
           
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                       

  

   !!! מקום זה מיועד להנצחה !!! 
  "ת"מדרשית הדף היומי פ"י "ל ע"יוהיומי עלון יומי ללומדי הדף 

  

  הנקף  ד-  בבא בתרא מסכת  
   הדףעיונים על

  .חייב במוסף' האם גדול פחות מגיל כ
אולם ', או כ' האם בגיל יח, למדנו לאורך הסוגיא מתי מוגדר לגדול לגבי מכירת קרקעות

אלא שאמר רבא לגידל בר מנשיא אם בדקנו וראינו שבקיא במשא . 'בודאי לא בגיל יג
פסק . 'וכו. לוקשאף לגבי עדות הנושא ח' ובהמשך אמרה הגמ. חלים קנייניו' ומתן וכו

 אינו וגם ומתן משא בטיב יודע שאינו  שהקטן האמור בסוגיא הוא קטן)לג' סי(ש "הרא
 מקח מקחו אבל ,מעשרים בפחות מכירה אינה מכירתו דוקאש ש"ונוקט הרא .שוטה

שכל הסיבה שאינו יכול למכור ' שהרי מבואר במג, גדול שנעשה משעה במקרקעי
וששים שתאב הוא למעות וכאשר לוקח יקשקש בפניו היות וח' בקרקע בפחות מגיל כ

אלא בדיוק להפך , אולם לרכוש קרקע אין את הסברא הזו, במעות יתרצה למכור קרקע
  . כ הסברא נותנת שיכול לרכוש קרקעות"וא, הוא הוציא כסף מכיסו

כ מוכח "שכיון שקנה א, ש להתיר לו אף למכור קרקע שקנה"ומחמת סברא זו רצה הרא
ומביא , ת חולק"אולם ר. ף"ש אף בדברי הרי"וכך למד הרא. ' קרוב למעות וכושלא היה

שהרי , שאינו יכול למכור כלל קרקות אף מה שקנה בעצמו' ש דקדוק בדברי הגמ"הרא
ואמרו שאינו מעיד על קרקעות ', שהנידון של עדות תלוי במה שיכול למכור וכו' אמרו בגמ

מבואר מדין עדות ,  אינו כשר לעדות קרקעותואם קרקע שרכש יכול למכור מדוע, כלל
   . שלא ראוי למכור מאומה

. לגבי להיות שליח ציבור במוסף' מצאנו עוד דין מעניין לגבי גדול שעדיין אינו בן כ
נראה שיש לדון ', אולם קטן מבן כ' כלומר נער שהוא כבר בן מצוות וגדול מבן יג

בשאר תפילות לא מצאנו ! מוסףודווקא ב, בו האם כשר הוא להיות שליח ציבור
  .ונביא את הנידון עם פרטיו המסתעפים. בו חסרון

 את מי ממשכנין ,משישבו במקדש התחילו למשכן, מבואר במשנה בשקלים
לויים וישראלים וגרים ועבדים משוחררין אבל לא נשים ולא עבדים ולא קטנים 

לוקחים משכון ממי כלומר היו . וכל קטן שהתחיל אביו לשקול על ידו אינו פוסק
  . שיש לו חיוב לתת מחצית השקל ועדיין לא נתן

הא לתבוע תובעין הדא דתימר בשהביא שתי שערות אבל אם ', ז הגמ"אמרה ע
. ' וכולא הביא שתי שערות לא בדא ולמשכן אין ממשכנין עד שיביא שתי שערות

' גממבואר מדברי ה. הגאון וכן בתקלין חדתין עד שיהא בן עשרים' ולגירס
 שקטן אף שהגיע לגיל חינוך ובכל המצוות יש לאביו לחנכו כאן )ל"לשיטות הנ(

אולם כאשר האב התחיל לשקול לו מחצית השקל . אין חיוב לאביו לשקול עבורו
כאשר הביא שערות יש חיוב לקטן אולם אין ממשכנים את נכסיו . אינו פוסק

טות הנזכרות חייב הוא וכאשר הביא שערות או הגיע לגיל עשרים לפי השי. כ"ע
  .מדאורייתא בצורה גמורה ואם לא הביא בזמן ממשכנים את נכסיו

חיוב נתינת מחצית השקל הוא ככל מצוות התורה שן "ם והרמב"דעת הרמב
" מבן עשרים שנה ומעלה"ועל אף שכתוב בפסוק . שנה ומעלה' שחיובם מבן יג

אולם . ן עשריםסוברים הראשונים שדווקא לגבי תרומת האדנים נאמר מבי
. ומעלה' מחצית השקל לתרומת הקרבנות דינו להיות ככל מצוות התורה מבן יג

רבי חגי בשם רבי שמואל בר נחמן שלש תרומות נאמרו , אמרה' שהרי הגמ
בפרשה הזאת תרומת אדנים ותרומת שקלים ותרומת המשכן דבר אל בני 

ידבנו לבו תקחו את ישראל ויקחו לי תרומה זו תרומת אדנים מאת כל איש אשר 
. תרומתי זו תרומת שקלים וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זו תרומת המשכן

  .'ל היא כבר מגיל יג"כ תרומת הקרבנות לומדים הראשונים הנ"א
 והגאון על )'רלב 'סי( חינוך ורוקח )ג" מא"פשקלים (ב על המשניות "מאידך הרע

פשוטו של מקרא שהחיוב ל דהחיוב כמו הנראה בפסוק לפי " ס)שם(הירושלמי 
והגאון לומד שכך הם דברי . הוא מבן עשרים דפסוק זה קאי על כל הפרשה

  . )ד"שם מ(ט על המשניות "יו' תוס' ועי. 'הירו
ת "בשוש "של המיוחס לרא ושוחידהביא את  )'כי תשא אות כב(ה תמימה בתור

ות הי, טעם הדין. נשים פטורות מתפילת המוספיןש )'פט 'סי(בשמים ראש 
כ "א. ותפילות כנגד קרבנות הם, ותפילת מוסף באה זכר ולשורש קרבן מוסף

נמצאנו למדים , קרבן מוסף שבא מתרומת שקלים ונשים פטורות משקלים
והובאו . כ אין לחייב אותם בתפילת מוסף"א, שלנשים אין חלק בקרבנות המוסף

 מחצית שהיות ולא היתה שוקלת, )קו' יח ס"או(א "דברי הבשמים ראש ברע
אולם כבר נהגו , השקל אין לה חלק בקרבנות ציבור ואין לה להתפלל מוספים

, ברכות כו(ח "והביא מדברי הצל. להתפלל וחייבו הנשים את עצמן בכל המצוות
מבואר (.  שפטר נשים מתפילת מוסף מחמת שהוי מצות עשה שהזמן גרמא)א

ד שתפילה זה " אף למשהרי, ע שהזמן גרמא בדרבנן"ח שלמד שיש מושג של מ"בצל
פ זה בלא התפלל כלל אולם כאן שכבר התפלל שחרית הרי ודאי שעניינה "עכ, מהתורה

  .)ק"ודו. ג"ח שהוא מעשהז"ז חידש הצל"מדרבנן וע
ב ולדעת הגאון שלמדו בדברי "לפי דברי הרע, מעתה יצא התורה תמימה לדון כך

' עבר את שנתו היגואף אם ', שחיוב מחצית השקל הוא רק מגיל כ, שלמיהירו
כ כשם שנקט בבשמים ראש שאין לחייב "א, לא הגיע לכלל חיוב קרבנות ציבור

מאותו שורש דין , נשים בתפילת מוסף מחמת שאינן שוקלות מחצית השקל
 ואם נסכים .פחות מבן עשריםאך שגדול וטעם לא נוכל לחייב בתפילת מוסף מי 

כ "א,  אינו מוציא אחרים ידי חובתוכל הפטור מן הדבר )ה כט"ר(ל "קיי, להנחה זו
והניח בעל . אין לאיש פחות מבן עשרים לעבור לפני התיבה להוציא את הציבור

  .ע רב"ת בצ"התור

ל שכל הפטור "כל מה שקיי. והנה מי יבא אחר המלך אולם יש לעורר בדבריו
לט לפי חדין זה נאמר במקום הפטור המו. מהדבר אינו מוציא אחרים ידי חובה

כאן יש לברר היטב ". כל דאיהו לא מצי עביד אף שליח לא מצי עביד "הכלל
 ,שאשה פטורה ממוסף מכיון שאינה בקרבן מוסף, שאמנם חידש הבשמים ראש

שכלל ענין התפילה הוא נושא המורכב בחיובה ואפשר . אמת הוא לאשה
 ואף אם חייבת אפשר דסגי לה בתפילה קטנה ,)ח קו"א או"מג' עי( שפטורה כלל

למעט (. אלא שחייבו אותה סדר התפילה במקום שיכולה. )שם( א"כדברי המג
   )ל"שחייבת בחיוב גמור וממילא אף בברכותיהם לחלק מרבוותא ואכמקבלת מלכות שמים 

אלא . הוא תוספת ולא דבר נפרד או חיוב מחודש" מוסף"אולם בפשטות הענין 
אך ' גדול בן יג". מוסף"ל עוד נדבך שקוראי לו "של תפילה הוסיפו חזעל החיוב 

 הלכאור, לחלק מהראשונים מדאורייתא, היות ומחוייב בתפילה ופשוט', לא בן כ
לא שייך להגדירו אינו בר חיוב שהרי בפרשת תפילה נמצא הוא ואין מוסף חיוב 

 וכן עמא דבר .תפילהחדש כדי לדון בו אינו בר חיובא היות ומחוייב כבר בעצם ה
 נתיבות יהושע ב' ועי(. שלא חששו לדברי התורה תמימה ולא הובאו דבריו בפוסקים

   ).גתי 'א עמ"ח
  סיכום הדף

  

  . קטן במכירת קרקעות :נושא  

.  את השיטות במסכת כתובותוהפכו.  שהפכו את השיטות במשנהלאחר שהתבאר
ח הכוונה "האמורה במשנה לריו" ראיה"ו, ל"ח ור" את השיטות במחלוקת ריווהפכו

את השיטות אף  נצטרך להחליף 'כ שואלת הגמ"א, ל בעדים"ולר, בקיום השטר
. בקושיה שהקשו מהמעשה שהיה בבני ברק שטענו בני המשפחה שהמוכר היה קטן

 אם הראיה היא בקיום השטר ח"והקשה ריו,  שלא מחליפים את השיטות'מבארת הגמ
כפי ( אם הראיה בעדים אולם, מובן מדוע ירדו הלקוחות לקרקעות והחזיקו בהם

. להחזיק בנכסים לפני שהיו להם עדים איך ירדו )יטותשל לאחר הפיכת ה"שאמר ר
אבל אני מודה שאין ערעורם , י עדים" שאמנם בכל מקום הראיה היא על"אמר רז "ע

כ "כיון שיש חזקה שאין העדים חותמים על השטר אא, של בני המשפחה מועיל כלל
  . 'הדבר ברור שהמוכר והקונה הם גדולים וכו

 רק מגיל נ"ה בר חיננא בשם ר"לר. רקעותיכול קטן למכור ק'  מגיל יח,נ"לרבא בשם ר
וטענו בני המשפחה שהיה ,  ממעשה בבני ברק שמכר קרקעות ומתשאל רב זירא. 'כ

אמר להם ,  האם מותר לבדוק את המתע"ושאלו את ר, קטן בעת מכירת הקרקעות
. שאינם רשאים לבזותו ואף אם יבדקו הבדיקה לא תועיל שעשויים סימנים להשתנות

 'מבן כאולם אם מוכר רק . מובן שרצו לבודקו'  שיכל למכור מגיל יחרבאואם כדברי 
שלא הביא סימנים ' הרי אף אם לא ימצאו סימנים למדנו שבן כ, מה יועיל הבדיקה

הדין האמור , 'מבארת הגמ. ומוגדר כסריס ולא יחלוץ ולא ייבם' יביאו ראיה שהוא בן כ
שזה באופן שכבר היו בו סמני , ם רבאמר רבי שמואל בר רב יצחק בשלגבי סריס כבר 

' ואם אין בו סימני סריסות קודם תלוי בהבאת סימנים ולא תולים בגיל כ, סריסות קודם
היינו הסריס הידוע שהיו בו " והוא הסריס" שזה מה שאמרו מדייק רבא, שהוא סריס

ברו אם אין בו סימני סריס מחזיקים אותו כקטן עד שע, ואמר רבי חיא. סימני סריסות
 אמר כחושאם ראה שהנער , ששאלו את רבי חיא על הסריס. 36רוב שנותיו היינו גיל 

אמר שיכחישוהו שימעטו ממנו , ששמןואם היה רואה . י מאכל ומשתה"להאכילו ע
  . י הבראה"י הכחשה לפעמים ע" לפעמים באים עשסימני גדלות. אכילה ושתיה

רבא אמר . ו משנותיו שבקטנות אהם משנות הגדלות' או כ' הסתפקו האם שנת יח
ורבא בר רב . 'היינו שיוכל למכור רק בסוף שנת היח, תוך הזמן כלפני הזמן, נ"בשם ר

 שרבא לא שמע בפירוש 'מבארת הגמ. תוך הזמן כלאחר הזמן, נ"שילא אמר בשם ר
מכר קרקע ובא לרבא ואמר שלא ' נער בתוך שנת היח, אלא למד מתוך מעשה

 ראה בו שטות אולם רבא,  משום שתוך הזמן כלפני הזמןאה סברוהרו, הואילה מכירתו
  . יתירה ולכך אמר שלא הועילה מכירתו

שנים יום אחד '  שלח לשאול את רבא מה הדין בתינוקת בת ידגידל בר מנשיא
ומבארת .  אם יודעת בטיב משא ומתן מועיל מקחהאמר לו רבא. שבקיאה במשא ומתן

  . ויום אחד'  תינוקת בת יבאו, לח לשאול על תינוק שכך היה המעשה ולכן לא ש'הגמ
 היות ורצה לחזור בא לפני רבא,  שמכר בנכסים כדברי גידל בר מנשיא'נער פחות מכ

תאכל תמרים ותשליך את , אמרו לנער קרוביו, מהמכירה וטען שלא היה בקיא
מקחו  הרי זה שוטה ואין אמר רבא. עשה כך, הגרעינים לפני רבא ויחשוב שאתה שוטה

 ולימדוהו דבר חכמה שיאמר באו הלקוחותשבאו לכתוב עבור אותו נער פסק דין , מקח
 את חוכמתו ראה רבא, "מגילת אסתר נמכרת בזוז והסופר כותב שטר בזוז"לרבא 

 אם הוא מבין הרי רבאאמר , טענו קרוביו והרי הלקוחות לימדוהו, ואמר שמקחו מקח
  .רעיני תמריםומחמת חוצפה יתירה זרק ג, אינו שוטה

רק לעדות , ואמר מר זוטרא. 'לגבי עדות נאמן מגיל יג, יהושעדרבי אמר רב הונא בריה 
 אם לדעתך מי שיכול למכור שאל רב אשי. אולם לגבי קרקעות אינו מעיד, מטלטלין

כ פעוטות שיכולים למכור "א, יכול להעיד ומי שאינו יכול למכור אינו יכול להעיד
" ועמדו שני אנשים"בעדות צריך לקיים , ביאר מר זוטרא. עידמטלטלין יוכלו אף לה

  .  בנוסף צריך שיהיו ראויים למכור בדבר שמעידיםאולם, לא יכולים להעידולכך פעוטות 
אולם יכול לתת , לא חל' או כ' ומעלה עד יח'  אף שאין ממכרו של בן יגאמר אמימר
בודאי מתנה לא , ילאם מכר שמקבל תמורה לא מוע, שאל רב אשי. מתנה קרקע

כ אם רואים שמרוויח הרבה " אם לדעתך תלוי ברווח והפסד אביאר אמימר. תועיל
דעתו אחר '  ירדו חכמים לעומק הדבר שנער פחות מגיל כאלא. נאמר שחלה מכירתו

 לא חששו שאם לא אולם במתנה. יקשקש לו הלוקח במעות ימכור מיד ובזולואם , המעות
 .כדי שימצא מי שיגמול עמו כפי ענייניו,  מתנתו מתנהולכך היה נותן היתה לו סיבה מיוחדת לא
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