורקא וליתיב בההוא דרך לינקוט פזרא

להכות את כל מי שירצה לעבור וליעביד דינא לנפשיה מאחר דאית 
קשה סבר דכיון דקתני מה ליה פסידא במה שעוברין בתוך שדהו והמ

שנתן נתן בדין עשה מה שעשה ודרכם קנוי לו והאי דקתני לא הגיעו 
היינו משום דרגילין בני רשות הרבים לעבור בכאן והוא לא יוכל 

   למנען דלא עביד איניש דינא לנפשיה:
. בתמיה ואנן קיימא לן בבבא קמא בהמניח דכולי ש''מ דלא עביד כו'

   ש דינא לנפשיה במקום דאיכא פסידא:עלמא סברי עביד איני
. כלומר לעולם עביד איניש דינא לנפשיה אבל הכא גזירה שמא יתן כו'

מן הדין אנו אומרים דשלו לא הגיעו שכך תקנו חכמים דלא ליהוי 
דידיה אפילו היכא דנתן להם דרך ישר כשלהן דזימנין דאתי למיתב 

ותפי לא חמימא להו דרך עקלתון והם לא יתנו אל לבם דקדירא דש
ולא קרירא (לעיל כד:) וחשו חכמים לתקנתא דרבים טובא ולקמיה 
פריך אם כן אמאי מה שנתן נתן דכיון דלא עשה ולא כלום מקח טעות 

   הוא ויחזירו דרך שלו:
. היכא דנתן להם דרך ישר אמרינן רב משרשיא משמיה דרבא אמר

להם דרך  שלו הגיעו ולינקוט פזרא וליתיב דלא גזרינן שמא יתן
עקלתון אבל הכא במאי עסקינן שהדבר ידוע שנתן להם דרך עקלתון 

  ולכך לא הגיעו וגם שלו הפסיד כדמפרש לקמן:
. מתני' בכל דרכים שבעולם מיירי הן ישרים הן עקלתון רב אשי אמר

ולא משום גזירה אלא משום דכולהו הוו עקלתון דכל דרך שנותנין 
בני אדם שנעשית להם רחוקה  מצד אחד שלא היה שם דרך תחלה יש

מן הראשונה ויש שנעשית להם קרובה יותר דלאותן העומדים בעיר 
מצד דרך הראשון אז נעשית להן עכשיו דרך עקלתון ואין הרשות בידו 
לגזול את הרבים ובין רב אשי לרב זביד ליכא מידי אלא חילוק 
טעמים כעין משמעות דורשין איכא בינייהו ומקשי לכולהו כיון 
דתקנת חכמים הוא או דין הוא דשלו לא הגיעו אם כן למה מה שנתן 

   נתן לימא להו כו' דמקח טעות הוא:
   . דרך שדה אחר:שביררו דרך לעצמן
. אע''פ שלא נטלו רשות מבעל שדה וכדמוקי לה מה שביררו ביררו

   לקמן:
   . שיגזלו קרקע של אחרים:ומתמהינן אטו רבים גזלנין נינהו

. דמ''מ אורחא אית להו גביה ויפה כח ך באותה שדהכשאבדה להן דר
רבים מכח יחיד שהיחיד שאבדה לו דרך בשדה חבירו לא יברור 
מעצמו אלא או בבית דין או ברשותו של בעל השדה אבל רבים כבית 
דין דמו דמאן מינייהו מזמין להאי לבי דינא וכ''ש מתניתין דהוא 

ן ליה לפי שנתן להם דרך עצמו נתן להם ומיהו שלו לא הגיעו דקנסינ
   עקלתון:

   . דכשאבדה להם דרך מיירי רבי אליעזר:אי הכי
. והלא אמאי אמר רבה בר רב הונא אמר רב אין הלכה כר' אליעזר

הדין עמו שאפילו החכמים החולקין על אדמון ואומרים יקח לו דרך 
או יפרח באויר הא אוקימנא בחד דאתי מכח ארבעה אבל באותה 

ל חייב בעל השדה ליתן לו דרך ליכנס בה לשדהו וגבי שדה דברי הכ
רבים דין הוא שאם ביררו לעצמן יפה עשו וקשיא לרב דאמר אין 

   הלכה אדרב דאוקמה כשאבדה:
. רב גידל דמתני משמיה דרב כגון מאן דמתני הא לא מתני הא

   שאבדה לא מתני הא דאמר רבה בר רב הונא אמר רב אין הלכה:
. כיון דאמר אין הלכה לא הונא מתני' טעמא מאיה''ג ולרבה בר רב 

 ס''ל לאוקומי סתם מתני' כר' אליעזר:
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ָנה   ִמׁשְ

ָהְיָתה ִמי ֶרךְ  ׁשֶ ים ּדֶ ֵדהוּ  322תֹוךְ ּבְ  עֹוֶבֶרת ָהַרּבִ   , ׂשָ
ד ִמן ָלֶהם ְוָנַתן ְנָטָלּה     ,ַהּצַ

ַתן ַמה ּנָ ֶ   , ָנַתן - ׁשּ
ּלוֹ  יעוֹ  לֹא - ְוׁשֶ    .ִהּגִ

  
ֶרךְ  ִחיד ּדֶ ע - ַהּיָ   . ַאּמֹות ַאְרּבַ
ֶרךְ  ים ּדֶ ׁש  - ָהַרּבִ ֵרה ׁשֵ ה ֶעׂשְ   . ַאּמָ
ֶרךְ  ֶלךְ  ּדֶ יעּור ָלּה  ֵאין - ַהּמֶ    .ׁשִ
ֶרךְ  ֶבר ּדֶ יעּור ָלּה  ֵאין - ַהּקֶ   . ׁשִ

ֲעָמד יֵני ִצּפֹוִרי - ַהּמַ ּיָ ית :ָאְמרוּ  ּדַ ָעה ּבֵ ין ַאְרּבָ    .ַקּבִ
  

ָמָרא   ּגְ

אי  ּלוֹ ַאּמַ יעֹו" לֹא - "ׁשֶ   ? ִהּגִ
ְזָרא וְ    ֵליֵתיב! ִליְנקֹוט ּפַ

ֵסיָדא?!  ְמקֹום ּפְ יּה', ֲאִפיּלּו ּבִ יָנא ְלַנְפׁשֵ ּה: 'ָלא ָעֵביד ִאיִניׁש ּדִ ְמַעּתְ ִמיּנָ   ׁשָ
  

ֵמיּה ּדְ  ְזִביד ַרבָאַמר  ְ   : ָרָבאִמׁשּ
ֶרְך ֲעָקָלתֹון.  ן ָלֶהן ּדֶ א ִיּתֵ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ   ּגְ

  
א ַרב ּיָ ְרׁשִ ֵמיּה ּדְ  ְמׁשָ ְ   ָאַמר:  ָרָבאִמׁשּ
נוֹ  תֹון. ּבְ ֶרְך ֲעַקּלָ  ֵתן ָלֶהם ּדֶ

  
י ַרב   ק,א   ָאַמר:  ַאׁשִ

ד  ל ִמן ַהּצַ תֹון ִהיא.  -ּכָ ֶרְך ֲעַקּלָ   ּדֶ
  ְרחֹוָקה ָלֶזה. ְקרֹוָבה ָלֶזה וּ 

  
  ְוֵליָמא ְלהּו: 

יִדי!  יְדכּו ַוֲהבּו ִלי ּדִ ְקלּו ּדִ   ׁשִ
  

י ֱאִליֶעֶזר ִהיא.  י ַרּבִ   ָהא ַמּנִ
ַתְנָיא:    ּדְ

י ְיה" ּום אֹוֵמר ּוָדהַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ִמׁשּ   : ַרּבִ
ים ְררוּ  ַרּבִ ּבָ ֶרךְ  ׁשֶ ְררוּ  ַמה ְלַעְצָמם ּדֶ ּבָ ֶ ְררוּ  ׁשּ    ."ּבָ

  
י ֱאִליֶעֶזר,  ים'ְלַרּבִ ְזָלִנים ִניְנהּו?!  'ַרּבִ   ּגַ

  
ל ַרבָאַמר  יּדֵ   : ַרבָאַמר  ּגִ

ֶדה.  אֹוָתּה ׂשָ ֶרְך ּבְ ָאְבָדה ָלֶהן ּדֶ גֹון ׁשֶ   ּכְ
  

  ִכי, ִאי ָה 
אי ָאַמר  הַאּמַ ר ַרּבָ   : ַרבָאַמר  הּוָנא ַרב ּבַ

י ֱאִליֶעֶזרֵא  ַרּבִ   ? ין ֲהָלָכה ּכְ
  

ַמְתֵני ָהא לֹא ַמְתֵני ָהא.    ַמאן ּדְ
  

   323ְוַטֲעָמא ַמאי?
  

ַרב ְיהּוָדה,  ּום ּדְ   ִמׁשּ

                                                           

 כך הוא בדפוס המשניות ובראשונים 322

הרשב"ם גורס: ולרבה בר רב הונא טעמא מאי? ולפי גירסת הדפוס השאלה היא על התנא במשנתנו מה הטעם שבעל השדה אינו  323

 מקבל בחזרה את הדרך החדשה שנתן בטעות?
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ָאַמר    : ְיהּוָדה ַרבּדְ
ים  ֶהֱחִזיקּו ּבֹו ַרּבִ   . ָאסּור ְלַקְלְקלוֹ  -ֵמַצר ׁשֶ

  
י ֱאִליֶעֶזר, וְ  ים'ַרּבִ ַמאי ָקנּו ֵליּה?  - 'ַרּבִ   ּבְ
  

ִהיּלּוָכא   .ּבְ
  

ַתְנָיא:    ּדְ
ּה  "ָהַלךְ  ּה  ּבָ ּה  ְלָאְרּכָ   , ִהיּלּוכוֹ  ְמקֹום ָקָנה - ּוְלָרְחּבָ
ְבֵרי י ֱאִליֶעֶזר ּדִ   . ַרּבִ

  :  אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
לּום מֹוִעיל ִהיּלּוךְ  ֵאין ֲחִזי ַעד ּכְ ּיַ   . ק"ׁשֶ

  
יָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

י ֱאִליֶעֶזר?  ַרּבִ   ַמאי ַטֲעָמא ּדְ
ְכִתיב:  ךְ  קּום"ּדִ ָאֶרץ ִהְתַהּלֵ הּ  ּבָ הּ  ְלָאְרּכָ י ּוְלָרְחּבָ ה ְלךָ  ּכִ ֶנּנָ    .(בראשית יג, יז) "ֶאּתְ

  
ַנן?    ְוַרּבָ

  
ָקָאַמר ֵליּה ָהִכי, ַאְבָרָהם הּוא ּדְ ּום ֲחִביבּוָתא ּדְ   ָהָתם ִמׁשּ

ֵהא נֹוַח ִלְכּבֹוׁש ִלְפֵני ָבָניו.  ּיְ ֵדי ׁשֶ   ּכְ
  

יָאַמר  י יֹוֵסי ַרּבִ ַרּבִ   : ֲחִניָנא ּבְ
ָרִמים,  ל ּכְ ִביל ׁשֶ ׁשְ י ֱאִליֶעֶזר ּבִ   מֹוִדים ֲחָכִמים ְלַרּבִ

ִהיּלּוְך.  ה ְלִהיּלּוְך ִנְקֶנה ּבְ   הֹוִאיל ְוַנֲעׂשָ
  

יּה ּדְ  י ֲאתּו ְלַקּמֵ ר ִיְצָחק ַרבּכִ   ָאַמר ְלהּו:  ִמיַא  ּבַ
ָתא ְוָהַדר.  ִביׁשְ ׁשְ ָדֵרי טּוָנא ּדִ י ֵהיִכי ּדְ   ֲהבּו ֵליּה ּכִ

  
ָתא,  יִמין ְמִחיּצָ ְמַסּיְ א ּדִ   ְולֹא ֲאָמַרן ֶאּלָ

ָתאֲאָבל לֹא ְמַסיְּ  ְרָעא.  -  יִמין ְמִחיּצָ ח ּכַ ְרָעא ּוַמּנַ ֵקיל ּכַ ׁשָ י ֵהיִכי ּדְ   ּכִ
  
  

  רש"י
. שהשווהו שהחזיקו בו רבים

ותקנוהו להילוך והבעלים ידעו 
ושתקו אסור לקלקלו דודאי 
לרבים מחל וכ''ש מתני' שנתן 
להם ההוא דרך בידים הלכך 

   מה שנתן נתן וכגון שהחזיקו:
בה בר רב . אליבא דרולר''א

הונא דאמר אין הלכה ומוקי לה 
כשלא אבדה להם דרך ואפ''ה 
קאמר ר' אליעזר מה שביררו 
ביררו בבירור בעלמא בלא 

   חזקה:
. וכי בדיבור קנו במאי קנו לה

לה ומשני בהילוכא דהאי 
שביררו הוא ההילוך ובענין זה 

   ביררו אותם שהלכו לשם:
. להשוות קרקע עד שיחזיק

גדר ופרץ כל לחרישה או נעל ו
שהוא והא דאמרינן בפ''ק דב''ק 
(דף ט.) אימת הויא חזקה מכי 
דייש אמצרי לאו בהילוך מיירי 
אלא בהגבהת המצר ודש 
הקרקע לתקן את המצר ולחזקו 

   דהיינו נעל וגדר:
. דהוו להו כדי שיהא נוח כו'

כיורשין ולא כגזלנין ולא יהיה 
רשות לשטן לקטרג ולא פתחון 

   הדין:פה [לבעל] מדת 
. דרך הנאת נקנה בהילוך

המעשה קונין אותו כדאמרינן 
בחזקת הבתים (לעיל דף נג:) 

   הציע מצעות בנכסי הגר קנה:
. לדון כי אתו לקמיה דרבי יצחק

על עסק אדם שמתנה לחבירו 
למכור שביל של כרמים ור''ח 
פירש דבמי שאבדה לו דרך 

   שדהו מיירי:
. שביל רחב כי היכי הבו ליה
נא דזמורות על כתפו דדרי טו

והדר אילך ואילך ולא יגעו 
   הזמורות במחיצות השביל:

ולא אמרן אלא דמסיימי 
. שיש שם לשביל גדר מחיצתא

מזה וגדר מזה אז צריך להרחיב 
את הדרך ולמשוך כתלים 
לאחוריהם כדי שלא יזיקוהו 
הכתלים להפיל המשוי מעל 

   כתפו:
. לא אבל לא מסיימי מחיצתא

רך כף רגליו יתן לו אלא מד
ויזרע המוכר או יטע כרם מיכן 
ומיכן דאין כאן דבר המזיק לו 
כשיטעון משוי על כתפו ואית 
דגרס ולא אמרן אלא דלא 
מסיימי מחיצות הלכך י''ל 
שמכר לו כל צרכו אבל היכא 
דמסיימי מחיצתא הדבר ידוע 
שלא מכר לו אלא שביל זה 
כמות שהוא ולא נהירא דאם 

מה לא שביל סתם זבין ליה ל
   יתן לו כל צרכו:

 . רגל:כרעא



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹות
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ֶרךְ  ִחיד "ּדֶ ע - ַהּיָ   . "ַאּמֹות ַאְרּבַ

  
ָנא:    ּתָ

  : אֹוְמִרים ֲאֵחִרים"
ֵדי ֲעבֹור ּכְ ּיַ אוֹ  ֲחמֹור ׁשֶ ָ ַמׂשּ   . "ּבְ

  
  : הּוָנא ַרבָאַמר 

ֲאֵחִרים.    ֲהָלָכה ּכַ
  

יֵני גֹוָלה ּיָ   : אֹוְמִרים 324ּדַ
ֵני   . "ּוֶמֱחָצה ְגָמִדים ׁשְ

  
  : הּוָנא ַרבְוָאַמר 

יֵני גֹוָלה.  ַדּיָ   ֲהָלָכה ּכְ
  

  : הּוָנא ַרבַמר ְוָהָא 
ֲאֵחִרים!    ֲהָלָכה ּכָ

  
יעּוָרא הּוא.     ִאיִדי ְוִאיִדי ַחד ׁשִ

  
  

                                                           
ְנָיא ִאיָדךְ על פי מסורת הש"ס. גירסת הדפוס:  324   דייני גולה אמרי. . גירסה נוספת: ְוּתַ

  .(סנהדרין יז:)"דייני גולה" הם האמוראים שמואל וקרנא       

  רש"י
. שני כדי שיעבור חמור כו'

   גמדין ומחצה יהו כדלקמן:
. והיינו ה''ג דייני גולה אמרי

שמואל וקרנא בפ''ק דסנהדרין 
(דף יז: ע''ש) והלכך לא גרסי' 
תניא דאמוראי נינהו אי נמי 
ה''ג תנו דייני גולה שונים 
ברייתא ובפ' בית כור (לקמן דף 

   קז:) גרסינן נמי הכי:
. אמות קטנות מפרקו עד גמדין

אצבעותיו ויש אומרים אמות 
שלימות דקרא כתיב גמד ארכה 

   (שופטים ג):
. ובשניהם אמר חד שיעורא הוא

רב הונא הלכה לאשמועינן דחד 
 שיעורא הוא:
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ֶרךְ  ים "ּדֶ ׁש  - ָהַרּבִ ֵרה ׁשֵ ה ֶעׂשְ   . "ַאּמָ

  
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ֶרךְ  ִחיד "ּדֶ ע - ַהּיָ   . ַאּמֹות ַאְרּבַ
ֶרךְ  מֹוֶנה - ְלִעיר ֵמִעיר ּדֶ   . ַאּמֹות ׁשְ

ֶרךְ    ק,ב יםָה  ּדֶ ׁש  - ַרּבִ ֵרה ׁשֵ   . ַאּמֹות ֶעׂשְ
ֶרךְ  ים -  ִמְקָלט ָעֵרי ּדֶ לֹׁשִ ִים ׁשְ תַּ   . "ַאּמֹות ּוׁשְ

  
  : הּוָנא ַרבָאַמר 

  ַמאי ְקָרָאּה? 
  

ְכִתיב:  ִכין"ּדִ ֶרךְ  ְלךָ  ּתָ ֶרְך"  - (דברים יט, ג) 325"ַהּדֶ ֶרךְ ""ּדֶ   ."ַהּדֶ
  
  

                                                           

בּול ַא  325 תָּ ֶאת ּגְ ׁשְ ּלַ ֶרְך ְוׁשִ ִכין ְלָך ַהּדֶ ר ַיְנִחיְלָך תָּ ּמָ  'הְרְצָך ֲאׁשֶ ל רֵֹצַח ֱאלֶֹהיָך ְוָהָיה ָלנּוס ׁשָ   ה ּכָ

  רש"י
. לילך אדם אחד דרך היחיד
   לשדה שלו:

. שהדרך דרך מעיר לעיר
רות הללו ואין מיוחדת לשתי עיי

אנשי עיירות אחרות נכנסין 
   לשם:

. שאם יפגעו שתי שמונה אמות
עגלות זו בזו שלא יתעכבו זו 

  בזו:
. כגון עיר שיש בה דרך הרבים

מעבר שבאין דרך שם מארץ 
   רחוקה:

. מצי למיכתב וכתיב הדרך דרך
לאוסופי דרך אחרת וסתם דרך 
שבתורה ט''ז אמה כדילפינן 

דאפילו לא  מעגלות דמשכן ועוד
הוה כתיב אלא דרך הוה אמינא 
ט''ז אמה דסתם דרכי ערי 
מקלט רה''ר הם כדי שיוכלו 

 מכל עיירות לנוס שמה:



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹות
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        בבבב    ק,ק,ק,ק, . 27
ֶרךְ  ֶלךְ  "ּדֶ יעּור ָלּה  ֵאין - ַהּמֶ    ."ׁשִ

  
ָידֹו.   ֶרְך, ְוֵאין ְמַמִחין ּבְ ֵדר ַלֲעׂשֹות לֹו ּדֶ ֶלְך ּפֹוֵרץ ּגָ ַהּמֶ   ׁשֶ

  
   

ֶרךְ  ֶבר "ּדֶ יעּור ָלּה  ֵאין - ַהּקֶ   . "ׁשִ
  

ְכָבא.  ׁשָ ּום ְיָקָרא ּדְ   ִמׁשּ
  

  רש"י
. משנה היא שהמלך פורץ

בסנהדרין (דף כ:) ואגב גררא 
   נקטה במתני':

. שאין זה משום יקרא דשכבי
כבוד המת להבריח את המלוים 

 אותו מכאן:
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        בבבב    ק,ק,ק,ק, . 28
ֲעָמד יֵני - "ַהּמַ ּיָ ת: ָאְמרוּ  ִציּפֹוִרי ּדַ ע ּבַ ין ַאְרּבַ   . "ַקּבִ

  
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
  , ִקְברוֹ   :"ַהּמֹוֵכר

ֶרךְ    , ִקְברוֹ  ּדֶ
  , ַמֲעָמדוֹ  ְמקֹום

יתוּ  דוֹ  ּבֵ    ,ֶהְסּפְ
ִאין ֵני ּבָ ָחה ּבְ ּפָ ְרחוֹ  ַעל אֹותוֹ  ְוקֹוְבִרין ִמׁשְ    ,ּכָ

ּום ַגם ִמׁשּ ָחה" ּפְ ּפָ   . ִמׁשְ
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ְבָעה ּפֹוֲחִתין "ֵאין ִ בֹות ַמֲעָמדֹות ִמׁשּ   , ֵמתְל  ּומֹוׁשָ

נֶ    : ֶגדּכְ
  .(קהלת א, ב) "ָהֶבל לַהּכֹ  ֲהָבִלים ֲהֵבל ֶהֶלתקֹ  ָאַמר ֲהָבִלים ֲהֵבל"
  

ֵריּה  ַאָחא ַרבָאַמר ֵליּה  י ַרבלְ  ָרָבאּדְ  ּבְ   : ַאׁשִ
  ֵהיִכי ָעְבִדי? 

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ְדַתְנָיא:    ּכִ
י ְיהּוָדה ָאַמר   : ַרּבִ

יהּוָדה ִראׁשֹוָנה ּבִ ִ  ּפֹוֲחִתין ָהיוּ  לֹא ּבָ בֹות ַמֲעָמדֹות ְבָעהִמׁשּ   , ָלֵמת ּומֹוׁשָ
גֹון   , "ֲעמֹודוּ  ְיָקִרים ִעְמדוּ "  :ּכְ

בוּ " בוּ  ְיָקִרים ׁשְ   . "ׁשֵ
ן ִאם: לוֹ  ָאְמרוּ  ת ַאף, ּכֵ ּבָ ׁשַ ר ּבְ ן ַלֲעׂשֹות מּותָּ    ."ּכֵ

  
יּה ּדְ  אַאְחתֵּ ּפָ ר ּפַ   . ָאְוָיא ַרבֲהָוה ְנִסיָבא ֵליּה לְ  ָרִמי ּבַ

ִכיָבא, ֲעַב  ב. ׁשְ   ד ָלּה ַמֲעָמד ּומֹוׁשָ
  

  : יֹוֵסף ַרבָאַמר 
י: ַתְרּתֵ   ָטָעה ּבְ

ְקרֹוִבים, ְוהוּ  א ּבִ ין ֶאּלָ ֵאין עֹוׂשִ ְרחֹוִקיםָטָעה, ׁשֶ    .א ֲעַבד ֲאִפיּלּו ּבִ
ִני.  יֹום ׁשֵ יֹום ִראׁשֹון ְוהּוא ֲעַבד ּבְ א ּבְ ין ֶאּלָ ֵאין עֹוׂשִ   ְוָטָעה ׁשֶ

  
ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ

ָהא ַנִמ    י ָטָעה: ּבְ
ִעיר.  ה ּבָ ָברֹות, ְוהּוא ָעׂשָ ֵבית ַהּקְ א ּבְ ין ֶאּלָ ֵאין עֹוׂשִ   ׁשֶ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ָהא ַנִמי ָטָעה:    ּבְ
ֲהגּו, ְוָהָתם לֹא ְנהּוג.  ּנָ ָמקֹום ׁשֶ א ּבְ ין ֶאּלָ ֵאין עֹוׂשִ   ׁשֶ

  
  ֵמיִתיֵבי: 

ן ִאם: לוֹ  ָאְמרוּ " ת ַאף, ּכֵ ּבָ ׁשַ ר ּבְ   ."ןּכֵ  ַלֲעׂשֹות מּותָּ
 : ָברֹות"ְוִאי ָאְמַרּתְ ֵבית ַהּקְ   , "ְביֹום ִראׁשֹון", וּ "ּבְ

ֵעי? ת ַמאי ּבָ ּבָ ׁשַ ָברֹות ּבְ ית ַהּקְ    !ּבֵ
  

ָברֹות,  מּוָכה ְלֵבית ַהּקְ ִעיר ַהּסְ   ּבְ
ָמׁשֹות.    ְ ין ַהׁשּ ַאְמְטיּוהּו ּבֵ   ּדְ

   

  רש"י
ערות היו עושין . מהמוכר קברו

להן בחייהן לקבור שם מתי 
   משפחה כדתנן במתניתין:

. שעומדין ויושבין מקום מעמדו
שם סמוך לבית הקברות בשובם 

   מן הקבר כדלקמן:
. של לוקח ותקנת על כרחו

   חכמים היא:
. גנאי הוא משום פגם משפחה

להם שאין לקרובים מקום 
קבורה הלכך אמור רבנן 

כי לישקול דמי וליהדר וה
אמרינן בהדיא בבכורות בשלהי 

   פ' יש בכור לנחלה:
. משבעה מעמדות ומושבות

בחזירתן מן הקבר הולכין מעט 
ויושבין לנחם האבל או להרבות 
צער על המת שמת ולהרבות 
בבכי ולתת איש אל לבו לשוב 
בתשובה כי חיי האדם הבל 
ועומדין והולכין מעט וחוזרין 
ויושבין מעט כך עושין ז' פעמים 
כדי לתת אל לבם שחיי האדם 
הבל והיינו דמפרש לקמיה כנגד 
שבעה הבל הבלים שכתובין 
בראש ספר קהלת כן נראה 
הטעם בעיני וראיתי כתוב מפני 
שהשדים מתלוים עם החוזרים 
מבית הקברות לכך תקנו 
מעמדות ומושבות כדי שבתוך 
כך יסתלקו השדים מעליהן ולא 
נהירא דא''כ יהיו עושין כן 

ולקמן אמרינן דבמנהגא בכ''מ 
תליא מילתא ועוד מאי כנגד 

   הבל הבלים:
. היאך היו רגילין היאך עבדי

   לעשות במקום שנהגו:
. לאחר שישבו מעט עמדו יקרים

היה הממונה אומר להן עמדו 
ולכו אל מקום אחר כך נראה 

   בעיני:
. חכמים א''כ אף בשבת אמרו לו

היכא דקברו את המת סמוך 
הא מותר לחשיכה כדלקמן י

לעשות כן מאחר שלא היו עושין 
כי אם עמידות וישיבות ומדרבי 
יהודה מייתי ראיה ולא מרבנן 

   שהם לא פירשו כלום:
. קרובי המת אלא בקרובים

שאינם מתאבלים באים 
למעמדות ומושבות לכבוד 

   המת:
   . שנקבר המת:ביום ראשון

ומשני בעיר הסמוכה לבית 
. הקברות והוא דאמטיוהו כו'

אחר שהחשיך היה להם ול
לעשות מעמד ומושב בחזירתן 
דאכתי יום ראשון קרינא ביה 
דהא לענין אנינות נמי אמרינן 
אנינות לילה דרבנן שהלילה 

 הולך אחר היום:



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹותַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ו'  "ַהּמֹוֵכר ֵּפירֹות
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ָנה   ִמׁשְ

  , ֶקֶבר לוֹ  ַלֲעׂשֹות ַלֲחֵברוֹ  ָמקֹום ַהּמֹוֵכר
ל ְוֵכן    ,ֶקֶבר לוֹ  ַלֲעׂשֹות ֵמֲחֵברוֹ  ַהְמַקּבֵ

ה ל ּתֹוָכּה  עֹוׂשֶ ע ְמָעָרה ׁשֶ ׁש  ַעל ַאּמֹות ַאְרּבַ    ,ׁשֵ
מֹוָנה ְלתֹוָכּה  ּופֹוֵתַח     :ּכּוִכין ׁשְ

לֹׁש  אן ׁשָ לֹׁש  ִמּכָ אן ְוׁשָ ַנִים ִמּכָ ן ּוׁשְ ֶנְגּדָ    ,ִמּכְ
ן ְוכּוִכין  קא,א ע ָאְרּכָ ַבע ְורּוָמן, ַאּמֹות ַאְרּבַ ן^ ׁשֶ ה ְוָרְחּבָ ָ ׁשּ    .ׁשִ

ְמעֹון י ׁשִ   : אֹוֵמר ַרּבִ
ה ל ּתֹוָכּה  עֹוׂשֶ ׁש  ְמָעָרה ׁשֶ מֹוֶנה ַעל ַאּמֹות ׁשֵ    ,ׁשְ

ה ְלתֹוָכּה  ּופֹוֵתַח  לֹׁשָ ר ׁשְ    :ּכּוךְ  ָעׂשָ
ָעה אן ַאְרּבָ ָעה ִמּכָ אן ְוַאְרּבָ    ,ִמּכָ
ה לֹׁשָ ן ּוׁשְ ֶנְגּדָ ַתח יִמיןִמ  ְוֶאָחד ִמּכְ מאל ִמן ְוֶאָחד ַהּפֶ ְ   . ַהׂשּ
ה י ַעל ָחֵצר ועֹוׂשֶ    :ַהְמָעָרה ּפִ

ׁש  ׁש  ַעל ׁשֵ ְמלֹא, ׁשֵ ה ּכִ טָּ    ,ְוקֹוְבֶריָה  ַהּמִ
י ְלתֹוָכּה  ּופֹוֵתַח  תֵּ אן ַאַחת, ְמָערֹות ׁשְ אן ְוַאַחת ִמּכָ   . ִמּכָ

ְמעֹון י ׁשִ   : אֹוֵמר ַרּבִ
ע ע ַאְרּבַ   ; רּוחֹוֶתיָה  ְלַאְרּבַ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : אֹוֵמר ַרּבָ
ַלע ְלִפי לַהּכֹ   .ַהסֶּ

  

ָמָרא   ּגְ

ֵדי ְלהּו?  ֵרי ְלֵהיָכא ׁשָ   ָהֵני ּתְ
י ְלהּו!,  -ִאי ְלָבָרֵאי  ׁשִ ּדְ   ָהא ָקִמיּתַ

ַנן:    ְותּו ָהא ּתְ
ֶבר "ֲחַצר תֹוכוֹ  ָהעֹוֵמד, ַהּקֶ   ! "ָטהֹור ּבְ

  
יָאַמר  י יֹוֵסי ַרּבִ ַרּבִ   : ֲחִניָנא ּבְ

ִמין ֶנֶגר.  ָעֵביד ְלהּו ּכְ   ּדְ
  

יְוָהא ָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ
  ְקבּוַרת ֲחמֹוִרים ִהיא זֹו!   קא,ב

  
ֶקֶרן ָזִוית.  ָעֵביד ְלהּו ּבְ י יֹוָחָנן, ּדְ   ְלַרּבִ

  
  ְוָהא ָנְגִעי ּכּוִכין ַלֲהָדֵדי! 

  
י ַרבָאַמר    : ַאׁשִ

ַמֲעִמיק   .ּבְ
  

יָמא ָהכִ  ִאי לֹא ּתֵ ְמעֹון ֵהיִכי ָעֵביד ְלהּו?  -י ּדְ י ׁשִ ע ְמָערֹות ְלַרּבִ   ַאְרּבַ
  ָהא ָקא ָנְגִעי ּכּוִכין ַלֲהָדֵדי! 

ַמֲעִמיק.  ַמֲעִמיק, ָהָכא ַנִמי ּבְ א ּבְ   ֶאלָּ
  

ֵריּה  הּוָנא ַרב ַע  ַרבּדְ  ּבְ   ָאַמר:  ְיהֹוׁשֻ
י ָחרוּ  ָעֵביד ְלהּו ּכִ ְמעֹון ּדְ י ׁשִ ע ְמָערֹות ְלַרּבִ   ָתא. ַאְרּבַ

  
ַע:  ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ   ְוָהא ּדְ

רּוָתא ִהיא,    ּבְ
ֲאַלְכסֹוָנא, י ּבָ ִריּבּוָעא, ַאְמָתא ּוְתֵרי חּוְמׁשֵ ל ַאְמָתא ּבְ ִדי ּכָ   ִמּכְ

ה ָהֵוי ְלהּו?  ּמָ   ּכַ
א.    ַחד ְסֵרי ְוחּוְמׁשָ

ה ָהוּו?  ּמָ   ּכּוִכין ּכַ

  רש"י
  מתני' 

. והם לא היו רגילים ליקבר לעשות לו קבר
אחד אחד בפני עצמו אלא כל בני משפחה 

י נקברין במערה אחת כל אחד בכוך בפנ
עצמו הלכך המוכר לחבירו מקום קבר מכר 
לו מקום לב' מערות וחצר ביניהן ומקום 
הכוכין חוץ מן המערות ד' אמות תחת 
הקרקע לכל כותלי המערות כדלקמן ולר''ש 

   ד' מערות:
. כלומר עושה חללה עושה תוכה של מערה

של מערה ד' אמות רחב באורך שש וגובה 
   המערה מפורש בתוספתא ארבע אמות:

. חופר בכותלי המערה ונמצאו ופותח לתוכה
   פתוחין לחללה:

. בכותל הארוך שש אמות שלש מכאן
שמימין הפתח וכן בכותל השני שמשמאל 

   הפתח:
. של פתח בכותל אמצעי שרחבו ושנים כנגדו

ד' וכן סדרן מרחיק חצי אמה מזוית הכותל 
הארוך של צד הפתח וחופר כוך רחב ששה 

יח כותל אמה וחופר טפחים דהיינו אמה ומנ
כוך שני אמה ומניח כותל אמה וחופר כוך 
שלישי אמה ומניח חצי אמה בזוית פרנסת 
כותל של ו' אמות לשלשה הכוכין ג' אמות 
לשני אוירים שביניהם שתי אמות לשתי 
הזויות חצי חצי אמה דהיינו [אמה והיינו] ו' 
אמות וכן יעשה לכותל הארוך שכנגדו 

הכוכין בכותל הקצר וכענין זה יעשה שני 
שכנגד הפתח דהוי ד' אמות מניח חצי אמה 
בזוית מכאן וחצי אמה בזוית השני וחופר ב' 
כוכין של ב' אמות וריוח ביניהן אמה הרי 

   ארבע אמות:
. שהמת ארכו והכוכין ארבע אמות ארכן

שלש אמות ובשביל ארון שהוא מונח בו 
   צריך אמה רביעית:

בריוח וגם . להכניס הארון ורומן שבעה
להיות אויר טפח בין הקרקע לארון שלא 

  לטמא העוברים דרך המערה:
. בכותל שארכו ח' ד' אמות ארבעה מכאן

לרוחב הד' כוכין וג' אמות לשלשה אוירות 
שביניהן ושני חצאי אמה לשני הזויות של 

   אותו הכותל הרי ח' אמות:
. בגמרא מפרש היכי אחד מימין הפתח כו'

   קיימי:
. בין המוכר מקום לחבירו ר כו'ועושה חצ

לעשות קבר בין המקבל לעשות לחבירו קבר 
צריך לעשות חצר למעלה על פי המערה 

   מקום פנוי ו' על ו':
. כלומר נושאי כמלא המטה וקובריה

   המטה:
. הך מערה דלעיל ופותח לתוכה שתי מערות

ועוד מערה אחרת כנגדה דהוו להו ב' מערות 
יש בה ח' כוכין בין הכל לחצר ובכל אחת 

ועכשיו יוכלו נושאי המטה לבא מכאן 
ומכאן מן הצדדין שאין שם מערה לחצר 
ולא יהו דורסין על גבי המערות וליכא 
לפרושי ופותח לתוכה שתי מערות בר מהך 
דלעיל דהוו להו ג' דהא פרכינן בגמ' דאי לא 
תימא הכי ד' מערות לר''ש היכי עביד להו 

מצי לאקשויי  כו' ואי איתא הכי נמי הוה
ההיא קושיא עצמה בג' מערות לרבנן והא 
דתנא לעיל מערה ואח''כ חצר ואחר כך 
מערה שניה שכנגדה דהיכי ליתני עושה חצר 
ופותח לתוכה ב' מערות והלא אין קרוי חצר 
עד שיעשה תחלה המערה שהחצר לפניה 
דאין קרוי חצר אלא דבר שהוא כניסת בית 

   או כניסת מערה:
. שהמוכר או המקבל צריך ופותח לתוכה

לתת מקום ולעשות שתי מערות שכל זה 
   תורת קבר הוא: מערה דרבנן כזה:

. מערות צריך לעשות ר' שמעון אומר ארבע
מארבע רוחות החצר ובכל מערה י''ג כוכין 

   כזה:
  

  :י בעמוד הבא"הרשהמשך 
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ַחד ְס  ָמְנָיא ּבְ ָמְנָיא, ּתְ ַחת ָלּה? ּתְ ּכַ א ֵהיִכי ַמׁשְ   ֵרי ְוחּוְמׁשָ
רּוָתא ִהיא.  ַע ּבְ ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ א, ָהא ּדְ   ֶאּלָ

  
ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאי ּבָ

ְדָאַמר  א ַרבּכִ יׁשָ ֵריּה  ׁשֵ   : ִאיִדי ַרבּדְ  ּבְ
ִניְפֵלי.  ִניְפֵלי, ָהָכא ַנִמי ּבְ   ּבְ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  רש"י
  :מעמוד הקודםהמשך 

כוכין ואם סלע הבא בידים ירחיק  . אכוכין קאי שאם הקרקע חזק א''צ הפרש אמה בין כוך לכוך לכותל ועושה יותר מי''גהכל לפי הסלע
יותר מאמה זה מזה ולא יעשה יותר מד' או ה' כוכין במערה ומי שמקבל לעשות קבר לחבירו אין חושבין לכוכין אלא לפי חוזק הקרקע 

יח דקא תני ירבה או ימעט כוכין ונראה בעיני דאמערות נמי קאי דהכל לפי הסלע יעשה מערות הרבה מכל צד ולשון התוספתא (פ''ו) מוכ
ופותח לתוכה שתי מערות ר''ש אומר ד' לד' רוחותיה ר' יהודה אומר בסלע הבא בידו פותח את שתיהן מרוח אחת אמרו לו אי אפשר 

  לר''ש נושאי המטה עוברין על גבי המערות: 
  

   גמ'
הור. והכי פירושו הני תרי כוכי להו אי לבראי הא קמיתדשי ותו התנן חצר הקבר העומד בתוכו ט הני תרי להיכא שדיה''ג בפי' ר''ח 

דר''ש דקתני אחד משמאל הפתח ואחד מימינו לאיזה צד ממשיך ארכו והיאך חופרין ד' אמות של ארכן אם בכותל המערה שתחת החצר 
   חופרין אותו אחד מימין הפתח ואחד משמאל ותופסין הכוכין תחת קרקע החצר ד' אמות:

ה שמושיבים שם המטה ומשתהין שם הרבה ולא דמי לדריסת נושאי המטה שדורסין על גבי . ברגלי נושאי המטה וקובריהא קמיתדשי
   המערות המוקפות מכל צד כשמביאין את המטה לחצר דהתם בשביל הילוך לפי שעה לא קפיד ר''ש:

ר על גבי המערות . דאם תמצי לומר דלדוושא לא חייש התנן בהדיא דהנכנס לחצר הקבר בשידה תיבה ומגדל ולא נטמא במה שעבותו
לר''ש ועכשיו עומד בחצר הקבר טהור דאין כאן כוך ואם איתא הרי נטמא באהל שמאהיל על גבי הכוכין שתחת החצר ובספרים שלנו 
כתוב אי לגואי בתוך המערה שחופר קבר ד' אמות בקרקע המערה הא קא מיתדשי כשרוצה לקבור בכוכי הכותל הסמוך לו ולא נהירא 

אר הכוכין ולא אסיק אדעתיה לאקשויי שיהא כוך זה משונה מן שאר הכוכין להיות תחת שולי המערה אלא בכותל דאין זה דומה לש
   הוא כשאר כוכין והלכך פריך אי לבראי הא קא מיתדשי:

ד' אמות  . מנעול של פתח זקוף שיורד מלמעלה למטה כן עשה שני כוכין משני צידי הפתח זקופין כמין בור עמוקיןדעביד לה כמין נגר
  ורחבין ו' על ו' ונתן המתים זקופין ובסמוך לכותל החצר עשאן דמשום ההוא פורתא לא מיתדשי שאין מתקרבין כל כך אחורי הפתח:

. שמשליכין בבור: יש מפרשים שיטה זו כך דעביד להו בקרן זוית בחצי אמה הפנויה בזוית מזה ובחצי אמה שבזוית קבורת חמורים
תח בתחלת המערה לשם חוקק הכוכין בכתלים סמוך לכוכין האחרים והא נגעי כו' שכוך זה שהוא רחב אמה נכנס הכותל שכנגדו אצל הפ

חצי אמה בכוך שבכותל המרוחק חצי אמה מן הזוית ומשני במעמיק לא יחפור בשוה לאחרים אלא מלמטה יחפור אותו שיהא אמה 
ך ר''ש כן במעמיק משום דבכאן סמוך לחצר הוי הקרקע קשה שאינו חופר בינתים כעין עילית ותחתית ומיהו בכל המערה לא היה מצרי

כלל לא למעלה ולא למטה אבל באמצעית המערה שיש מכל צד כוכין וחפירות לא היה מצריך ר''ש לעשות כוכין למטה מן העליונה פן 
כמו כן בכל המערה כוכין הרבה זה תחת זה דהא תפול המערה י''מ כן ולא נהירא חדא דאין זה לשון קרן זוית ועוד א''כ למה אינו עושה 

מוקי לה במעמיק וא''ת מפני שאינו רוצה לעשות כוך תחת כוך והלא בעל כרחך כוך זה שבסוף הכותל הסמוך לפתח הלא יש על גביו 
מערה ולא לצד כוכין ראשונים של מערה השנית הסמוך לה אליבא דר''ש. הלכך הכי מפרשי לה דעביד להו בקרן זוית ממש מאחורי ה

   פתח בשני הזויות שכנגד הפתח חצי הכוך בכותל זה וחצי הכוך בכותל זה והיינו מימין הפתח ומשמאל הפתח דקתני מתניתין כזה:
. של זוית שני הכתלים [בהדי הדדי] והוו להו שלשה כוכין זה בתוך זה לכל זוית וזוית דהך כוך דבקרן מחבר ומקשינן והא קא נגעי כוכין

כאן שהוא חצי אמה רחוק מן הקרן בסוף כותל מזרחי וכוך שבסוף כותל דרומי שאין בין כוך זה לכוך זה אלא חצי אמה על חצי כוך שמ
אמה ואלכסונה. ומשני במעמיק ולפיכך עושה אותם לשם שכל מה שנכנס הכוך שבקרן בקרקע מתרחק מן הכוכין שמכאן ומכאן הרבה 

   כוכין שיהו נוגעים בכל צד כן נראה בעיני ועיקר:אבל בכל המערה אי אפשר עוד שהרי יש 
   . אלא כל הכוכין שבמערות בשוה הן ואין זה גבוה מזה כלל:דאי לא תימא הכי

   . לכוכין של מערה מזרחית ושל מערה דרומית והוא הדין לכל שתי המערות הסמוכות זו לזו:א''כ ארבע מערות לר''ש היכי עביד להו
כוך של מערה מזרחית שבקרן דרומית מערבית רחוק חצי אמה מן הזוית נכנס הוא לתוך כוך של מערה דרומית.  .והא קנגעי כוכין אהדדי

באותו שבכותל מזרחי שהוא בקרן מזרחית צפונית. כזה דכיון דאין זה רחוק מן הזוית אלא חצי אמה וזה שבא ארכו כנגד רחבו אינו 
   של חבירו שלש אמות ומחצה:רחוק מן הזוית אלא חצי אמה נמצא כל אחד נכנס ב

. מהכא לא תפשוט דלעולם שוין הן ואינו מעמיק ואפי' הכי לא נגעי כוכין דארבע מערות בהדדי משום רב הונא בריה דרב יהושע אמר
   דעבידי כחרותא עשויין הכוכין של שתי המערות באלכסון כחריות של דקל כזה:

יוצאין ח' כוכיץ כחרותא ח' אמות על ח' אמות מרובעות הוי אותו קרקע באורך ב'  . הקרקע של כותלי שתי המערות שבהןכמה הויא להו
הכתלים אחד שתי ואחד ערב דהוי להו אלכסונה ח' אמות וט''ז חומשים דהיינו חד סרי אמה וחומשא היאך יתכן לצאת דרך אותו 

אמה ואיהו לא הוי אלא י''א אמה ובעל כרחך כיון אלכסון ח' כוכין של שמונה אמות ושבעה אוירים בינתים של שבע אמות הרי ט''ו 
 דאורך הכוכין ארבע אמות כולן יוצאין ונוגעין באלכסון ויוצאין דרך שם:

  
  
  

   . ולא מתוקמא דר''ש אלא במעמיק והכא נמי במעמיק כדאמרן:ברותא היא
   ר רב שישא כו' לקמן בשמעתין:. לא תיקו להנך שני כוכין ולא לארבע מערות דר''ש במעמיק אלא כדאמואיבעית אימא

. אותן שני כוכין עושה אותן בתוך חצי אמה הריקנית וללשון אחרון בתוך האמה הריקנית שבקרן זוית בשוה לכוך ויעשנו קצר ה''נ בנפלי
לאורויי  לצורך לתת שם נפלים וכיון דקצר הוא אינו מזיק כל כך לכוך גדול שבצידו אלא שיהא משהו כותל בינתים ואתא ר' שמעון

דמנהג בונה קבר לעשות שם שני כוכין לצורך נפלים ולר' שמעון נמי הכוכין שהן בתוך הארבע אמות של מערה השנית קברי נפל הן שאין 
 ארכן אלא חצי אמה והלכך אין כוכין הללו נכנסין לתוך ארכן:
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ַנן ָהָתם:    ּתְ
   :ֵמת "ַהּמֹוֵצא
ב ּכָ ַדְרּכוֹ  מּוׁשְ פּוָסתוֹ  ְוֶאת, נֹוְטלוֹ  -  ּכְ   , תְּ

ַנִים פּוָסָתן ְוֶאת נֹוְטָלן -               ׁשְ   . תְּ
ה ָמָצא   קב,א לֹׁשָ יֵניֶהן ֵיׁש  ִאם -  ׁשְ ע ּבֵ מֹוֶנה ַעד ֵמַאְרּבַ    –  ׁשְ

כּוַנת זוֹ  ֲהֵרי    .ְקָברֹות ׁשְ
ּנוּ  ּובֹוֵדק ןּוְל  ִמּמֶ ִרים ַהּלָ ה ֶעׂשְ   , ַאּמָ
סֹוף ֶאָחד ָמָצא ִרים ּבְ ה ֶעׂשְ    –  ַאּמָ
ּנוּ  ּבֹוֵדק ן ִממֶּ ִרים ּוְלַהּלָ ה ֶעׂשְ    ,ַאּמָ

ַרְגַלִים ָבר ׁשֶ    ,ַלּדָ
ִאיּלוּ  ה ׁשֶ ִחּלָ פּוָסתוֹ  ְוֶאת נֹוְטלוֹ  ְמָצאוֹ  ִמתְּ   . תְּ

  
  ָאַמר ָמר: 
ע מֹוֶנה ְוַעד "ֵמַאְרּבַ    "ׁשְ

  
י?    ַמּנִ
ׁש!  -ַנן ִאי ַרּבָ  ע ַאּמֹות ַעל ׁשֵ   ָהא ָאְמִרי: ַאְרּבַ

ְמעֹון  י ׁשִ מֹוֶנה!  -ִאי ַרּבִ ׁש ַעל ׁשְ   ָהא ָאַמר: ׁשֵ
  

ְמעֹון ִהיא,  י ׁשִ   ְלעֹוָלם ַרּבִ
א הּוא,  ּנָ   ְוַהאי ּתַ

ַתְנָיא:    ּדְ
יֵניֶהן ְוֵאין ְרצּוִפין "ְמָצָאן ע ּבֵ מֹוֶנה ַעד ַאּמֹות ֵמַאְרּבַ    ,ׁשְ

פּוָסה ןָלֶה  ֵיׁש  כּוַנת ָלֶהן ְוֵאין תְּ    .ְקָברֹות ׁשְ
ן ְיהּוָדה ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּום אֹוֵמר ַרּבִ ְמעֹון ִמׁשּ י ׁשִ   : ַרּבִ

ים ֶאת רֹוִאין ִאיּלוּ  ָהֶאְמָצִעּיִ    ,ֵאיָנן ּכְ
ָאר ְ ע ִמְצָטְרִפין ְוַהׁשּ מֹוֶנה ְוַעד ַאּמֹות ֵמַאְרּבַ    ."ׁשְ

  
א ַמאי אֹוִקיְמּתָ י  ?ּבְ ַרּבִ ְמעֹון?! ּכְ   ׁשִ

  ֵאיָמא ֵסיָפא: 
ן ֵהיֶמּנוּ  "ּבֹוֵדק ִרים ּוְלַהּלָ ה ֶעׂשְ   , "ַאּמָ

י?    ַמּנִ
ְמעֹון  י ׁשִ ין ָהְוָיין -ִאי ַרּבִ ִרים ְוַתְרּתֵ    !ֶעׂשְ

ָמֵני ְסֵרי ָהְוָיין -ַנן ִאי ַרּבָ     !ּתְ
  

ַנן ִהיא,    ְלעֹוָלם ַרּבָ
ֲאַלְכסֹוָנא.  ַדק ּבָ   ּוְכגֹון ּבָ

  
ָהא ֲאַלכְ  ּוִמּדְ ֲאַלְכסֹוָנא ָהא ַנִמי ּבַ י ָהְוָיין!  -סֹוָנא ּבַ ִרים ְוַתְרּתֵ   ֶעׂשְ

  
ֲאַלְכסֹוָנא    ָאְמִריַנן,  -ֲחָדא ּבַ

ֲאַלְכסֹון  ֵרי ּבַ   ָלא ָאְמִריַנן.  -ּתְ
  

א ַרב  קב,ב יׁשָ ֵריּה  ׁשֵ   ָאַמר:  ִאיִדי ַרבּדְ  ּבְ
ְמעֹון ִהיא,  י ׁשִ   ְלעֹוָלם ַרּבִ

ַמאי ָע    ְסִקיַנן: ְוָהָכא ּבְ
ִניְפֵלי.    ּבְ

  
ִניְפֵלי,  ִניְפֵלי ָהא ַנִמי ּבְ ָהא ּבְ   ּוִמּדְ

ָמֵני ְסֵרי ָהְוָיין!    ּתְ
  

ִניְפֵלי    ָאְמִריַנן,  -ֲחָדא ּבְ
ִניְפֵלי  י ּבְ ְרּתֵ ָלא ָאְמִריַנן.  -ּתַ

  רש"י
   . בסוף מסכת נזיר:תנן התם

ן מת אי נמי נודע שיש כאן מת ואחר . תחלה שלא נודע עד עכשיו שהיה כאהמוצא מת
כך מצא שנים אחרים תחלה שלא היו ידועין לא הוי שכונת קברות לקנות מקומן אלא 
נוטלן ואת תפוסתן עד שיהיו שלשה ידועין או שלשה תחלה כדתניא בשילהי מסכת 

   נזיר והכי גמירי לה:
הו למת משום . אם רוצה לעשות שם טהרות מפנמת מושכב כדרכו נוטלו ואת תפוסתו

דלא קנה מקומו כל זמן דלא הוו שלשה דאיכא למימר לא היה המקום הזה מקום 
קבורה אלא על ידי הדחק שלא היה להם פנאי להוליכו לבית הקברות קברוהו לשם 
ומיהו כיון דמת הוא ולא הרוג ומושכב כדרכו נוטל גם את תפוסתו כדמפרש במסכת 

ר''א ו) (ברבי צדוק) נוטל עפר תיחוח וחופר  נזיר (דף סה.) כמה שיעור תפוסה פירש
שלשה טפחים בקרקע בתולה ונוטל הכל דחשיבי כרקב של מת ונפקא לן מדכתיב 
ונשאתני ממצרים ממצרים טול עמי כלומר מקרקע מצרים אבל אם הוי הרוג 
שמצאוהו מגויד לא קנה מקומו כלל אפילו לתפוסה דאיכא למימר שם נהרג ונפל וכן 

ב כדרכו איכא לספוקי בעכו''ם ואין לו תפוסה וגם אם יהיו שלשה אין אם לא מושכ
להם דין שכונת קברות אלא נוטלן כולן משם כדדייקינן התם להך משנה המוצא פרט 
למצוי כלומר פרט לידוע שאם אחד מהן ידוע ושנים תחלה לא מיתני בסיפא גבי מצא 

גוידין אפילו הן שלשה אין שלשה הרי זו שכונת קברות מת פרט להרוג שאם נמצאו מ
להן שכונת קברות דאיכא למימר כאן נהרגו ולא ניתנו לקבורה מושכב פרט ליושב 
כדרכו פרט לשראשו מונח לו בין ירכותיו דאיכא למימר עכו''ם הוא הואיל ואין 
מושכב כדרך ישראל מת אי נמי אם ישראל הוא באקראי בעלמא השליכוהו לשם עד 

ו מכאן לקברו בבית הקברות הלכך אין להם לא תפוסה ולא שיהא להם פנאי ויטלוה
  שכונת קברות:

. מתים מושכבים כדרכן זה בצד זה אם יש בין הראשון לשלישי קרוב לד' מצא שלשה
אמות או קרוב לח' הרי זו שכונת קברות ולא יטלם מכאן דקנו מקומן דסבירא ליה 

נמי שג' מתים נקברים  להאי תנא תוכה של מערה ארבע אמות על ח' וסבירא ליה
בכותל רחבה דלא הוי אלא ארבע אמות כיצד ג' אמות לשלשה כוכין וב' טפחים בין 
כוך לכוך וטפח לזוית הרי ו' טפחים סך הכל ד' אמות ובכותל הארוך ח' אמות יקבור 
לפי חשבון זה ו' מתים בו' אמות ושני אמות הנותרות הן י''ב טפחים צא מהן י' טפחים 

שבין ששת הכוכין טפחיים לכל אויר ואויר נשארו טפחיים לזויות והלכך  לה' אוירות
כשמוצאן שלשה בתוך ד' אמות איכא למימר זהו כותל קצר של מערה שכנגד הפתח 
וה''נ איכא לספוקי בכותל הארוך אלא שעדיין לא נתמלאו כל הכוכין וכן אם מצא ג' 

דיין יש כאן ג' כוכין שנתמלאו מפוזרין בתוך ח' אמרינן באורך המערה נקברו אלא שע
עפר כשנפלה המערה ועדיין לא נקבר בהן מת אבל מצאן רצופין יותר משיעור הזה אין 
זה שכונת קברות אלא ע''י הדחק נקברו לשם על מנת לפנותן היום ולמחר ולא קנו 

   מקומן וגם אין צריך לבדוק יותר. הכא לא גרסינן כמלא המטה וקובריה:
. היכא דמצא ג' בד' אמרינן רוחב המערה הוא וכנגדו פתח ן כ' אמהובודק ממנו ולהל

החצר ויש עדיין מערה אחרת כנגדה חוץ לחצר והחצר בין שניהן הלכך בודק ממקום 
שכלים גוף המתים לצד המערה כ' אמה כיצד ח' אמות אורך המערה ובודק בכתלים 

ת לה מכאן ומכאן משני צדדין ואח''כ בודק שש אמות דחצר מפני המערות הפתוחו
לר''ש נמי דהיינו בדיקה כ' אמות כנגד החצר בשביל ב' המערות מכאן ומכאן וחוץ 
לחצר עדיין ח' אמות מפני מערה חיצונה שכנגד זו הרי כ''ב אמה ולקמי' פריך אמאי 
לא קאמר בודק כ''ב אמה וה''ה דאיכא לספוקי בהנך ג' מתים שבארבע אמות שמא 

בה ועדיין לא נתמלאת וצריך נמי לבדוק כנגדן עד ד' אמות  זהו אורך המערה שקוברין
שיש מכאן עד כותל הארוך שכנגדו דשמא כנגד מתים הללו יש מתים אחרים הקבורים 
בכותל שהוא ארוך ח' ועוד צריך לבדוק מלמעלה ומלמטה כ' אמה דהיינו מ' אמה 

חצר א''נ דשמא זוהי מערה שבמזרח החצר ויש עדיין מערה אחרת כנגדה במערב ה
זוהי שבמערב החצר ויש עדיין מערה אחרת במזרח החצר ותנא לשון קצר נקט בדיקת 
כ' אמה לאשמועי' דאורך ב' מערות וחצר לא הוו אלא כ' אמה כדלקמן ומדעתך צא 
ובדוק בדיקות כ' טובא בכל צד דאיכא לספוקינהו כדפרישית והיכא דהוו לה הג' 

דוע שבאורך המערה נקברין ולא ברחבה וא''צ מתים מפוזרין בח' אמות ודאי הדבר י
לבדוק אלא כנגד ד' אמות מפני כותל המערה שני שכנגדו ומלמעלה ומלמטה כ' אמה 
דלמא מערה זו במזרח החצר ויש עדיין מערה אחרת במערבו או דלמא במערב החצר 
היא ויש עדיין אחרת במזרחו וכללא דמילתא כל היכא דמספקא לי' חצר צריך לבדוק 

ד' רוחותיו לר''ש בודק ממנו ולהלן כ' דמי יימר דמבית הקברות זה הויא ההיא מ
מערה שמא קבר אחר הו וחצר אחרת של אדם אחר וצריך לעשות גם לשם בדיקות 

   דלעיל כמו שיש כאן קבר יש לומר עדיין יש כאן בהך שדה קברים אחרים טובא:
   . אחרי שכבר נמצא בשדה זה שכונת קברות:שרגלים לדבר

. קודם שמצא ג' מתים הללו דליכא השתא רגלים לדבר היה נוטלו שאילו מתחלה מצא
ואת תפוסתו כדאמרן המוצא מת כו' נוטלו ואת תפוסתו אבל עכשיו שנמצא לבסוף 

   חשבינן לההוא יחידי שכונת קברות אלא שעדיין לא נקבר בההוא מערה יותר:
רחבה ד' תרי תנאי אליבא דר''ש . דאמר אורך מערה ח' והאי דאמר לעולם ר''ש היא

   והאי תנא דהך ברייתא אליבא דר''ש:
. מאחר שמצאן מתים ולא הרוגים וגם מושכבין כדרכן והיינו ההוא יש להן תפוסה

   תנא דלעיל ואליבא דר''ש אתיא:
   . ר''ש סתם היינו ר' שמעון בן יוחי:משום ר''ש כו'

   . וטעמא מפרש לקמן בשמעתין:כאילו אינן
   . שתי מערות של ח' ח' ושש דחצר הרי כ''ב:הוייןכ''ב 

. מוקי להך סיפא אע''ג דרישא ודאי לא אתיא כרבנן האמרי במתני' אורך ואי רבנן
   מערה ו' ותמני סרי הויין י''ב דשני מערות ושש דחצר:

   . הך סיפא רבנן היא רישא ר''ש וסיפא רבנן:לעולם
כלומר שבדק מערה ראשונה באלכסון כי . וכ''כ בפר''ח ה''ג וכגון דבדק באלכסונא

המערה הויא לרבנן ו' על ד' וכשמצא ג' מתים ורוצה לבדוק לפניו כותלי המערה שיש 
בהן כוכין מכאן ומכאן באורך ד' אמות והן מסודרין בכותל שארכו ו' נמצא מקום 

אמות על ו' ואותן בדק באלכסון כדי שימצא יפה את  הכוכין בתוך כותל המערה ארבע
מתים שאם זה נמשך לפנים מזה או שהאחד מן המתים קצר והאחד ארוך הרי נקל ה

למצוא כולן באלכסון ואלכסון של ד' אמות על ו' הרי ח' אמה כיצד ו' על ו' הוי ח' 
אמות וב' חומשין ה' על ה' הוי אלכסונן אמתים וה''ה לד' אמות על שש הוי אלכסון 

ו' אידי ואידי חד שיעורא הוא הלכך  אמתים דמאי שנא ה' על ה' מארבע אמות על
אלכסון שניהן שוה ואידך מערה לא תבדק באלכסון כדלקמן הרי (נ') אמה בחלל 
המערה א''צ לבדוק שאין קוברין אלא בכותלים ובספרים כתוב כדאמר רב הונא 
באלכסונא דאמר לעיל כי חרותא הכא נמי כו' וקשיא לי בה טובא חדא דהתם דרב 

הושע הוא ולא הוה קרי ליה גמרא רב הונא סתם ועוד לא הזכיר הונא בריה דרב י
למעלה לשון אלכסון אלא חרותא והגמרא אין דרך לשנות את הלשון ועוד מה ראיה 
צריך להביא משם הלא אין דומה מדידת אלכסון לכוכים דעבידא כי חרותא כרחוק 

תא ואומר אני מזרח ממערב ועוד הא אוקימנא דברותא הוא ואמאי מייתי ראיה מברו
ששיבוש הוא אלא משום דאמרן לעיל גבי מילתא דרב הונא בריה דרב יהושע כדאמר 
רב שישא בריה דרב אידי בניפלי הכא נמי כו' לכך טעו וכתבו גם בכאן אצל דברי רב 

   שישא בריה דרב אידי כדאמר רב הונא כו' ושיבוש הוא:
ם מערה שניה שחוץ לחצר יבדוק . כיון דמצרכת ליה לבדוק באלכסון גומקשינן אי הכי

באלכסון והוו להו אכתי כ''ב ומשני חדא באלכסונא הוא דמחייבין ליה אבל לא 
   החמירו כל כך לבדוק גם השניה באלכסון מאחר דבראשונה לא מצא כלום:

. הך סיפא נמי ר''ש היא וכגון דהני שלשה מתים הוו רב שישא בריה דרב אידי אמר
   ארכה שש ומערה השניה ח' אמה הרי כ' אמה:ניפלי ומערה של נפלים 

   . והוה להו י''ח:ומקשי' מדהא בניפלי כו'
 . דדיו באחת לנפלים:תרי בניפלי לא אמרי'
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        בבבב    קב,קב,קב,קב, . 31
  ַתְנָיא: [ 

יֵניֶהן ְוֵאין ְרצּוִפין "ְמָצָאן ע ּבֵ    ,מֹוֶנהׁשְ  ַעד ַאּמֹות ֵמַאְרּבַ
פּוָסה ָלֶהן ֵיׁש  כּוַנת ָלֶהן ְוֵאין תְּ    .ְקָברֹות ׁשְ

ן ְיהּוָדה ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּום אֹוֵמר ַרּבִ ְמעֹון ִמׁשּ י ׁשִ   : ַרּבִ
ים ֶאת רֹוִאין ִאיּלוּ  ָהֶאְמָצִעּיִ    ,ֵאיָנן ּכְ

ָאר ְ ע ִמְצָטְרִפין ְוַהׁשּ מֹוֶנה ְוַעד ַאּמֹות ֵמַאְרּבַ   ]."ׁשְ
  

ַר  ַנן, ְוָרֵמי ּדְ ַרּבָ ַנן ַאּדְ   ּבָ
ְמעֹון.  י ׁשִ ַרּבִ ְמעֹון ַאּדְ י ׁשִ ַרּבִ   ְוָרֵמי ּדְ

  
ְתְנן   : 326ּדִ

ֶרם טּוַע  "ּכֶ חֹות ַעל ַהּנָ ע ּפָ    ַאּמֹות ֵמַאְרּבַ
ְמעֹון י ׁשִ ֶרם ֵאינוֹ : אֹוֵמר ַרּבִ    .ּכֶ

ֶרם ֶזה ֲהֵרי: אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ  ִאילּ  ָהֶאְמָצִעים ֶאת ְורֹוִאין, ּכֶ    .(כלאיים ה, ב) "ֵאיָנן וּ ּכְ
ַנן,  ַרּבָ ַנן ַאּדְ ַרּבָ ָיא ּדְ   ַקׁשְ

ְמעֹון!  י ׁשִ ַרּבִ ְמעֹון ַאּדְ י ׁשִ ַרּבִ ָיא ּדְ   ְוַקׁשְ
  

ָיא: ְמעֹון לֹא ַקׁשְ י ׁשִ ַרּבִ ְמעֹון ַאּדְ י ׁשִ ַרּבִ   ּדְ
א ִליֲעַקר,  -ָהָתם  ְעּתָ י ַאּדַ   ָלא ָנְטִעי ֱאיָנׁשֵ
ִמיְתְר  -ָהָכא  ָמׁשֹות ּוִמיְקִרי ּוַמְנִחי ֵליּה. ִזיְמִנין ּדְ ְ ין ַהׁשּ   ָמא ֵליּה ּבֵ

  
ָיא:  ַנן ַנִמי ָלא ַקׁשְ ַרּבָ ַנן ַאּדְ ַרּבָ   ּדְ

ִמיְנַול ָלא ִמְקֵרי 'ֶקֶבר',  -ָהָכא  יָון ּדְ   ּכֵ
יר  -ָהָתם  ּפִ ׁשַ ְייהּו ּדְ יר  –ֵמיַמר ָאַמר: ֵהי ִמיּנַ ּפִ יר, ּוְדָלא ׁשַ ּפִ   י. ֶליֱהֵוי ְלִציֵב  -ׁשַ
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  רש"י
. דלעיל לית להו ורמי דרבנן כו'

רואים ולר' שמעון אית ליה 
רואין וגבי כרם איפכא שמעינן 

   להו:
. בין שאר מיקרי ומנח ליה

ן ואהדר המתים הנקברין כסדר
   איפנייה ושמא נאנס או שכח:

לא נטעי אינשי אדעתא 
. מבינתיים הלכך למיעקרא

לשם כרם נטע הכל וכיון דלא 
   נטע כהלכתו לא חשיב כרם:

. לחזור ולפנותו אדעתא לטלו
משם הלכך לגמרי נקברו לשם 
כולן ע''י הדחק באקראי בעלמא 
וכיון דאין זה מקומן לא חשבינן 

רם עביד ליה שכונת קברות: כ
איניש דנטע יותר מכשיעור 
דקסבר דשפיר שפיר ודלא שפיר 
ליהוי לציבי. כלומר הנטיעה 
שתקלוט ותצליח תשאר ואותה 
שלא תצליח אעקור ויהיה 

 לעצים לשריפה:


