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משנת התלמוד  /חלק השאלות והתשובות
כ "ח אב ס "ו
משנת התלמוד השל  /מסכת כתובות 2כתובות  3333\4 555\ 004אב ס "ו
בהכנת חיבור "משנת התלמוד השל והקצר " הושקעו עבודה רבה
ולכ כל הזכויות שמורות ומשוירות למחבר ,ה על פי די תורה וה על פי חוק הבינלאומי
ואסור בכל תוק כל הדפסה ,צילו  ,העתקה ,שיכפול ,הקלטה ,תרגו  ,אחסו במאגר מידע ,מולטימדיה
ו/או כל מאגר אחר ,או כל אמצעי אלקטרוני אופטי ,מכני או אחר ,של כל חלק שהוא מהחומר ללא אישור בכתב.
בחיבורי "משנת זכויות היוצר " מהדורה תשס "ב פרק ה' הערה  ,1הבאנו
שלפי הרבה פוסקי איסור העתקה כרו באיסור גזל מהתורה ,ולכ אסור להעתיק אפי' למטרה עצמית

ג א בלא העתקה לא היה קונה את היצירה ,ושכ פוסק מר הגרי "ש אלישיב מובא בחיבורי ש פרק יח ,וכ דעת הגר "ש הלוי ואזנר

ïåùàø ÷øô

úàùð äìåúá
`?mlerl dpwzd m`de ,recn "iriaxa `wec z`yp dleza" .

:b±.a sc
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 :minkg zpwzn .1שבתולה תנשא ברביעי ,שא היה לו טענת בתולי היה משכי לבי "ד שבעיירות
שיושבי בקביעות בימי שני וחמישי ,מכח תקנת עזרא שבי "ד יושבי רק בשני וחמישי .התקנה דוקא
ברביעי אבל לא בליל שני ,משו הא דמבואר בגמ' )בד ג" :(:שקדו חכמי על תקנת בנות ישראל שיהא
טורח בסעודה ג' ימי " אחר השבת וברביעי כונסה .ומבואר בתוס' )ד ב .ד"ה ליו ( :שנשאת דוקא ביו
הרביעי אבל לא בליל חמישי ,משו שיש חשש שיטרח בנשואי וכתובה ולא יבעול.d sc onwl 'nba] .
.[mibcl dkxa ea dxn`pe li`ed ,iying lila zlrap la` iriaxa z`ypy :x`ean
 i" yx i t lתקנת חכמי היתה לכל בתולה ,שמתו שמגיע לבי "ד יתברר הדבר ויבואו עדי שיעידו
שזינתה ].['qez - oevxa
) ' qe z i t l eד"ה שא ( התקנה רק א כשיטעו טענת בתולי יהיה רק חד ספיקא ,דספק דאורייתא
לחומרא ,והיינו כגו  odk zy`a .1 :משו שיש רק ספק א זינתה תחתיו ,ואסורה אפי' זינתה
באונס ,'b zan xzei l`xyi zy` `id m` la` ,yly zan dzegt `id m` .2 .הרי היא מותרת
לבעלה ,משו שיש ספק ספיקא ,ספק זינתה תחתיו וספק זינתה באונס ,הטע שנשאת ברביעי ,זהו
רק משו שלא פלוג רבנ בתקנתא,micr e`eaiy mrhd llba mipwzn eid `l i"yx itl mby :miazek ipyd mvexiza 'qezd] .
.['b zan zegta e` odk zy`a xeq`l on`p did `l m`a
 mei lka miayeiy zenewnae `xfr zpwz iptl .2א טרחו בהכנת הסעודה יכולי לישא בכל יו .
].['f 'eyz onwl oiir - w"yvene zay axr iyy mein ueg
 ef dpwz lr xar m` .3בתוס'

)ד ב .ד "ה ותנשא(

מבואר :דנקרא עבריינא.

„.2/ÊÈ 'Â˘˙ ÔÓ˜Ï ÔÈÈÚ - ‰ÓÏ‡ È‡˘È ÔÓÊ ÔÈ
„.ÁÈ 'Â˘˙ ÔÓ˜Ï ÔÈÈÚ - ˙·˘ È‡ˆÂÓ·Â ˙·˘ ·¯Ú· ‰ÏÈÚ· ÔÈ
?zepefn dl zelrdl aiig epi` lrad ,e`yp `le onfd ribd m` mixwn el`a .a

:a .a sc
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`ribdy oebk ,'c meia wx `yil minkg epwizy oicd iptn qep`y zngn `yil leki epi` m
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או כאשר היא מעכבת את הנישואי

[`ypze d"cez lr `"yxdn oiir]

·

oey`x meia yceg a"i ly onfd

.לכו "ע הבעל אינו חייב להעלות לה מזונות
או חלתה היא או פירסה נדה שלא בשעת

[onfd ribdy iptl]

`ed dlgk ,minkg zpwzn epi`y qpe`a

.2

וסתה
.אינו חייב להעלות לה מזונות

(. ' )ד בn b a o ey ` x d o ey l d i t l

 ולרב אשי ג במקרה זה יש טענת, ' לרבי אחאי אי זו טענת אונס ואוכלתn ba ip y d oey ld i t le
. ואינה אוכלת,אונס
. שחייב להעלות לה מזונות:מבואר

( )ד "ה לפיכ

' בתוסonfd ribdy xg` `ed dlg .3

. לכו "ע אינו חייב להעלותdzqe zrya dcp dqxita .4
dzqe zrya `ly dcp dqxita
`lc `ira ef - i`g` axc `ail` `xza `pyil itle]

.5

,[ אינו חייב להעלותiy` ax itl `l] 'לפי הלשו הראשו בגמ
.[zkqnd seqay l"cxdl miyecige zedbd oiir ,`hyti`
?recne ,zepefn zelrdl aiig m`d ,dlge oica cnry mai .b

:a sc

:‰·Â˘˙

 אבל א חלה, חייב להעלות וכדמוכח מהירושלמי, ' )ד"ה לפיכ ( א הגיע הזמ ועמד בדי וחלהqez it l
 בא פשיטא שאינו מעלה לה מזונות או,' הדי תלוי בשני הלשונות שבגמ, קוד הגעת זמ והגיע הזמ
.דהוי ספק
, ואפי' להצד בסוגיי שארוס חייב, בכל מקרה אי חייב להעלותz e n a i a i " y x m y a (  ' )שqezd it le
.וזהו מפני שלא אגידא בה כל כ כמו ארוס
siqedy `la .1 :hb ied m`d "yceg xyr mipy cr o`kn iz`a `l m` jhib df ixd" .c
libx hba e` l"pd hbayk .4 .dlg e` zn yceg a"i jezayk .3 ."eiykrn" siqedyk .2 ."eiykrn"
?recne ,xge`n onf ea aezkyk e` onf ea oi` i`pz `la
:a sc

:‰·Â˘˙

˘„ÂÁ ¯˘Ú ÌÈ˘ „Ú Ô‡ÎÓ È˙‡· ‡Ï Ì‡ ÍËÈ‚ ‰Ê È¯‰ .‡
yceg a"i jeza zne eiykrn siqed `lyk m`

,(  הראשו,תוס' ד"ה דילמא

)ואפי' בדיעבד שנשאת

אינו גט

.1

(: )מהמשנה בגיטי ד עוo i ib e q a ` a e n d ` p z d i t l

.משו שאי גט לאחר מיתה
 משו שזמ כתיבת הגט המופיע בגט מוכיח עליו שהבעל רצה, הוי גטep z ii b eqa y ep i z ea x it le
.שיהיה גט למפרע
.  דלא ניחא ליה שתפול לפני יב, הרי זה גטeiykrn siqedyk m` .2
, שמצינו טענת אונס מ התורה: ופירש "י.מדאורייתא לא הוי גט

yceg a"id jeza dlgyk m`

.3

." שנאמר "ולנערה לא תעשה דבר
: כותבי

( )ד "ה דלמא הראשו

'` התוסad `yepay 2 oicak e` llk onf ea oi`e 1 'qn l"pd oicak .4
. הואיל ואי זמנו מוכיח עליו,שרבותינו מודי בזה שלא הוי גט

 ולכ הוי,[2 oic d`ad daeyza oiir]  ` מדרבנ אי כא טענת אונסa x z r c a ' n b a oe y ` x d o e y l d i t l
.גט
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 ip y d oey ld i t leג מדרבנ יש לו טענת אונס ,ולכ לא הוי גט.

·.

‚ÔÓÊ Â· ÔÈ‡˘ Ë

 llk onf ea aezk `ly hb .1בתוס'
הולד כשר.

)ד "ה דילמא ,הראשו  ,ע "פ הגמ' בגיטי (

מבואר :שהגט פסול ,וא נשאת

 xge`n onfdyk e` mei `le ycege dpy reay ea aezkyk .2בתוס'

)ש (

מבואר :שהגט כשר.
.b :a sc

?recne ,oihiba qpe` zprh yi m`d .d
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 ,gikyc qpe`a .1לדוגמא :כשלא קיי התנאי משו שמיפסקא מברא,
 [xearl leki did `le xirdבגמ' ש מבואר :שלא הוי טענת אונס והגט גט ,משו דאיבעי ליה להתנות
בפירוש ,וכא שלא התנה הוא דאפסיד את עצמו.[`ki` d"c 'qez oiire] .
]cvn zxearnd dzidy ewiqtd xdpd 'it

.2

dlgy meyn i`pzd miiw `lyk :`nbecl ,dizrc` iweq`l l"ed `ly qpe`a
[`ad oica `aen ,'qez - giky

]`le gikyc qpe` edf

מדאורייתא הוי טענת אונס,[`ziixe`cnc d"c i"yx - xac dyrz `l dxrple xn`py] ,

ולכ לא הוי גט.
 ' n ba oey ` x d o ey ld i t lמדרבנ לא הוי טענת אונס ,משו צנועות שיחשבו שלא הוי אונס וישארו
עגונות ,ומשו פרוצות שיאמרו שזה אונס ויתחתנו ,ונמצאו בניה ממזרי .
 ' n ba ip y d oey ld i t leג מדרבנ הוי טענת אונס ,ולכ לא הוי גט.
תוס'

)ד "ה איכא(

בש הר "ח פוסקי כלישנא קמא שאי טענת אונס בגיטי .

 ,llk giky `lc qpe`a .3לדוגמא :כשלא קיי התנאי משו שנפל עליו הבית או נשכו נחש או אכלו
ארי בתוס' )ד"ה דלימא ,השני ,ובד"ה איכא( מבואר :שלכו "ע יש לו טענת אונס והגט אינו גט .דלא שיי
לתק משו צנועות ומשו פרוצות ,ומה שנחלקו הלישנות בסוגיי ] [mcewd oicakeא יש אונס ,זהו רק
באונס דשכיח ולא שכיח.
?dxezd on xac xewrl .2 .oiyeciw riwtdl .1 minkgl gk yi m`d .e

.b sc
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 dy` iyeciw riwtdl .1בסוגייתנו מבואר :שיכולי להחליט שהמעות יהיו מתנה מכח הפקר בי "ד
הפקר ,ולהשוות את בעילת קידושי ביאה לביאת זנות .כיו דאדעתא דרבנ מקדש.
 dxezd on xac xewrl .2תוס' )ד"ה תינח( מביאי  :שיש מ "ד הסובר שיש כח לחכמי לעקור דבר מ
התורה ,וכותבי  :שהיינו רק היכא שלא נתברר ע "י כ שהיה עבירה ,אבל היכא שע"י התקנה גורמי
שיתברר שאד עשה עבירה ,לכו "ע אי בכח לעקור ,ולכ הטעמי שבסוגייתנו ] [mcewd oicakנצרכי
ג למ "ד זה.[`"yxdne l"yxdn oiire] .
?recne ,w"yenae zay axra ,iyiy lila dleza `yil xzen m`d .f

.b sc

˙˘:‰·Â

 [iyiy lila dpeekd] iyiya `yil .1בתוס' )ד"ה אי( מבואר :שלא ישא אפי' בזמ שבתי דיני קבועי בכל
יו  ,משו שאי דני בשבת .וכיו שאי בתי דיני קבועי  ,מותר לישא בשישי ,שהרי א יש לו
טענת בתולי יכול לקבול בשבת בפני שלשה ,וכ הוא לפי רש "י דוקא בימיה קבעו יו לנישואי ,
שמתו כ יתברר הדבר ויבואו עדי  ,מתו שמתאספי הע לבי "ד ,אבל כיו שאי בי"ד קבוע ,מותר
לישא בשישי.
 w"yvenae zay axra .2הגמ'

)ד ה(.

אומרת :שלא ישא ,גזירה שמא ישחוט ב עו בשבת.
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?recne ,xiibziykl lreal .2 .lral .1 zxq`p dy`d m`d ,l`xyi zy` lr `ay ieb .g

:b sc

˙˘:‰·Â

 lral .1א נבעלה ברצו נאסרת,

].at sc `nei i"eza j` .oiibeqa 'qeze i"yx miyxtn oke ,"zevext `ki`" 'nba gkenck

.[dn 'iq zexrd uaew oieri ,dlral zxzen - z"x itly ,azk
.2

xiibziykl iebl

 z" x it lאינה נאסרת ,משו שבעילתו כבעילת בהמה ,שנאמר "וזרמת סוסי זרמת ".
 m" aixd itleנאסרת לגוי ג כשנתגייר.
?recne ,l`xyi zy` lr ieb z`iaa "xeari l`e bxdi" opixn` m`d .h

:b sc
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בביאת אונס של גוי על אשת ישראל לא אמרינ "יהרג ואל יעבור ".
) z " x i t lבתוד "ה ולדרוש(

זהו בכל מקרה ,משו

שהוי כביאת בהמה ,כמו שנאמר "וזרמת סוסי

זרמת ".
) m" aixd itleש ( זהו משו שהאשה לא עושה מעשה ,ולפי זה א מכריחי אותה לעשות מעשה
או כשיש חילול ה' ,יש לה ליהרג ולא לעבור.
.i

.c .b sc?recne ,`wec iriax meia `yil aeig oi` mixwn el`a ,mireaw mipic iza eidy onfa

˙˘:‰·Â
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כשההגמו גזר שכל הנישאת ברביעי תיבעל להגמו  ,נהגו לכנוס בג' בלבד ולא בב' ,וחז "ל לא עקרו יו ד',
משו שגזירה עבידא דבטלה ,ותקנתא דרבנ מקמי גזירה לא בטלינ ,ipya xeq` :i"yxl ,'ba lraizy xfb oenbdd m`a] .
.[`eextqi` d"cez lr `"yxdn - xzen :`"avixle ,cg` mei `l` minkg zpwz xewrl oi`c
לפי רש "י

·.

)ד "ה הת (

"נהגו " היינו רובא דעלמא ,לפי תוס'

)ד "ה ותו(

היינו שלא מורי כ .

ÒÂ‡‰ ˙ÓÁÓ

" ' n b a o e y ` x d u e x i z d i t lמחמת האונס " היינו כששר צבא בא לעיר ,וחייליו ויחטפו את צרכי הסעודה.
 silge iz` m` .1ליעכב עד שיל .
" i" yx i t lחלי " היינו שא חלי לפני יו ד' הבא ,יכנוס בד' הבא.
) ' qe z d i t l eד"ה אי( א חלי בד' זה ימתי עד דחלי ,
  ,[w"nhiy - '` meia `yi - 'qez itle ,`ad reaya `yiוא חלי אחר ד' זה אז יכול להקדי לשלישי אולשני זה.
]i"yx itl ,'a meia miribn `eextzi`d m`a :n"wtpe

 rawyk m` .2מותר להקדי ליו ג' ולא מיחו ביד  ,וא משרתיו של השר צבא יבואו ביו ג'
ויקחו צרכי הסעודה מותר להקדי ליו שני .וזהו האופ מה שלמדנו "וא מחמת האונס
מותר ".
לפי רש"י

)ד "ה הכא(

ולפי תוס'

)ד "ה ותו(

"מותר " היינו שא יחיד שואל מתירי לו.
היינו שמורי כ לכתחילה.

" ' n b a i p y d u e x i z d i t lמחמת האונס " שמותר להקדי ליו שני ,היינו בא מת אביו של חת או
אמה של כלה אחר שצרכי סעודה ותכשיטיה מוכני  ,וא ידחו את החתונה לא יהיה מי שיטרח עבור ,
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פרטי הדיני עיי בתשובה הבאה.

cvike ,dray ayiln dgec dtegd m`d ,aexw mdl zn dtegd iptly dlk e` ozg .`i
.c :b sc
?ebdpi
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`.dlkd ly dn` e` ozg ly eia` mpi`y miaexw x`y ly dray zelia` dgec dteg oi

 dtegd mcew dlk ly dn` e` ozg ly eia` ezn m` .2מכניסי את המת לחדר ,ואת החת והכלה
לחופה ,ובועל בעילת מצוה ,כיו שא ידחו את החתונה לא יהיה מי שיטרח עבור z` leral el xzene] ,
 ,[lrea d"cez - znd xawiy mcew `wec devn zliradופורש ממנה משו אבילות ,וקוברי את המת ],[i"yx - cin
ונוהג שבעת ימי המשתה ,ואח "כ נוהג שבעת ימי אבילות ,ודוקא כשמתו אחר שהפת מוכ והיי מזוג,
וטבחו טבוח שא ידחו את החתונה יהיה הפסד לצרכי הסעודה שהוכ n"b`ae dny 'iq c"xei k"dwpa oiire] .
.[fkx 'eyz `"g c"xei
 :x ne` ` a xא זה בכר  ,דוחי את החתונה א א שמו מי על גבי בשר ,כיו שיכולי למכור את
צרכי הסעודה.
 : x n e` ` t t a xא זה בכפר ,לא דוחי את החתונה אע"פ שלא נת מי על גבי בשר.
רפר בר פפא בש רב חסדא אומרiab lr min epzp xake ,jxkl xtk oiay ipepia mewn df m` :
 xyaלא דוחי את החתונה xya iab lr min epzp `l oiicr m`e ,דוחי את החתונה.

 dzynd ini zraya .3חובה לנהוג אבילות בדברי שבצינעא.
 s q e i a x i t lא כשהוא אבל אסור לה ליש בחדר אחד ,אבל כשהיא אבילה יכולי ליש בחדר
אחד ,משו שלא חיישינ שתשמע לו לקיי תשמיש.
 iy ` a x i t leהוא יש בי האנשי והיא ישינה בי הנשי  ,אפי' כשהיא אבילה וכ "ש כשהוא האבל.
 zela`d ini 'f jezay zaya .4בתוס' )ד"ה אבל דברי ( מבואר :שמרבי יוחנ שבסוגייתנו משמע
שאסורי בתשמיש המיטה ,והלכה כמותו דמסייע לו הברייתא ,ושזהו אחרת מרב ושמואל במסכת
מו "ק שסוברי  :שאי התשמיש המיטה בשבת של ז' ימי האבלות היא רק רשות ולא איסור.
 ,daig ixac .5בתוס'

)ד "ה והצעת המיטה(

מבואר :שבאבילות דידיה אסור ,ובאבילות דידה מותר.

 .6אי בעלה רשאי לכופה להיות כוחלת ולהיות פוקסת ,אלא כופה מטתו ,נוהג עמה אבילות בפניה,
מוזגת לו הכוס ,מצעת לו המטה ,ומרחצת ידיו פניו ורגליו.
oicd dn .3 .qekd z` el befnz `idy .2 .ezy` mr cg` xcga oyil .1 el xzen la`d m`d .ai
:c .c sc
?recne ,dlia` `idyk

˙˘:‰·Â

 la` `ed m` - s q ei a x i t lאסור לה לישו בחדר אחד ,ואסור לה למזוג לו את הכוס ,אלא הוא יש
בי האנשי והיא ישינה בי הנשי  dlia` `id m` la` ,מותר לה ליש בחדר אחד ,ומותר לה למזוג
לו את הכוס.
 iy ` a x it leאי חילוק בי הוא אבל להיא אבילה ,וכל החילוק הוא ,שא באבילות דעלמא בכל מקרה
מותרי lra xaky s` cg` xcga oyil mdl xeq` ,mzteg meia dlk e` ozg zelia`a m` la` ,
`idy zngn eipira `liwe li`edc .dlia` `id 'it` qekd el befnl dl xeq`e ,devn zlira
`axk ewqt miwqetde s"ixd] .zelia`a lflfl e`eai `ly ick ,eicgi epyi `ly exingd okl ,diegc zelia

`.[iy
?recne ,cin dze` lerale cin dy` `yil el xzen m`d ,ezy` dzn .bi

.c sc
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בתוס'

)ד "ה אבל(

מבואר:

 ,diaxe dixt miiw m` .1והבני גדולי
רגלי .

][mqpxtl jxev oi`y

אסור לו לישא אחרת עד שיעברו שלש

 mqpxtl jixvy miphw mipa el yi m` .2נושא אחר ז',
  ,[y"yxובועל לאחר שלשי  ,תוס' מצדדי  :שכ הדי א כשהיא ג אבילה ,מפני שמפרנסת בניואע "ג שאפשר באחרת ,[ip`y d"c :bn zenai 'qez - zxg` `yi `l `ny zxg`n xzei da utgy xg`n] .או שמא זהו
דוקא כשהיא קרובה שלה שתרח עליה יותר מאחרות.
]xzen 'f jeza 'it`y ,'qezd eccv :bn sc zenai zkqna

.3

`diaxe dixt zevn miiw `l oiicr m

 i" x zh i y it lמותר לישא רק לאחר ל' ,אבל בתו ל' אסור ,שהרי אסור לו לבעול.
 z" x z h iy it leאפי' תו ל' מותר לו לישא ואפי' לבעול ,כיו שלא קיי עדיי מצות פו "ר.
.[leral xeq`e 'l jeza qepkl xzeny - 'qezd zhiyy

]d`xpe

m`de ,recne ,dy` `yil el xzen `di ela` ini zray xg` izn ,en` e` eia` el ezne mipa el yi xaky in .ci
?dzynd dzial qpkil el xzen
.c sc
˙˘:‰·Â

בתוס' )ש ( מבואר :שאחר הל' יו מותר ,ואי צרי להמתי י"ב חודש אפי' א יש לו בני  ,כיו דמצוה
יתירה היא .ולבית המשתה אסור כל י "ב חודש ,ובמשתה של מצוה מותר עכ "פ אחר ל' יו  ,וסיימו בצ"ע,
ושיתכ שג תו ל' יו מותר ,מחמת שזה מצוה.
?cg` xcga cgiizdle oyil mdl xzen m`d ,dcp ezy` dqxty in .eh

:c .c sc

˙˘:‰·Â

מותר להתייחד ע אשתו נדה ,חו מחת שפרסה אשתו נדה לפני שבעל שתקי ליה יצריה ,ולכ היא
ישינה בי הנשי והוא בי האנשי .cegia xzen m` lra `le leral ie`x didy ote`a zwelgn `aen bpx 'iq oycd znexza] .
.[ci ,bw 'b wlg dnly zgpn oierie ,dcp dqxit k"g`e ez`ia xnb `le dxrda lwdl ccvn kw 'eyz 'd wlg ield hay z"eya
dxeht zegty 'c dlral dqipkdy dy` m`d ,dlral qekd zbifnae dhind zrvda zxzen dcp m`d .fh
:c sc
?recne ,mipicq el qextln
˙˘:‰·Â

הצעת המטה ומזיגת הכוס ] [eiptaה דברי של חיבה .תוס' )ד"ה והצעת( כותבי  :שהצעת המיטה דהכא
היינו דוקא פריסת סדיני  ,שאי בה טורח ,ולכ נדה אסורה לעשות לבעלה ,ואילו אשה שהכניסה לו
ד' שפחות חייבת לעשות לבעלה.
) ' q e z d it lד"ה והצעת( ` mixtq zv w n ly `q x ibc ` ailנדה אסורה בהצעת מיטת בעלה א כשיש
בהצעה טורח ,ואשה שהכניסה ד' שפחות פטורה מהצעת שאר מיטות הבית ולא מהצעת מיטת הבעל.
ok zeyrln dxeht m`d ,zegty 'b dqipkdy dy`e ,dlral dzeyrl zxzen dcp m`d ,zezqke mixk zrvd .fi
?recne ,dlral
:c sc
˙˘:‰·Â

) ' qe z d i t lש ( הצעת כרי וכסתות ה דברי שיש בה טורח ,לכ נדה מותרת לעשות לבעלה ,ואילו
אשה שהכניסה ג' שפחות פטורה מלעשות לבעלה .והביאו שכ משמע מרש "י )לקמ ד סא .ד"ה אבל(.
) m i x t q z v w n zq x i b i t lשבתשובה הקודמת(

אי ראיה לחלק בי פריסת סדיני )שמבואר בברייתא שאסור(,
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לבי הצעת הכרי וכסתות ובשניה אסורה ,ואשה שהכניסה ג' שפחות דינה כמו בהכניסה ד' שפחות,
וכשיטת שבתשובה הקודמת.
?mpic dne md dn otece lleb .1/fi

:c sc

˙˘:‰·Â
) ' q ez e i " y x i t lד "ה עד(

גולל הוא כיסוי הארו  ,ודופק ה האבני שבצדדי שהגולל נשע עליו.

לפירוש הראשו בתוס' בשיטת רש "י :מטמא דוקא כשפירש ,אבל כשטמו בקרקע ,בטיל לקרקע ואינו
מטמא באהל.
ולפירוש התוס' בש הי"מ :מטמא באהל דוקא כשמחובר לארו .
) ' qe z d i t l eש (

 z" x m yaגולל היינו מצבה,

]daeyz a"t dkeq zkqn lr k"yna oiir - d`neh oiprl mipicd ihxt

?recne ,dqpek izne dpnl`d z` oi`yep izn .2/fi

.[eh

.d sc

˙˘:‰·Â

אלמנה נישאת בחמישי ונבעלת בשישי ,כי בשישי נאמרה ברכת "פרו ורבו " לאד  ,וג מפני ששקדו חכמי
שיהא שמח עמה ג' ימי  ,וא הוא אד שאי לו מלאכה או ביו "ט שחל בערב שבת מותר לשאת אלמנה
בחמישי ,כי עיקר התקנה היא שקדו ,ומשו ברכה לחודה לא היו קובעי יו .
?recne ,w"yvena e` zaya dleza leral xzen m`d .gi

:d sc

˙˘:‰·Â

בברייתא )ד ד (:שנינו :בי כ ובי כ לא יבעול לא בערב שבת ולא במוצאי שבת ,הגמ' אומרת :שבערב
שבת אסור משו איסור חבלה בשבת ,ואביי אומר שאפשר ג לומר גזירה שמא יבואו לידי חילול שבת
ע "י שישכח ששבת היו  ,וישחוט ב עו לצור הסעודה ,ושמטע זה אסור ג במוצאי שבת ,אול הגמ'
)בד ה (:אינה חוששת לחששו של אביי ,ומסתפקת רק בעיקר הדי א מותר לבעול בתחילה בשבת .צדדי
הספק א ד מיפקד פקיד או חבורי מיחבר ,והוי כשאר חובל.[`k 'eyz onwl oiir] ,
) i" y x i t lש ד"ה מהו(  oey `x d ey ex it aהספק הוא מפני שלא ידעו את הברייתא .תוס'
הסכימו לפירוש זה.

)ש ד "ה מהו(

 ip y d ey ex i t it leהספק בגמ' הוא א הלכה כהברייתא דקתני אסור.
הגמ' )בד ו (:מביאה מחלוקת תנאי א מותר לבעול בשבת ,ג מביאה )בד ז (.הרבה אמוראי שפוסקי
שמותר ,מסקנת הגמ' )ד ז (.שמותר לבעול בתולה בשבת .עוד אומרת הגמ' )בד ו :(:שסברת המתירי היא
מפני שרוב בקיאי ה לבעול בהטיה בלא יציאת ד ולא הוי פסיק רישא ,מרש "י ומתוס' משמע :שאד
שיודע שלא יודע לבעול בהטיה ,אסור לו לבעול בשבת בעילת מצוה.
 zaya dipy dliraמותרת לכו "ע ,וכשמואל דאמר שמותר לבעול בפירצה דחוקה אע "פ שמשיר צרורות.
?mipte` el`ae ,aiig e` xeq` e` xzen ,dlek dxezd lkae zaya oeekzn epi` .hi

:d sc

˙˘:‰·Â
äìåë äøåúä ìëá ïéá úáùá ïéá

‡.
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 oern y i a x i t lבכל מקרה
הוא מתק בשבת.
dcedi iax itle

][l"z` d"cez - dlek dxezd lkae

דבר שאי מתכוי בשבת אסור,

דבר שאי מתכוי מותר אפי' לכתחילה ,ג א

],my 'qezae q"yd zxeqna oiire ,"aiig" :k sc zezixka 'nba `qxibd
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תימצי לומר( כותבי בדעתו את הדיני
- zenewn dnka 'qezd zhiy itl]

)ד "ה א

Á

' תוס.["zaygn zk`ln" ly xeht oi` ixdy ,aiigy i`ce dlek dxezd lka mle`
: הבאי

.בזה רבי יהודה אוסר

xrv e` devn oi`y ote`a lwlwn epi` m`

.1

dxezd on wx xeq`y `"iy ,`ian o`k zvaewn dhiyde ,oaxw aiige dxezd on xeq` - `"ayxde o"anxd itle ,`ziixe`cn epi` xeqi`d

.[oaxwn xehte
' כיו שיש ג,רבי יהודה מודה שמותר

xrv e` devn mewna mbe lwlwn mb `edy ote`a m`

.2

.לטיבותא
[`zeaihl 'a wx yiy]

xrv e` devn oi` mle` lwlwn mb `edy ote`a m`

. כיו שאי ג' לטיבותא,לרבי יהודה פטור אבל אסור

.3

(  ד "ה א: ' )ד הq ez a o ey` x d u ex iz d i t l

. אפי' שיש רק ב' לטיבותא, במקלקל גמור ג לרבי יהודה מותרip y d m v e x i z i t l e

‰ÈÏ ‡ÁÈ„ ‡˘È¯ ˜ÈÒÙ ÈÂ‰„ ÌÂ˜Ó·

.·

.[oiekznl aygpy oeik] אפי' רבי שמעו סובר שחייב

‰ÈÏ ‡ÁÈ ‡Ï„ ‡˘È¯ ˜ÈÒÙ ÈÂ‰„ ÌÂ˜Ó·

.‚

.[l"pke ,xzen - `zeaihl 'b e` 'a yi m` ."mdxa` zkxa" oiir ,aiig - `neia 'qezle] , בכל מקרה אסורd c e d i ia x it l
. מותרoern y i a x i t l e
.בש הערו ור"ת אליביה מותר בכל מקרה
.ר"ש מתיר רק במקו מצוה או כשיש צער א לא כשאי מצוה או צער
:d sc

()ד "ה האי

( )ש

'לתוס

ולשיטת הר"י

?mipte` el`ae ,aiig e` xeq` e` xzen m`d zaya lwlwn .k

:‰·Â˘˙

. פטור אבל אסורdk`lnl oiekzn m` .1
.(מצוה או צער

)עכ "פ שלא במקו

. אפי' חובל ומבעירd c e d i ia x it l

. מקלקל בחבורה או בהבערה חייבoern y i a x i t l e
( )דהיינו שיש רק ב' לטיבותאdk`lnl oiekzn epi` m`

.2

. דס "ל אי מתכוי מותר, מותרy" x it l
. כיו שאי ג' לטיבותא, פטור אבל אסורd c e d i ia x c ` a i l ` ' q e z a o ey ` x d u e x i z d it l
. כיו שיש ב' לטיבותא, במקלקל לגמרי רבי יהודה מודה שמותר ואפי' לכתחילהip y d m v e x i z i t l e
 שג לרבי יהודה: כותבי

()ד "ה א תמצי לומר

'תוס

xrv e` devn mewna mbe dpeeka `ly m`

.3

. הואיל ויש ג' לטיבותא,לכו "ע מותר
?recne ,aiig zaya laeg recn .`k

:d sc

:‰·Â˘˙

, שחיובו מדאורייתא: ומבואר בתוס' אליביה, )במסכת שבת( חייב מדי צובעi " y x m y a (  ' )ד"ה דqez d i t l
 א.[laegde d"c 'g 'irq fhy 'iq l"diaa r"re ,zxbexb jixv k"`e ,ycc dclez `edy "wxtn" meyn aiig f"d - zayn g"t m"anxd itl]
: התוס' חולקי עליו וסוברי
 ולא משו חולשה אלא,אסור משו נטילת נשמה

l` en y it l ,xagin ixeag mcdy hgeya

.1
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. כוונתו א משו צובע,"  וג רב הסובר "משו צובע,משו שהד הוא הנפש
. אינו חייב משו נטילת נשמהciwt cwtin mcdy oeflg rveta .2
dlira i"ry dlaga

.3

 משו שהוי מלאכה שאינה צריכה לגופה א,  )בתוד"ה לד ( לרבי שמעו איסורו רק מדרבנz " x i t l
. שהרי צרי להוציא את הד רק כדי שלא יתלכל בבעילה הבאה, א לד הוא צרי
 והוי מלאכה הצריכה, מפני שמוציא את הד לראות א היא בתולה, איסורו מדאורייתאi" x i t l e
.לגופה
?recne ,xzen e` aiig

:d sc

[dlek dxezd lkae]

zaya wqrzn m`d .ak
:‰·Â˘˙

:מבואר
oiyeciw 'nba x`eany ,zeixre mialga wqrznn ueg]

,מתעסק פטור

()ד "ה את "ל

'בתוס

zay ixeqi` epi`y dlek dxezd lka

.1

.[dpdp oky aiigy .bn sc
. דאי זה מלאכת מחשבת, פטורxirane laeg epi`y zay zek`ln oiprl .2
zaya xirane laega

.3

. כדי כל המקלקלי בשבת, פטור אבל אסורd c e d i ia x it l
 שלרבי שמעו הסובר מקלקל בחבורה או בהבערה חייב: הגמ' בכריתות אומרתoern y ia x i t l e
. אע"פ שאי זה מלאכת מחשבת,ה "ה מתעסק בחובל ומבעיר חייב
:e .e sc

?aiig e` xehte dxeq` e` zaya zxzen m`d ,dtebl dkixv dpi`y dk`ln .bk
:‰·Â˘˙

oern y ia x it l eli `e ,בכל מקרה חייב

d c e d i ia x i t l y : ד "ה וא ( מבואר:בתוס' )ד "ה האי ובד ו

: האופני והדיני ה כדהל
. פטור אבל אסורxrv e` devn oi`yk .1
.[:e sc 'nba `qxen qitna epivnck] , מותר לכתחילהxrv yiyk .2
devn mewna

.3

. מותר לכתחילהi" x zh i y it l
. פטור אבל אסורz" x it le
dil `gip `lc mewna

.4

. פטור אבל אסורi" x zh i y it l
. מותרz" x zh i y i tle
`gip `ly mewnay :gken ,l"z` d"cezn]

.מותר לכתחילה

devn e` xrv yi mbe dil `gip `lc mewna

.5

.[opaxcn wx exeqi` ,lwlwne dil
.e sc

?`ziixe`c xeqi` `ed m`de ,h"eiae zaya ewcdl xeq` `ziifpc `ixkeqn recn .ck
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È
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.[dkenqd daeyza onwl oiir] . והאיסור הוא מדאורייתא, מדי סחיטה:y x t n i "y x
 ומצינ למימר שסחיטה זו אסורה,"  )בתוס' ד"ה האי( איסור סחיטה מדאורייתא הוא משו "ליבוi " x i t l
 וכדי מלאכה שאינה צריכה לגופה שפטור. כיו דהוי פסיק רישא דלא ניחא ליה, מדי "מפרק " ומדרבנ
.[dligzkl 'it` xzen dil `gip `lc `yix wiqty mixaeqd jexrde z"xn zxg`e ,y"xl] ,אבל אסור
, והוי פסיק רישא, דחיישינ שמא תבטל הסתימה אצל הגיגית ויעשה כלי בשבתy x i t (  )בתוס' שj e x r d e
.[z"x mya w"nhiyd azk df oirke] ,ואסור א א מתכוי לבטלו ואינו מתכוי לעשות כלי
.e sc

?oiwyn x`ya mb xeqi`d jiiy m`de ,dxeq` dn oicn zaya dhigq .dk
:‰·Â˘˙

.[`l llk minrte ,mdipy meyn minrt] , ופעמי משו מפרק,[dk`ln a` `ed oeail] , סחיטה פעמי חייבת משו ליבו
: בתוס' )ד"ה האי( מבואר האופני והדיני כדלהל
[wxtn d"cezae i"yxa :br sc zay oiir ,dclez `ed]

.חייב

˜¯ÙÓ ÌÂ˘Ó

.‡

oiwynd z` jixv m`

.1

`yix wiqt `l dfe [oiwyn x`ya minrte mina llk jxca `ed ok] ,ceai`l oikled oiwynd m`

.2

[mina minrte ,oiwyn x`ya llk jxca `ed ok]

. דבר שאי מתכוי מותרy" x it l
. אסורd c e d i ia x it l e
dil `gip `lc `yix wiqt df m`

.3

. מותר אפי' לכתחילהj e x r d e z " x i t l
. ורק במקו מצוה או צערא מותר ואפי' לכתחילה, אסורi" x it le

ÔÂ·ÈÏ ÌÂ˘Ó

.·

. חייבmina iexy did cbad m` .1
oiwyn x`ya iexy did m`

.2

. חייבi" x e i " y x z h iy i t l
.  אי לחייבו מדי ליבוz" x zh i y i tle

:ÌÂÎÈÒ

.‚

, מפני שבדר כלל המי הולכי לאיבוד, האיסור הוא רק משו ליבו ולא משו דשÌÈÓ· ‰ËÈÁÒ
:  לכ,( כי אי דר ללב בשאר משקי )ביה"ל, אבל ליבו לא, איסור דש ישoiwyn x`ya dhigq
 אינו חייב משו מפרקÔÈ˜˘ÓÏ ÍÈ¯ˆ ÂÈ‡ Ì‡
 לרש"י ור"י חייב א א היה שרוי,  אבל משו ליבו,[dligzkl 'it` xzen - z"xle ,dligzkl xeq` - i"xl ,xrv
. אבל בשאר משקי לא חייב אפי' משו מפרק,  ולפי ר "ת דוקא א היה שרוי במי, בשאר משקי

.1

 לר "י ורש "י, ( בשאר משקי2 ,  וג משו ליבו,חייב משו מפרק
( במי1 ÔÈ˜˘ÓÏ ÍÈ¯ˆ Ì‡
.  ולפי ר "ת אי סחיטה בשאר משקי,דינו כמי שחייב ג משו סוחט

.2

yiyk e` devn mewna `ly dil `gip `lc `yix wiqt df m`e]

.e sc

?aiig e` xeq` e` xzen m`d ,[dil `gip `le dtebl dkixv dpi`y dk`ln e`] dil `gip `lc `yix wiqt .ek
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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) ' q e z i t lד "ה האי(

 j e x r d e z " x my aמותר אפי' לכתחילה,

]f"ra` n"b` ,'p 'iq g"e` `"efg oiir ,zay ixeqi`a t"kr

.['l hk iq c"g
 i" x zh i y it leלכתחילה אסור ,חו ממקו מצוה או כשיש צער ,שמותר א לכתחילה.
?recne ,y"wa aiig m`d ,zeyx zcxiha e` devn ly dcxiha e` xrva iexyd .fk

:e sc

˙˘:‰·Â

 devn zeyrl cnery iptn ezaygn dcexh m` .1פטור מק "ש ,משו שעוסק במצוה פטור מ
המצוה.[dk ,bk ,ak 'eyz a"t "dkeq" zkqn lr k"yna oiir - ef 'eyz oipr lka cere devnd on xeht m` devna wqer ipic] .
 ,zeyx zcxiha ezaygn dcexh m` .2לדוגמא :טבעה ספינתו חייב בק "ש ,וה "ה אבל מפני ששרוי
בצער בלא טירדה של מצוה ואי צערו מצוה אע "פ שאבילותו מצוה.
 ,devn miiwl leki `ly xrhvny meyn ezaygn dcexh m` .3לדוגמא :הנושא בתולה שאסור לו
לבעול בעילת מצוה בגלל שבת.
 `a x it lחייב בק "ש.
 ii a ` it leהדי תלוי במחלוקת תנאי  ,דיש מ "ד הסובר שאינו חייב בק "ש ,משו שחשיב טירדת
מצוה במה שאינו יכול לעשות המצוה.
.4

חת

א רצה לקרות קורא ,רשב "ג אומר :כל הרוצה ליטול את הש יטול.

?ixkpl xear e` ohw xear `ivedl e` llk jxev oi`yk e` zvw jxevl `ivedl xzen h"eia m`d .gk

.f sc

˙˘:‰·Â

·˙) 'ÒÂד"ה מתו ( מבואר y " a i t l y :מותר רק כשזה לצור אוכל נפש d " a i t l y e ,אמרינ "מתו שהותרה
לצור אוכל נפש הותרה נמי שלא לצור אוכל נפש" .ומבואר בתוס' )ד"ה מתו ( :שמ"מ צרי צור הנאת
היו או צור קיו מצוה ,אבל שלא לצור כלל חייב ,ולכ לדעת ב "ה ,האופני והדיני ה כדלהל :
.1

.xzene ,meid jxevl aygp ,ea z`vl alel ,ea zexwl dxez xtq ,elenl wepiz z`ved

 legl h"ein dte` e` mipa` z`ved .2לרב חסדא לוקה ,משו שזה לא לצור יו "ט כלל.
 ezia jeza gqta ung `vn .3מעיקר הדי היה מותר לשורפו מכח הדי של "מתו " ,הואיל ויש בזה
מצוה ,א מדרבנ אסור לטלטלו ,וא אסור לשורפו ולכ צרי להשי עליו כלי משו "מוקצה ".
 enr liihl wepiz z`ved .4נראה לר "י שהוי לצור היו ומותר.
 ixkp jxevl d`ved .5א לרה "ר אסור ,א לחצר שאינה מעורבת מותר ,וא לכרמלית היה נראה
לרשב "א שמותר ,['qez iwqt oieri] ,אלא שחזר בוoiprl mb ea xfegy rnyne `"ayxd 'qeza oierie ,zilnxk oiprl t"kr] ,
 ,[zaxern dpi`y xvgמסקנת התוס' :שאסור ג לחצר שאינה מעורבתmixaeqd dviaa 'qez mya 'qez iwqt oieri] .
.[xzeny
.f sc

?`ziixe`cn dxeq` zxzen h"eia dxrad dfi` .hk

˙˘:‰·Â

בסוגייתנו מבואר :שאמרינ "מתו " שהותרה לצור הותרה שלא לצור  ,ושא לצור שאינו שווה לכל
נפש אסורה.
בתוס' )ד"ה מתו ( מבואר :שזהו כב "ה שאוסרי דוקא כשאי צור כלל,
` ,["jezn" opixn`y ixaqc ,ytp lkeאבל לב "ש כל שזה לא לצור אוכל נפש אסור מדאורייתא.

]epi`yk 'it` xzen - zvw jxev yi m` wxc

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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?h"ei oigec m`d ytp lke` ixiykn .l

.f sc

:‰·Â˘˙

.  ושלפי רבי יהודה דוחי, לא דוחי

 שלפי רבנ:מבואר

()ד "ה אמר

'בתוס

?recne ,( )תשמישxg` xac iptn xpd z` zeakl xzen m`d .`l

.f sc

:‰·Â˘˙

,  מפני שהוא דבר שהוא לצור מצות היו, ' )ד"ה אמר( לבעילה ראשונה מותרq eza o ey ` x d u ex iz d i t l
.  מפני שאינו כל כ צור היו,אבל לשאר בעילות אסור
 והרי,  מפני שכיבוי נחשב למכשירי, כיבוי הנר אפי' לצור בעילה ראשונה אסורהip y d m v e x i z i t l e
.לפי רבנ )שבתשובה הקודמת( אינ דוחי יו "ט
:f .f sc

?mipzg zkxaa miaiig m`d ,onl` ,dpnl` ,dleza ,xega .al

:‰·Â˘˙
mipt yi m`]

חייבי בברכת חתני שבעה ימי

onl`l d`yipy dleza oke dpnl` `ypy xega

.1

.[zeycg
.  אבל יו אחד טעוני,' אינ טעוני ברכה כל זonl`l z`ypy dpnl` .2
.f sc

?onl`a e` xegaa m`d ,ixiin i`na ,mini 'b dnr gny `diy minkg zpwz .bl

:‰·Â˘˙

.[dleza `ypy]  ' תקנת חכמי היתה באלמn ba ` n w ` p y i l it l
okl ,ibilt `l 'nbd ivexiz ipy - m"anxde o"anxd itly :azek n"nd]

.` מדובר בבחור שנשא אלמנהx za ` py i ld itl e

aiig xega `edy onf lkc `nw `pyilk opihwpe ,ibilt mivexizd ipy - `"ayxd itle ,mini 'b wx gny ,dlera `ypy xega mivexizd ipy itl

.[dlera `idy oeik mini 'b wx dgnya aiig - `xza `pyild itl eli`e ,dlera `ypy s` mini 'f genyl
?oiqexi` zkxa mikxan m`d ,gily i"r zycwznd dy` .cl

:f sc

:‰·Â˘˙

 שמתוס' )ד"ה שנאמר( משמע בפשטות שיש: ובהגהות ש כותב, שזה ספק:בפיסקי התוס' )ד"ה שנאמר( מבואר
. לבר
?xaerl zepwdl .3 .l"alycl zepwdl .2 .l"alyc zepwdl .1 leki mc` m`d .dl

:f sc

:‰·Â˘˙

:  כדלהל, ובתוס' )ד"ה המזכה( מבואר, והלכתא שלא קנה, שלפי שמואל מזכה לעובר קנה:בסוגייתנו מבואר
l"alyc zepwdl

.1

. אי אד מקנה דשלב "לop a x i t l
. אד מקנהn" x i tle
. שר "מ מודה שאי יכול להקנות לדשלב"ל:מבואר
 כיו,להקנות לעובר
מקנה

אי אד

סובר שלכו "ע יכולי

הסוברי

( )בגיטי

' בגמxaerle l"alycl zepwdl .2

 ' )בסוגיי ( שמואלqeza o ey` x d u exizd i tl
.  ולא פליג על הסוגיא בגיטי, שנחשב שבא לעול

( )בסוגיי

 וסובר שחכמי, שמואל פליג על הסוגיא בגיטי

ip y d mv ex iz i t le
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דשלב "ל ,מודי שיכול להקנות לדשלב "ל ,ועובר חשיב לא בא לעול .
לפי שיטת רב הונא )במסכת ב"ב( לא יכולי להקנות לעובר ,וזהו על א שסובר
יכול לקנות דשלב"ל .לתירו השני שבתוס' זהו בדיוק כר "מ וכהבנת הסוגיא בגיטי .
.[el daeyz 'd

)במסכת יבמות(

שאד

]wxt onwl k"yna oiire

רב נחמ ש סובר להיפ  ,לתירו השני שבתוס' היינו כשמואל.
:f sc

?sxhvn ozgd m`de ,miyp` dnka ,od zekxa dnk mipzg zkxa .el

˙˘:‰·Â

 .dxyra zxn`p mipzg zkxa .1בגמ' מבואר :שיש לברכ בבית חתני  ,שש ברכות ,ושלוי ביר חמש
ולא ביר יוצר האד  ,כ יש לברכ דוקא כשיש פני חדשות ,ואז מברכ בעשרה בכל שבעת הימי
].[dleza i`eyipa
.2

.oipnd on mipzgd

 zeycg mipt oi`yk .3אינו מברכ אלא ביו הראשו בלבד ,ובשאר הימי מברכי רק "שהשמחה
במעונו " בתחילת הזימו  ,ו "אשר ברא".
dxeyl .3 .dxyra zeidl dkixvy mila` zkxal .2 .f"ndxaa oenifl .1 oitxhvn mila` m`d .fl
:g .g sc
?dxyra zeidl dkixvd

˙˘:‰·Â
.1

oenifl
`ziixad itl

האבלי

מצטרפי לשלשה או לעשרה ,רש "י

)ד ח :ד "ה בברכת(

מפרש :שזהו משו

שחייבי במצוות.
 ax itleאינ מצטרפי לעשרה .הגמ' אומרת :רב תנא ופליג.
 mila` zkxa .2שברחבה כשמברי את האבל או שבכל שבעת הימי  ,א יש פני חדשות
עשרה ואי האבלי מצטרפי .
.3

צריכה

f"ndxaay mila` zkxal
) i" y x it lד "ה בברכת(

 op gei i a x z rc aאי מצטרפי .

) ' q ez d i t lד "ה כי(

מצטרפי .

 dxey .3צריכה להיות בעשרה בלא ברכה ,ואבלי אינ מצטרפי .
.[`pwqnl

]mb `ed oky xyt`e 'nbay `"edl t"kr edf

dciqtdl mb on`p m`de ,mipte` el`a ,eilr dxqe`l on`p m`d ,"iz`vn gezt gzt" xne`d .gl
:h .h sc
`?daezk z

˙˘:‰·Â
.1

eilr dxqe`l oiprl

 xfrl` i ax it lאשת ישראל מותרת ,כי יש ספק ספיקא ,דאת "ל שהיה ברצו שמא לא תחתיו ,אבל
א היא אשת כה או כשקיבל אביה קידושי פחותה מבת שלוש ,נאמ לאוסרה עליו ,דאשת כה
שנאנסה אסור לקיימה ,ומבואר ברש "י :דשויא עליה חתיכא דאיסורא:o`kn giked ,bk f"rd` `pipz i"aepd] ,
 .[xeqi` wtqa mb ok opixn`yושמדובר באשה שאי לה דמי  ,ומשמע :שא יש לה דמי ומצא ד  ,אינה
נאסרת עליו ,א שאומר פ "פ מצאתי.['p 'eyz onwl r"re] .
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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dzaezk ciqtdl oiprl

.2

) l`eny mya mixne` ongp axe dcedi axד ט :(:שנאמ להפסיד כתובתה ,רב נחמ פירשו :שזהו
משו שיש חזקה שאי אד טורח בסעודה ומפסידה.['p 'eyz onwl oiir ef dwfg oipra] .
) i" y x it lד ט .ד "ה נאמ (

ר"א חולק וסובר שאינו נאמ להפסיד את כתובתה.

) ' q e z d i t l eד ט :ד"ה נאמ ( אפי' ר "א מצי סבר שנאמ ג להפסיד כתובתה ,ושבירושלמי משמע,
שלפי ר "א אינו נאמ  ,ועיי לקמ תשו' מב,מז.
?minc odl yi m`de ,gezt ogzt ur zkene zxbea m`d .hl

.h sc
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) ' q ez d i t lד ט .ד"ה האומר(  g"x d my aמוכת ע פתחה נעול ואי לה דמי  ,וה"ה בוגרת פתחה נעול,
אלא דאיכא בוגרת שיש לה דמי  ,ולכ אפשר להעמיד את הדי של האומר "פתח פתוח " א בבוגרת ,ואי
צור לומר כרש"י הסובר שאי לה טענת דמי  ,ומפרש :שמדובר באופ שנאבדה המפה או שהיא ממשפחת
דורקטי:rnyn ,`ni` `irai`e d"c oiibeqa 'qezn ,mc dl yie geztk d`xp dgzt zxbeay :azky ,b"d d"c :el sc onwl i"yx oiir] .
.[mc oi` ur zkenl mb i"yxly rnyn ,i` d"c :el sca 'qezne ,gezt dgzt ur zken i"yxly mixaeqy
הגמ'

)בד י(:

מספרת על רבי שאומר ,שבשני בצורת עלול להיות שלא ימצא ד .

?oipne sebd zwfg e` zexyk zwfg `ticr dwfg efi` .n

.h sc

˙˘:‰·Â

בתוס' )ד"ה לא( מבואר :שחזקת הגו עדיפא מחזקת כשרות ,לכ באשת כה שיש לנו ספק א תחתיו זינתה
א לאו ,הרי היא אסורה עליו ,ולא אמרינ דלאו תחתיו זינתה ונוקמה בחזקת כשרות:dr sc onwl r"re] .
.[la` d"cez
?opilf` dn xza ,dwfg cbp opaxc `aex `ki`c `kid.`n

.h sc

˙˘:‰·Â

בתוס'

)ד "ה ואי(

מבואר :שבחד ספיקא אזלינ בתר רובא ,א במקו ס "ס לא אזלינ בתר רובא.

,"ip` ur zken" zpreh dy`dyk mb on`p m`d ,eilr dxqe`l on`py ote`a ,"iz`vn gezt gzt" xne` lradyk .an
?jkl opiyiig `l ok zpreh dpi`yk recne
.h sc
˙˘:‰·Â

 "ip` ur zken" zprehyk .1בתוס' )ש ( מבואר :שאינו נאמ לאוסרה א באשת כה או בקיבל בה
אביה קידושי פחותה מבת ג "ש ,משו דחו מהספק א היה תחתיו איכא ספק נוס אי הוי מוכת
ע והוי ס "ס ,א לשיטת הר"ח )הנ"ל תשובה לט( הסובר שמוכת ע פתחה נעול א בטוענת כ לא
מועיל טענתה מידי.
 ur zken `idy zpreh dpi`yk .2בתוס' )ש ( מבואר :שהוא נאמ  ,ולא אמרינ שליהוי ס "ס ,משו
שאי להסתפק בכ מדלא שטענה כ  ,[ef dprha i`pb oi`e li`ed ,ok zpreh dzid ,ok didy `zi` m` ixdy] ,ולשי' ר"י
)בע"ב תוד"ה אי( הסובר :שלר' יהושע מוכת ע לא שכיח ,יש לומר שמהאי טעמא עכ "פ אי לא טענה
מעצמה כ  ,לא הוי ס"ס ,משו שלא טענינ לה טענה כזו דלא שכיחא.
.dxizqe iepiw `la micr ipy yiyk .2 .d`nhpy cirn cryk .1 dlral zxq`p dy` m`d .bn
.h sc?cec lr dxq`p `l ray za recn .4 .micr my eid `le dzpif ezy`y mc` d`xyk .3

˙˘:‰·Â

 d`nhpy cirn cg` cryk .1אינה נאסרת על בעלה אלא א "כ היה קינוי וסתירה קוד לכ .
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. נאסרת ג בלא קינוי וסתירהmicr ipy yiyk .2

 והיא ודאי נאסרת, טענת פתח פתוח לאוסרה עליו הוי כשני עדי המעידי שזינתה:' למסקנת הגמ.3
.א שאי עדי שזינתה
.cec lr dxq`p `l ray za

.4

.[lreal zxq`p dpi` okle ,l`xyi dlra lr zxq`p dpi`c] , ' כי היה הדבר באונסn ba oey ` x d u e x i z d i t l
itl]

. ' כרבי יונת שכל היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כאחד לאשתוn b a i p y d u ex iz d i t l e

ehwp ,dl sc zenaiae ,ep sc zay 'qezd j` ,lreal dxeq` `dzy xyt` lreal zxzeny qpe`a zlrapd l`xyi zy` - df uexiz
llba zxq`p m`e .ai 'ld dheqn a"t jlnl dpyn oierie ,lreal dxeq`y :rnyn dheq zligz 'qeza `aend inlyexidne ,zxzeny

.[eq 'eyz onwl oiir - dcgiizdy
hb dfi` cec zia znglnl `veide ,hbd lg izni`n ,"izn m` meidn jhib df ixd" ezy`l azekd .cn
?ezy`l azek did
:h sc
:‰·Â˘˙

." חל הגט שעה אחת קוד מיתתוizn m` meidn" azkyk m` .1
. בכל גווני חל בשעת הכתיבהdaizk zryn legiy yxit m` .2
cec zia znglnl `veia

.היו מפרשי להדיא שיחול משעת כתיבה

.3

(' )ד "ה כלqez a o ey` x d y exit l

 ממילא היה חל הגירושי משעת, היו מתני שא לא יחזור בסו המלחמה יהא גטip y d my ex it l
."  דלא שיי לומר בזה "שעה קוד מיתתו, אע "פ שלא פרש להדיא,הכתיבה
 וכשחוזרי מהמלחמה צריכי לקדש, היו כותבי גט כריתות לגמרי בלא שו תנאיz" x z hiy i tl e
. שוב את נשותיה
zy` wtq dl exw i`n` ,yi` zy` wtq dzidc ray za lr zxne` `rivn `aaa 'nbd .dn
:h sc
?yi`

:‰·Â˘˙

 יהא, ' )ד"ה כל( משו שאוריה נת גט והתנה "שא ימות או שלא יחזור בסו המלחמהqe z e i " y x it l
. והוי ספק שמא יחזור," גט מעכשיו
. משו שעושי כ בצינעא,הגמ' קוראת לזה ספק
:h sc

( )הסובר שכותבי גט ללא תנאיz " x i t l e

?`xn zwfga `penn iwe` opixn` m`d ,daezk azinl q"q `ki`c `kid .en
:‰·Â˘˙

. כיו דאיכא ס "ס לטובת האשה, שודאי שנוטלת כתובה:מבואר

()ד "ה אי

'בתוס

."iziid dleza" .1 :zprehyk ,dzaezk oiprl "iz`vn gezt gzt" xne`d ly epic dn .fn
.i :h sc
?"ip` ur zken" .3 ."izqp`p ipzqx`yn" zprehyk .2

:‰·Â˘˙
"iziid dleza" zpreh m`

.1

 שזהו מפני שחזקה אי אד טורח בסעודה: רבא מסביר, הבעל נאמ להפסידה כתובתהl` en y it l
.ומפסידה
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ÊË

) i" y x it lד ט .ד "ה נאמ (

ר' אלעזר חולק וסובר שאינו נאמ להפסידה כתובתה.

) ' q e z i t l eד ט :ד "ה נאמ (

ר' אלעזר מודה לחזקה זו ,ומוסיפי  :שבירושלמי משמע כרש "י עיי

תשובה לח.
פעמי אי חזקה זו ופעמי שהחזקה לא בכחה להפסיד את כתובתה .ג רב אשי חולק על שמואל
וסובר שאי חזקה זו האופני והדעות עיי לקמ תשו' נ'.
 ,"izqp`p ipzqx`yn" zprehyk m` .2התוס' )ד"ה אי( מביאי  :שלפי ר"ג )ד יד (:נאמנת ,ולפי רבי
יהושע אינה נאמנת ,והוי מקח טעות עד שתביא ראיה לדבריה ,ואיכא מ "ד שהוי מקח טעות
ממאתיי אבל מנה יש להryedi iax - i` d"ceza oey`xd uexizd itly :'qeza x`eane .hp eyz onwl z`aen mzwelgn] .
.[qpe`a `ny `id yi` zlera l"z` ,`witq wtq l"edc ,'b zan dzegt dcera dyciwyk dcen
 "ip` ur zken" zpreh m` .3לר "ג נאמנת ,ואילו לרבי יהושע אינה נאמנת ,ומפסדת כתובתה ,אי
לרבי יוחנ מנה ואי לר "א ולא כלו  ,מחלוקת עיי לקמ תשו' סד.
?dzaezk dciqtdl on`p epi` dcedia recn .gn

:h sc

˙˘:‰·Â

המנהג ביהודה עיי לקמ תשובה סא.
) i" yx i t lד"ה מאי( ) 'qeza o ey` x d y ex it deד"ה מאי( הטע שאינה נאמנת ,דשמא שכח ובעל בימי
אירוסי או הערה ולא ידע ששיבר בתוליה .וכותבי התוס' :שלטע זה אינו נאמ א שביהודה יש חזקה
אי אד טורח בסעודה ומפסידה.
) ' qez d i t l eש (

 ip y d m yex i t aהטע הוא ,דכיו שמתייחד עמה ודאי בא עליה ,דרוב פעמי לא מוקי

אנפשיה.
ipzqx`ync ebina .1 zpn`p dpi` "iziid dleza" zxne` `ide "iz`vn gezt gzt" xne` lradyk recn.hn
?jizgz ip` ur zkenc ebina .3 .ip` ur zkenc ebina .2 .izqp`p
:h sc
˙˘:‰·Â

בתוס'

)ד "ה לא(

מבואר:

 izqp`p ipzqx`ync ebina .1אינה נאמנת ,מפני הסיבות הבאות:
` .אינה מודה ברצו שנבעלה מאחר .a .אינה טוענת כ משו שלא רוצה להפסל מכהונה .b .לפי
ה "לכ נראה " בתוס' זהו משו שהוי מיגו במקו חזקה ,דאי אד טורח בסעודה ומפסידה ]ied `nyc
 .c .[fn 'eyz lirl k"yna r"re ,`xza `aa zkqnay dwfgdn `ticr dwfgמשו דהוי מיגו להוציא ,ומיגו להוציא הוי
ספק בתוס' א אומרי להוציא.
 ip` ur zkenc ebina .2אינה נאמנת ,מפני ארבע סיבות:
` .אינה רוצה להפסיד כלו מכתובתה ומוכת ע כתובתה מנה .a .לשי' ר"ח )ראה לעיל תשובה לט( אי
שיי כלל מיגו משו דפתחה נעול .b .לפי ה "לכ נראה " בתוס' זהו משו דהוי מיגו במקו חזקה,
דאי אד טורח בסעודה ומפסידהoic l"pk - opixn` `l r"ekle ,`xza `aa zkqnay dwfgdn `ticr dwfg ied `nyc] ,
 .c .[b/1משו דהוי מיגו להוציא ,ומיגו להוציא בתוס' מסתפקי א אומרי .[c/1 oic l"pk] ,
 jizgz ip` ur zkenc ebina .3אינה נאמנת ,מפני הסיבות הבאות:
` .משו דהוי מיגו להוציא ,ומיגו להוציא בתוס' מסתפקי א אומרי  .a .[c/1 oic l"pk] ,לשי' ר "ח
)ראה לעיל תשובה לט( אי שיי כלל מיגו דפתחה נעולה .b .[a/2 oic l"pk] ,לפי ה "לכ נראה " בתוס' זהו
משו דהוי מיגו במקו חזקה ,דאי אד טורח בסעודה ומפסידהzkqnay dwfgdn `ticr dwfg ied `nyc] ,
.[b/1 oic l"pk - opixn` `l r"ekle ,`xza `aa
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ÊÈ

xnel on`p mc` lk m`d ,"dciqtne dcerqa gxeh mc` oi`" dwfgd z` yi mc` lkl m`d
.i :h sc
"?recne ,"iz`vn t"t

˙˘:‰·Â

 .1בתוס' )ד"ה חזקה( מבואר :שרק א מפסיד את האשה נאמ ע "י ה חזקה ,כגו באשת כה או בפחותה
מג' ,אול באופ שהאשה מותרת להשאר תחתיו ,לדוגמא :כשיש ס "ס,yegipe d"c .ar sc 'qezd eazk oke] ,
 [wleg `"ahixdeאו למ "ד כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה יש לה מנה לא נאמ  ,מפני שליתא לה
חזקהq"zg oierie ,'qeza dxizq df dxe`kle ,dxqe`l on`p `ly t"r` dciqtdl on`p didc :x`ean ,azinl i` d"c :h sc 'qezae] .
.[dfa k"yn
 .2בגמ' )ד ט (:מבואר :שרק בגליל יש לבעל את החזקה הנ"ל ,אול ביהודה אי  ,לרש "י )ד"ה מאי לאו( :כיו
שביהודה הרגילות לבעול ,ושמא שכח או הערה ולא ידע ששיבר בתוליה ,ולתוס' )ד"ה מאי לאו( בפירוש
השני :זהו משו שביהודה חוששי שהוא משקר ,ולכ אי את החזקה.
 .3ברש "י )ד י .ד"ה חכמי ( מבואר :שרק למ "ד כתובה דרבנ יש לו חזקה ונאמ  ,אבל למ "ד כתובה
דאורייתא לא נאמ  ,לפי "ז ר "ג לרשב"ג ולר "מ הסוברי כתובה דאורייתא ] ,[d`ad 'eyz oiirאי לו את
החזקה הנ "ל ,ואינה מפסדת כתובתה בלא ראיה גמורה.
 .4תוס' )ד ט :ד"ה לא( כותבי  :שנאמ הוא רק כשטוענת בתולה הייתי או שבא עליה באירוסי  ,ואז הוא
נאמ מכח החזקה אי אד טורח וכו' ,אבל א טוענת משארסתני נאנסתי לרב גמליאל היא נאמנת,
וכ א טוענת מוכת ע הייתי.
 .5בתוס' )ד י .ד"ה אמר( מבואר :שרב אשי ] [.ai scaפליג על רב נחמ וסובר ,שאי חזקה זו א א נאמר
כתובה דרבנ  ,משו שחוששי למשקר ,וכ פסקו התוס' להלכה ,דאינו נאמ לטעו פ"פ מצאתי לעני
להפסידה כתובתה.
.6

 ' n bc ` n z q it lבי בחור ובי נשוי נאמ לומר "פ "פ מצאתי " ,אול בחור מלקי אותו מלקיות.
לפי התוס' )ד"ה מברכתא( בפירוש הראשו
חבוטות לפניו שהוא בקי בפתח פתוח.

זהו מפני שמוציא ש "ר על בנות ישראל ,וכי זונות

ולפי פירוש השני מלקי אותו כיו דהוא חשוד על הזנות.
 i` g` a x i t leיש הבדל בי בחור לנשוי.
לפירוש הראשו בתוס' רק נשוי נאמ  ,אבל בחור לא נאמ .
ולפירוש השני ג בחור נאמ  ,והחילוק הוא רק לעני מלקות ,שהבחור לוקה ונשוי לא.
 .7רב גמליאל אמר לאד שאמר פ "פ מצאתי ,שמא הטה בלא מתכוי ,
 .[`"ahixולפי תירו השני בגמ' אי לחוש שהטה אלא א "כ בדקו שמא היטה במזיד.

]`oiir - odk e` l`xyi zy`a xaecn m

?n"wtp i`nle ,`ziixe`c e` opaxc dleza zaezk m`d .`p

.i sc

˙˘:‰·Â
n " xe b "a yx i t l

חיוב כתובת אשה בתולה היא מ התורה,

].fk sc dheq 'qezd .ongp ax xn` d"cez - l"iiw ikde

l"i ,oiibeqa xen`d "'eke minkg eknq o`kn" oeyle ,zicirn `le zixeaifn daebe ,jnq wx `l` `ziixe`cn ynn ied `ly mixaeq yn` d"c

.[ozi` dtvn - "daezkd xeriy lr dpeekdy
 x f r l ` oa y " x it lהחיוב הוא רק מדרבנ  ,הנפק "מ באופני להל :
 ,dzaezk z` dabzy rwxwd beqd z` .1לפי תנא דברייתא כתובה דרבנ ולכ גובה מזיבורית.
תוס'

)ד "ה הואיל ,ע "פ הגמ' בגיטי (

כותבי  :שלר "מ הסובר כתובה דאורייתא ,מעיקר הדי גובה מעידית,
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oihib zkqna]

ÁÈ

. משו חינא, ועשו תקנה שתגבה מבינונית, שלומדי זאת מגז"ש תחת נתינה ישל כס
.[:hn sc my 'nbae y"iir ,zixeaifn daeb `ziixe`c daezk c"nl mby xeaql xyt`y :miazek ,zaezke d"cez :gn sc

 למ "ד כתובה דאורייתא נות לה מעות כפי המקו שהשתעבד,dzaezka dl ozepy zernd beq .2
,  ולמ "ד כתובה דרבנ אזלינ לקולא ונות לה את הסכו היותר קט,לה א שמגרשה במקו אחר
ozep d"c i"yxa x`eank] , נות מעות אר ישראל שה קלות,ולכ א כשנשאה באר "י וגירשה בקפוטקיא
.[dl
)ד "ה

' התוס. יש נפק"מ לעני א יש חזקה שאי אד טורח בסעודהl` en y x n` on g p ax itl .3
. ולפי שיטתו אי נפק"מ בזה,  שלפי רב אשי אי נאמ אפילו למ"ד כתובה דרבנ: אמר( כותבי

ezcear `dzy oiprl car m`a .2 .zexedl xzen m` .1 oiprl mixnz lk`y in oica ax zrc dn .ap
?ycwn z`ia lr aiig m`d .3 .dxyk
:i sc
:‰·Â˘˙

. שאל יורה כדי שיכור: דעת רבd`xed oiprl .1
, ' לפני שאוכל לח לא יורהn ba ip y d u ex iz d i t l e . ' זהו בכל מקרהn ba o ey ` x d u ex iz d i t l
.אבל לאחר שאוכל לח מותר להורות
 שרב פוסק כרבי: בתוס' )ד"ה אמר( מבוארoii mpi`y mixkynd mixac zngn ycwn z`ia oiprl .2
dcedi iax itl la`] . ואעפ "כ אינו מיחל עבודתו, והוא פסול לעבודה,אליעזר שאינו חייב על ביאת מקדש
mya k"yna my i"eza oiire ,:bi sc zezixk 'nb - mixkynd mixac x`ye ,mixnz zngn s` dleqt ezceare ycwn z`ia lr aiig -

.['qezd
,mileza zprh ,daezkd mekq oiprl exxgzype exiibzpy ectpy dgtye dieay zxeiba oicd dn .bp
.`i sc
?recne ,dztne qpe`c qpwe

:‰·Â˘˙

דינ כבת ישראל דהיינו

cg` meie mipy 'bn zezegt dxxgzypy dgty e` dzctpy dieay

.1

. ויש לה קנס דאונס ומפתה,  ויש לה טענת בתולי, שכתובת מאתיי
 ואי,  ואי לה טענת בתולי, כתובת מנהcg` meie mipy 'bn zexizi exxgzype ectpyk m` .2
.  כיו דבחזקת בעולות ה,לה קנס דאונס ומפתה
: אלא שלעני כתובה, הדיני כנ "לdxiibzpy dphw .3
lry oeilba r"re]

, תקבל רק אחר שהגדילה שעה אחת ולא מיחתה שאינה רוצה את הגירותii a ` i t l
.[licbzyk c"iaa zeevn zlaw jixv - `"ayxle ,dfa k"yn ,i"ez mya 'nbd
. כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה, ` יכולה לקבל כתובתה ג קוד לכa x it le
qpw oiprl dxiibzpy dphw

.4

. כדי שלא יהא חוטא נשכר, מקבלת מיד א לפני שנהגה מנהג יהודיתii a ` it l
- iia`l f` qpw yi dphwlc mixaeqd opax itle ,ikl d"cez oiir]

.`i sc

,` מקבלת רק אחר שנהגה מנהג יהודיתa x i tle
.[licbzykl - `axle ,cin zlawn

?recne ,zegnl leki licbdyk m`d ,ohw xiibl xyt`y mipte`d md dn .cp

:‰·Â˘˙
zenaia i"yx itl]

.  דניחא להו במאי דעבדי אביה,  מגיירי ג את הקטניeipa mr xiibzn a`d m` .1
.[eilr miwleg `l` d"c my 'qezde ,mgxk lra mxiibl leki a`d - car d"c .gn sc
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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 כיו, לפי רב הונא מטבילי אותו על דעת בי "ד,[dpyna i"yx - xiibzdl ez`iad en`e ,a` el oi` m`] ohw xb .2
d"cez .cp sc onwle .ep 'eyz onwl oiir ,`ziixe`cn liren m`e r"ekl edf m`] . וזכי לאד שלא בפניו,דזכות הוא לו
g"t gny xe` ,bpx 2 'iq c"xei q"zg ,gqx 'iq c"xei g"a oierie ,mnvr zrc lr ohwa oixiibn c"iayk d"dy x`ean o"xa .zxeibd

.[micarn
c"ia i"rc :azek s"ixd mya o"xd]

, אפי' בא נתגייר ע אביו:( ופירש "י )ד"ה הגדילו, יכול למחותlicbd m` .3
.[dti c"ia gk dnc ,zegnl mdl `"`
. שוב אינו יכול למחותdgin `le zg` dry licbd m` .4

.`i sc

?recne ,ea xefgl leki oec`d m`d ,"icarl df xexgiy hb epz" xne`d .dp
:‰·Â˘˙

, ושלפי חכמי אינו יכול לחזור בו, שלפי ר"מ יכול לחזור בו: בתוס' )ד"ה אבל( מבוארlecb cara .1
.דזכות הוא לו וזכי לאד שלא בפניו
ohw cara

 דלא, משו דזכות הוא לו,ג ר"מ מודה שלא יכול לחזור בו

.2

(  ' )שq e z a oe y ` x d u ex i z d i t l

.דניחא ליה בהפקירא
 כיו דחוב הוא לעבד, ' רק בעבד קט של כה סובר ר "מ שהאדו יכול לחזור בוqe z a p " ` d i t l e
 אבל בעבד לא של כה ר"מ מודה שאינו יכול, לפי שמפסידו מלאכול בתרומה,כה שיצא לחירות
odk cary xeaqi 'qeza '` uexiz m` wtzqdl yi] , מפני שעדיי העבד לא טע טע איסורא והוי זכות,לחזור בו
.[ip`y
.`i sc

?recne ,`ziixe`cn df m`d ,c"ia zrc lr ohw xiibl lireny mipte`a .ep
:‰·Â˘˙

 א אי לו,"  ' )ד"ה מטבילי ( לספרי דגרסי בב "מ קט "אית ליה זכייה מדרבנqe z a o e y ` x x e ` i a d i t l
 ושליחות בקט מועיל רק, כיו שזכיה מטע שליחות,  הגירות מועילה רק מדרבנ,אב ואמו הביאתו
,oic zia zrc lr d"c i"yxa w"ece] . מ "מ כיו שבא להתגייר יש לו,  ואע "פ שלגוי אי זכייה אפי' מדרבנ, מדרבנ
.[gqx 'iq c"xei g"a oierie ,mnvr zrcn ohw exiib oic ziayk d"dy :x`ean o"xa .ohw d"cez :hw sc w"aae
 דכיו." מועיל מדאורייתאd il z i` ` d i n d i i k f " n "a a o p iq x b c m ix t qd it le , ' q ez a p " `d i t l e
d"c :gq sc oixcdpqa 'qezl] . הואיל וע "י מעשה זכייה זו נעשה ישראל, שבא להתגייר חשבינ ליה כישראל קט
.[dikf oicn `le ,eteba dyrn dyrpy meyn df lireny dn ,ohw
.`i sc

?recne ,ohwl zekfl xyt` `ziixe`cn m`d .fp
:‰·Â˘˙

.  ואי שליחות לקט, כיו דזכייה מטע שליחות,אי אפשר

(  ' )ד "ה מטביליq ez a o ey` x d x e` i a d i t l

 הו"ל כישראל גמור, דכיו שבה זכייה נעשה ישראל, אבל לגייר קט אפשר, ' אי אפשרqe z a p " ` d i t l
.לעני זכיה
"[ בדבר שהוא זכות גמור יש זכייהopaxcn" iqxb `le] "dil zi` ` din d iik f" n "aa opiqx bc mixt qd it le
 דשמא היה רוצה, אי אפשר, הפרשת תרומה: לדוגמא, אבל בדבר שיש בו קצת חובה,לקט מ התורה
. לפוטרו בחטה אחת או להעדי
:`i .`i sc

?recne ,dnk ,ok m`e ,dlecbd lr `ay ohwl e` ur zkenl daezk yi m`d .gp
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.  כדי בוגרת שכלו בתוליה שכתובתה מאתיי,  כתובתה מאתייn" x i tl
. כדי בעולה שנעשתה בה מעשה, כתובתה מנהop a x i t le
.לפי שיטת רבא מחלוקת היא בי הכיר בה מקוד שהיא מוכת ע ובי לא הכיר בה
,  אבל לא הכיר בה דברי הכל ולא כלו, ולפי רמי בר חמא מחלוקת היא דוקא כשהכיר בה מקוד
.ואיתותב רמי בר חמא ממשנה שמוכח ש שכשלא הכיר יש לה כתובה

‰ÏÂ„‚‰ ÏÚ ‡·˘ 'Ë Ô·Ó ˙ÂÁÙ ÔË˜

.·

.[mcewd `yepa oiir] ,  שנחלקו בזה ר"מ ורבנ,  דינה כדי מוכת עa x i t l
.  משו שאי מוכת ע בבשר וכתובתה מאתיי, דינה כבתולהl` en y i tl e
 אבל א השיר בתוליה א לשמואל,  שמחלוקת הוא כשלא השיר בתולי:בתוס' )ד"ה ושמואל( מבואר
.[dileza xiydyk s` wleg l`eny - c"ix 'qezd itle .d`yr d"c i"yx oieri] . דינה כמוכת ע
,dlral dxeq` m`de ,dnk ,daezk dl yi m`d ,dlera z`vnpe dleza zwfga dqpk .hp
.ai :`i sc
?recne

:‰·Â˘˙

‰·Â˙Î ÔÈÚÏ

.‡

 ולפי רבי יהושע הוי מקח, לפי רב גמליאל א טוענת משארסתני נאנסתי נאמנת וכתובתה מאתיי
.['d `yep bq 'eyz onwl oiir - mdinrhe mzwelgn] .טעות
zpwqna - i"yxc `ail` `"yxdnd itl]

, ואי לה כתובה כלל, הואיל ולא הכיר בה, ` הוי מק "ט לגמריa x i t l

zwfga dqpk m` f"itle ,iy` axk l"q `axc ,dax xn` d"ceza r"re ,dfa k"yn m`x ipxwa oiire ,dpn daezk dl yi `ax itl mb 'nbd
- dlera dpi` zwfga `idy 'ipznc ipeeba e` ,d`ia xeriy ick dzdy `la e` dxzqp `ly micr yiy ote`a ,dlera z`vnpe dleza

.['nbay zepeyld ipya ielze ,dpn dzaezk `ax itl mb
 לא הוי מק "ט לגמרי וכתובתה מנה כדי הכונס אשה והכירd a x e z y y a x o ia ` x a `i i g a x i t l e
.[qpe`a wtq eizgz l"z`e eizgz `l wtq ,q"q `ki`c meyn ixnbl zcqtn dpi`e] ,בה שהיא בעולה

‰ÏÚ· ÏÚ ‰¯ÒÂ‡Ï ÔÈÚÏ

.·

 שהרי, דליכא ס "ס, אסורהodkl d`yip m` la` , דאיכא ס "ס כנ "ל, מותרתl`xyil d`eyp m`
.[  שמותרת אפי' לכה:' )ד"ה כגו ( מבוארqeza ,xzl`l elrae ipyde oey`xd eyciw m`e] , אשת כה שנאנסה אסורה לכה

.‰‡·‰ ‰·Â˘˙ ÔÈÈÚ - ‰ÏÂÚ· ˙‡ˆÓÂ ‰ÏÚ· ‡Ï˘ ˙˜ÊÁÂÓÂ ‰ÙÂÁÏ ‰ÒÎ ÔÈ„
`le dxzqp e` oey`xd lv` dxzqp `ly micr yiyk oi`eyipd on dvelge dyexb dpnl` .q
,daezk dl yi m`d ,mileza zprh oerhl leki ipyd m`d ,dlera z`vnpe d`ia ick dzdy
.ai :`i sc
?recne ,dnk

:‰·Â˘˙
lrae yciw ipyde ,oey`xl dlrap `ly micirn micrde xzl`l dqpke yciw oey`xd m`
,  שהרי כנסה ראשו. שאי לו טענת בתולי וכתובתה מנה:[ בברייתא מבוארoebk d"cez oiir] ,xzl`l

.1

. דאדעתא דבעולה נשאת לשני:(ופירשו בתוס' )ד"ה שאני
 וא לא ימצא עדי שזינתה, חייב להשכי לבי "דxzl`l lra `le yciw ipyd j` mcewd oicak .2
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תחתיו ,יכול לטעו טענת בתולי  .לרבא הוי מק"ט ואי לה כתובה ,ולרב ששת ולרבה יש לה מנה,
וא הוא כה  ,הרי היא נאסרת עליו.[`"ayxl qgeind o"anx oiir] ,
 i" yx i t lבאשת ישראל שאינה אסורה עליו כיו שכנסה על דעת שהיא בעולה ,יש לה מנה ,וג רב
אשי סובר שיש לה מנה.
) ' qe z i t l eד"ה וניחוש( לרב אשי אי לה כתובה א א היא אשת ישראל ,דגזרינ אטו כה  ,ושלפי
רבה לאשת ישראל יש כתובה מנה.
 xzl`l lrae yciw ipyde lra `le yciw oey`xd m` .3אסורה לשני בא הוא כה  ,דשמא זינתה
אצל ראשו ונאסרה לכהונה ,שהרי נבעלה לפסול לה.
.ai sc

?recne ,mileza zprh oerhl leki ozgd dcediae lilba m`d.`q

˙˘:‰·Â

 lilba .1יכול לטעו טענת בתולי  ` a x i t l .זהו מפני שהמנהג שאי החת מתייחד ע הכלה לפני
הנישואי  ,והנוהג מנהג יהודה בגליל אינו יכול לטעו טענת בתולי  iy ` a x i t l .כל שלא מושמשו
החת והכלה לפני הנישואי ע "י השושביני  ,הרי הוא אינו יכול לטעו טענת בתולי .
 dcedia .2במקומות שנוהגי לא להתייחד קוד הנישואי דינו כבגליל ,ובמקומות שנהגו להתייחד
אינו יכול לטעו טענת בתולי .
zpnl`l dnk ,zqgein dgtynn l`xyi za zaezkl e` odk za zleza zaezkl oiaeb dnk .aq
:ai .ai sc
?recne ,daezk eazk `l m` oicd dn ,mipdk zpnl`l e` l`xyi

˙˘:‰·Â

 odk za zleza zaezk .1בי"ד של כהני היו גובי ארבע מאות.
בתוס' )ד"ה בי"ד( מבואר :שגובה ארבע מאות בתנאי בי "ד כמו בבנות ישראל מאתיי אפי' א לא כתב
לה כתובה ,דתקנה גמורה היא.
 zqgein dgtynn l`xyi za zleza zaezk .2א רצו לעשות כדר שהכהני עושי עושי .
 l`xyi za zpnl` .3כתובתה מאה.
 odk za zpnl` .4בתחילה היה דינה כאלמנת ישראל ,כיו דחזו דמזלזלי בהו תיקנו לה מאתיי ,
אח"כ כיו דחזו דקא פרשי מינייהו ,דאמרי "עד דנסבינ אלמנת כהני ניזיל ניסיב בתולה בת ישראל "
החזירו הדבר לקדמותו לית לה רק מאה.
."rcei ipi`" xne` dlde "jcia il dpn" .1 ?recne ,sicr ixa m`d ,oldlc mixwna `nye ixa .bq
xne` dlde "dzn dle`y" xne` li`ynd .4 .`ny wifne ixa xne` wfip .3 .jizrxt m` rcei ipi`e ipzield .2
"``id .6 ."jizqx` `ly cr" xne` `ede "izqp`p ipzqx`yn" zxne` `id .5 ."rcei ipi
.bi :ai sc
`."z` yi` zqexc" xne` `ede "ip` ur zken" zxne

˙˘:‰·Â

‡"È˙ÈÂÏ‰ Ì‡ Ú„ÂÈ ÈÈ‡" ¯ÓÂ‡ ‰Ï‰Â "Í„È· ÈÏ ‰Ó" .
 ` p e d a x e d c e d i a x i t lחייב ,דברי עדי  ,ומוציאי בכ ממו מהמוחזק .התוס' )ד"ה רב הונא( כותבי :
דרק כא סובר רב יהודה שחייב ,מפני שכא הוי ברי טוב ושמא גרוע ,דהו "ל לידע א חייב א לאוr"re] .
.['b `yep onwl
 op gei i a x e o n gp a x i t l eפטור ,אוקי ממונא בחזקת מריה ולא ברי עדי .
 .['c daeyz 'd wxt ,w"a zkqn lr k"yna r"re ,.giw sc w"aהגמ' פוסקת כרב נחמ  ,משו דקיי "ל הלכתא כרב נחמ

]'nb - miny ici z`vl aiig n"ne
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.בדיני

meyxb epiax itle]

, מ"מ חייב שבועת היסת שהאמת כדבריו,א שפטור

( "  וכ דעת הר,)ד "ה פטור

לפי רש"י

.[raydl aiig epi` - dlw sc a"a zkqna

ÍÈ˙Ú¯Ù Ì‡ Ú„ÂÈ ÈÈ‡Â È˙ÈÂÏ‰ .·
. כמבואר במשנה בב"ק ד קיח, כא לכו "ע חייב:מבואר

()ד "ה מנה

'בתוס

‡Ó˘ ¯ÓÂ‡ ˜ÈÊÓÂ È¯· ¯ÓÂ‡ ˜ÊÈ

.‚

 וכ דעת, המוציא מחבירו עליו הראיהmink g it ly e ,  חולקיqekn eq itly : תוס' )ד"ה רב הונא( מביאי
 דלפי, משו שהברי גרוע והשמא טוב, שכא רב יהודה מודה לרבי יוחנ שפטור:  ומבארי.רב יהודה
. שהרי לא הוי ליה למידע, והשמא הוא טוב,שהמזיק לא היה ש טוע זה ברי

"Ú„ÂÈ ÈÈ‡" ¯ÓÂ‡ ‰Ï‰Â ,"‰˙Ó ‰ÏÂ‡˘" ¯ÓÂ‡ ÏÈ‡˘Ó‰
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 ושהגמ' בב "מ,[ בכל מקרה חייבaiig `nye ixa xaqc] d cedi a x e ` p ed ax it ly : תוס' )ד"ה רב הונא( מביאי
 ומתו שאינו יכול,  צ "ל שהיה עסק שבועה ביניה:[xehte sicr ixa e`l `nye ixa xaeqd]  שלפי רב נחמ:אומרת
.['e daeyz 'g wxt n"a zkqn lr k"yna r"re] . אבל בלא זה ברי ושמא פטור, לישבע משל

Ë"˜Ó ÈÁ˜Ó ‰È‰Â "ÍÈ˙Ò¯‡ ‡Ï˘ „Ú" ¯ÓÂ‡ ‡Â‰Â ,"È˙Ò‡ È˙Ò¯‡˘Ó" ˙¯ÓÂ‡ ‡È‰
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, הואיל ויש לה מיגו, הגמ' אומרת שג מ"ד ברי ושמא לאו ברי עדי יכול לסבור כר "ג, נאמנתb" x it l
 שהרי בתולה נולדה, א "נ אוקמיה את האשה על חזקת הגו שיש לה,"שהרי יכלה לומר "מוכת ע אני
 ואי הכרח שרב,[hk daeyz 'f wxt onwl k"yna oiir - a`d zeyxa `idyk s` zpn`p m`] , והשתא נאנסה אחר אירוסי
. רב יהודה אמר שמואל הלכה כרב גמליאל. גמליאל סובר שבעלמא לא ברי עדי
m`x ipxwae `"yxdnae ,iq` ax d"cez .bi sc oiire ,:dr onwl - oenn zwfg xza opilf`c oeik]

[.bi sc]
d"c 'qeza]

, אינה נאמנתry ed i i ax it le
.[my

"˙‡ ˘È‡ ˙ÒÂ¯„" ¯ÓÂ‡ ‡Â‰Â "È‡ ıÚ ˙ÎÂÓ" ˙¯ÓÂ‡ ‡È‰

.Â

,  דאית לה מאת,"  דאיכא מיגו אי בעי אמרה "מוכת ע אני תחתי, נאמנתl` iln b oax i tl

 א "נ,[y"iir ,oi`eyipl mcew ok did m` mb miiz`n dl yi ur zken opgei iaxlc ,opgei iaxl `le ongp axl wx `ed df mrhc :x`ean `l`
.[m"xdn ,o"x - zepfn opi`y l`xyi zepa zwfg] אוקמיה האשה על חזקתה
,daezk zlawn m`d ,"z` yi` zqexc `l` ik `l" xne` `ede "ip` ur zken" zxne` `id .cq
.bi sc
?recne ,dnk

:‰·Â˘˙

,  דאזלינ בתר חזקת הגו, היא נאמנתx f r i l ` i a x e l ` i l n b o a x i t l
 בדי מוכת, יהיה תלוי במחלוקת ר "מ ורבנ הנ"ל תשו' נח,daezkd mekq  ולפי"ז,[my dxrdae 'e `yep zncew
dl oi` - `ng xa inx itl la`] , וכשיטת רבא דמחלוקת א בלא הכיר בה, ע א כתובתה מנה או מאתיי
, הסובר שנאמנת, רב יהודה אמר שמואל הלכה כרב גמליאל.[:`i sc lirl `ng xa inx azezi`e ,da xikd `ly oeik ,llk
.וכתובתה מנה כדעת חכמי החולקי על ר"מ
daeyza oiir - ebin dl yiy llba e`]

,daezkd mekq f"itle .  דאזלינ בתר חזקת ממו, הוא נאמ עד שתביא ראיה לדבריהry ed i ia x it le
 בדי כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה א כתובתה מנה,[hp 'eyz l"pd] יהיה תלוי במחלוקת רבה ורבא
. וא נשואה לכה נאסרת לו.או מק "ט לגמרי
oiwln m`d .2 ,`ziixe`cn m`d ,dpedkl dxeq` m`d .1 ,dlrap m` reci oi`e dxzqpy de`x .dq
.bi sc
?recne ,dcgizdy lr dze`
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip
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 xfril` iax e l` iln b oa x i t lנאמנת ,ומותרת לכהונה.
 ry ed i ia x c ` a i l` ix ir f i t lאינה נאמנת ,משו דמעלה עשו ביוחסי .
 iq ` a x i t leג לרבי יהושע היא נאמנת .ומפרשי התוס' )ד"ה רב אסי( :דיש לה מיגו שיכולה לומר "לא
נבעלתי " ,ולא אמר רבי יהושע שאינה נאמנת אלא כשידוע לנו שנבעלה או כשנכנסה לסתר מקו שסתמו
לזנות ומוחזק שנבעלה ש  .הגמ' נשארה בתיובתא על רב אסיmileqt aexyk e` dlv` mixyk aexyk mzwelgn m`] .
`.[fq 'eyz onwl oiir ,dlv

·.

"È˙ÏÚ· ‡Ï" ˙¯ÓÂ‡˘Î

בתוס' )ד"ה ואי ע"פ הגמ' לקמ ד טז (.מבואר :שלפי זעירי הנ "ל לכו "ע נאמנת .ומפרשי  :דזהו משו שהוי ספק
ספיקא את"ל נבעלה שמא לכשר נבעלה.

‚.

˙Â˜ÏÓ ÔÈÚÏ

התוס' )ד"ה מעלה( מביאי  :שבגמ' קידושי )ד פא (.מבואר ,שמה שמלקי על היחוד היינו רק בפנויה ,ולא
באשת איש ,כדי שלא להוציא לעז על בניה.[ep daeyz 'c wxt "oiyeciw" zkqn lr k"yna r"re] .
?dlra lr dze` oixqe` m`d ,dlrapy reci oi`e ,dxzqpy de`xy yi` zy` .eq

.bi sc

˙˘:‰·Â

אי אוסרי על היחוד.
) i " y x it lד"ה לימא( ) ' qeza d p ey `x d d h i yd it leד"ה מעלה( אשת איש לא אוסרי אותה על בעלה
בגלל שנתייחדה להחזיקה שנבעלה .[odk zy`a s` edf m` mipey`x zwelgn `iad w"nhiyd] ,התוס' מוסיפי  :שא
נתייחדה ע נוא אוסרי אותה על בעלה.[fp daeyz 'c wxt "oiyeciw" zkqn lr k"ynae ,bn 'eyz lirle y"iir] .
oice dpic dn ,'eke "ixa" zpreh dpi`yk e` "qgeinl izlrapy il ixa" zprehy ,zxaern diept .fq
m`a] ,dnexz zlik` oiprle dcear oiprl oad oic dne ,odkl `ypil epiidc oiqgei oiprl zad
.eh±.bi sc
`?recne ,opaxcn e` `ziixe`cn ,[odkl dlrapy zxne

˙˘:‰·Â

‡.
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][.bi sc

 b" x i t lכשרה לכהונה ,דנאמנת לומר "נבעלתי מאיש פלוני וכה הוא " דהיינו למיוחס ,כיו דמוקמינ לה
אחזקה ] ,[:ai sc 'nbבמקו שטוענת ברי ] .[.ci sc 'nbתוס' )ד"ה השבתנו ,וד"ה כמא ( מוסיפי  :שזהו מפני שאשה
בודקת ומזנה.
התוס' )לקמ ד יד .ד"ה חדא השני( כותבי על פי הגמ'
ממנו.[fq ,cq w"q 'c 'iq f"rd` `"xbd xe`ia oiire] .

)לקמ

טז :(:שא הפלוני מכחיש ,נאמ שהולד לא

 ry ed i ia x it lאינה כשרה לכהונה ] ,[oiqgeia eyr dlrnc meynהגמ'
רק חד ספיקא.
) iq ei ia x i t lבמשנה ד

)בד

יד (.אומרת :שזהו דוקא משו דאיכא

יד ix e p o a o p g e i ia x m y a (:א רוב העיר משיאי לכהונה הרי זו תנשא לכהונה.

ואמר רבי יהושע ב לוי
אפי' ברוב כשרי אצלה.

)ד יג(:

לפי רב יהודה אמר שמואל

לדברי המכשיר מכשיר אפי' ברוב פסולי אצלה ,ולדברי הפוסל פוסל

)ד יד(.

הלכה כר "ג להכשירה ,אול רק לעני בדיעבד,

]odk d`yp m` :i"yxite

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip
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z` xiykdl lky :eyxit ,`xza ,`cg d"c 'qeze ,dlra lr dxqe`l xaerd leqtl `a dz`e dxarzpy dqex` e` dipin dl opiwtn `lc

. אבל לכתחילה אי להכשיר עד דאיכא רוב כשרי אצלה,[caric ied cled
.åè óãá àéâåñä éôì òùåäé éáøå â"ø úåèéù

 ולפי, שמכשיר רק א יש תרי רובי, הלכה כרבי יוסי שבמשנתינו:( בש רב אומר.רב חייא בר אשי )בד טו
." רב חנ בר רבא אמר רב )ש ( דברי רבי יוסי "הוראת שעה היתה
 ובד"ה מא ( כוונת רב חנ היתה שהמעשה שהתירוה היה ברוב אחד, ד"ה ולרב:לפי רש "י ותוס' )ד טו
 ולפי "ז רב חנ, אבל לדורות לדעת ר"ג צרי ב' רובא,  או שהתירוה בגלל צדדי אחרי,לצור שעה
 ולפי התוס' )ד"ה מא ( בש הר "ח רב חנ בר רבא חולק,בר רבא לא חולק לדינא על רב חייא בר אשי
 שהוראת שעה היתה להצרי תרי רובא אבל לדורות מספיק רוב,  להיפ:על רב חייא בר אשי וסובר
.אחד
yexitd zhiyl]

.מפרשי את דברי האמוראי בטוענת ברי

(  ד "ה כמא:)ד יד

'רש "י והפירוש השני בתוס
.[`ad `yep oiir - 'qeza oey`xd

 וס"ל שרבי יהושע מודה להכשיר כשיש, ד"ה אמר ליה( רבי יוסי ס "ל כרבי יהושע:לפי שיטת רש "י )ד יד
.[my - dlv` mixyk aexa 'it` `vz `l - z`yp m`e ,zerc 'a dfa `ki` ,fi 'irq 'e 'iq r"eya] .ב' רובי
 ד"ה כמא ( רב חייא בר אשי סובר שרבי יוסי ס"ל כרב גמליאל ואעפ "כ:ולפי הפירוש השני בתוס' )ד יד
 ואחרת משמואל הסובר כרב גמליאל ומצרי לכתחילה רק רוב,מצרי רבי יוסי לכתחילה תרי רובי
.[iqei iax zpeek mb edfy cnel l`eny zehyta] ,אחד
[:ci sc]
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 ד"ה כמא ( בי לפי ר "ג ובי לפי רבי הושע בעינ תרי רובא כדי: ' )ד ידqe z a o e y ` x d ye x i t d i t l
 דדברי ר "ג ה רק בברי באופ שיש מיגו,  דהיינו רוב העיר כשרי ביחד ע רוב סיעה כשרי,להכשירה
.[ipyd yexitd itl mb oicd ok zehytae] .או כשיש לה חזקת אשה בודקת ומזנה

È¯· ˙ÚÂË˘Î „ÏÂ‰ ÔÈÚÏ
`le ,odkl `ypil dxeq` dawp xaerd m` oke ,dnexza lek`le dcear cearl el xeq`y epiidc]

.‚

, פסול לכהונהry ed i ia x it l

.[opaxcn e` `ziixe`cn leqt cled m` oke ,ldwl mb leqt ryedi iax itl m` 'nba yixtzi`
meyn opaxcn wx iedc opizg` op` d"c :ek sc onwl 'qeza x`eane]

,כנ"ל ברבי יהושע

b" xc ` a il` x frl ` ia x i t l

.[zepfa eyr dlrnc
. וא נקבה כשרה לכהונה, א העובר זכר פסול לכהונה וכנ "לb" x c `a il ` o p gei ia x it le

È¯· ˙ÚÂË ‰È‡˘Î „ÏÂ‰ ÔÈÚÏ

.„

. ודאי פסול כנ "לry ed i ia x it l
. די הולד כדי האשה, למ "ד לדברי המכשיר בה מכשיר בבתהb" x i t l
dcen qex`dyk .1 :mi`ad mipte`a cled oic dne ,qex`d lr zxq`p m`d ,zxaern dqex` .gq
`lyk .4 .dilr `ay yigkn qex`dyk .3 .epiptl epi` qex`dyk .2 .daxd ze`ia e` zg` mrt dilr `ay
?qex`d z` `le en` z` `l ewca
:bi sc

:‰·Â˘˙

לכו "ע היא נאמנת

[`edd d"ceza "wlgl yi `ny"d itl `ed ok - minrt daxd]

,dilr `ay dcen qex`d m`

:y"yxd df lr azke ,se`ipa dceyg dpi`y 'it ,mixg`n `niic `lca `wec edfy :miazek ,`cg d"cez]

.1

,לומר שהולד כשר

,minrt daxd dilr `ay xaecny ,"wlgl yi `nye"a ,`edd d"ca lirl 'qez k"yn itly d`xpye ,zenaia `axc `ail` md mdixacy

.[aex d"cezae .fk sc dheq oiire ,`nlra `niic m` welig oi`
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip
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 qex`dn dfy zxne` `id m` .2נאמנת ,משו שהלכה כר "ג בדיעבד א שרוב פסולי אצלה,
 ,[zncewd daeyzaופירש "י" :בדיעבד " שנתעברה ואתה בא לפסול את העובר ולאוסרה על הארוס.
] ,[gkyy xne` qex`dy ote`a epiidy :azek `"yxdndולפי תוס' )ד"ה חדא ,השני( :זהו אפי' כשהוא רק לעני לפסול
את העובר ,כגו שהארוס אינו לפנינו ,לדוגמא :שמת או דליתא קמ דלישייליה.
]oiir

לפי התירו הראשו בתוס'

)ש (

נאמנת ,אפי' כשלא ידוע שהארוס בא עליה,

]edfe ,se`ipa dceygyk 'it`e

zkqna l`enye ax zwelgna ielz oicd - qex`dn oady dxn` `lyk epiidc "dewca `lyk" la` ,qex`dn oady zxne` `idy meyn

.[fh 'eyz 'c wxt oiyeciw zkqn lr k"yna oiir - mzwelgn .l`xyi zaa xeq` zegtd lkly ,iwezy cled e` xfnn cled m` oiyeciw
ולפי הא "נ בתוס' )ד"ה ההוא( .` ,מה שמבואר בסוגיי שנאמנת ,ללישנא קמא דרבא
סט (:זהו רק כשלא דיימא מעלמא ,[se`ipa dceyg `ly 'it] ,והוסיפו :שלאביי ש זהו דוקא באופ שבא
עליה ביאות הרבה והיה רגיל אצלה תמיד ,דאמרינ רוב בעילות הל אחר הבעל .a .א דיימא מעלמא,
] ,[se`ipa dceygy 'itוהארוס אינו מודה ואינו מכחיש שבא עליה,my] z e na ia ' n b a ` n w ` p y i ld i t l ,
 [oey`xd `cg d"cez oiirכיו שחשודה בניאו אינה נאמנת בי לרב ובי לשמואל`x za ` p y il d it le ,
)ש ( לרבא הדי תלוי במחלוקת רב ושמואל ,שלרב הולד ממזר ,[.dr sc oiyeciw 'nb - xfnn wtq 'it] ,ולשמואל
הולד שתוקי`l iia` - my zenaia 'nba `xza `pyil itly okzi .oey`xd `cg d"cez - opicy dicic dixza ,dceny oeikc] .
 .b .[`ax lr dfa wlegמה שאביי )ביבמות( סובר שמחלוקת רב ושמואל ג בדלא דיימא מעלמא ,שלרב הולד
ממזר ,דאמרינ מדאפקריה נפשא גבי ארוס מפקרא נפשא ג לגבי עלמא ,וצ "ל שזהו רק כשבא עליה
פע אחת.
)במסכת יבמות ד

.3

`yigkn `l `ed m

בתוס'

)ד "ה חדא ,השני(

מבואר :דפשיטא שהולד אסור בישראל ,משו שבברי

וברי לא מכשר ר "ג.
 `nlrn `niice en` z` 'it` ewca `ly onf lk .4לכו "ע הולד אסור.
 ,`nlrn `niic `le mcewd oicak .5ללישנא בתרא

)ביבמות(

כשר ,וללישנא קמא

)ש

( אסור בישראל.

?zad oic dne dpic dn ,"dqir zpnl`" 'it dn.hq

.ci sc
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][leqt wtql d`eyp dzidy dy` `id

 oey `x d ey ex i t a i " yx i t lהיינו כגו שבעלה הראשו של אמו זרק לה גט ,ספק קרוב לה ומת ,נמצאת
שהיא אסורה לכה מחמת ספק גרושה ספק אלמנה ,ונשאה לכה והוליד ממנה ב  ,וזו שבאה מחמת בנה
קרי לה אלמנת עיסה.
 ipyd eyexit it leהיינו אשה שהיה בעלה ספק ספיקא ,כגו שנתגרשה אמו מבעלה הראשו ספק קרוב
לו ספק קרוב לה ,ומת בתו ג' חדשי  ,ונשאת לכה תו ג' חדשי וילדה את זה.
 'qez it leהיינו משפחה שנתערב בה ספק חלל ,כל אחת מבני המשפחה מכשירי אותה מדי ס "ס ,אבל
כל הנולדות אחר שנולד הספק פסולות ,משו שאי לה חזקת כשרות א שיש לה ס "ס ,דמעלה עשו
ביוחסי .[q"q oi`c oeik dleqt dpnl`d - i"yxa oey`xd yexitd itly mixaeq 'qeze okzi] ,

·‰È„ .
העיד רבי יהושע ורבי יהודה ב בתירא על אלמנת עיסה ["zpnl`" miqxeb `l ,z"x mya zpnl` d"c 'qez] ,שהיא
כשרה לכהונה ,א משו שאשה שנישאת בודקת ונישאת ,וא במקו שאינה יכולה לבדוק יש להתיר,
כיו שיש כא תרי ספיקאl`ilnb oax lr wlegd ryedi iax okle .zpnl` d"cez - z`yipy mcewn dl yiy zexyk zwfg sexiva] .
.[dxyk `idy o`k dcen
בתוס' )ד"ה ת"ר( מבואר בש ר "ת )הנ"ל( :שלפי רבי יהושע ור "י ב בתירא )בסוגיי ( ורבי יוסי
אלמנת עיסה פסולה וכ"ש בתה .ובתוס' )ד"ה אלמנת( מבואר :שאפי' מא דמכשיר את האלמנה מודה
שהבת פסולה ,כיו שאי לה חזקת כשרות ,ואע "ג דבעלמא מקילי בספק ספיקא ,הכא מעלה עשו
)בקידושי (
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ÂÎ
ביוחסי .

„ÔÈÈÚ - Â¯Î‰ ‡Ï˘Î Â‡ ˜ÙÒ‰ ˙‡ Â¯Î‰˘Î ,ÁÂÂˆ Â‡ ˜˙Â˘Â ÏÂÒÙ ÂÏ ÌÈ‡¯Â˜˘ Ì„‡ ÔÈ
·˙˘.‰‡·‰ ‰·Â
?recne ,geev m`a e` ,d`cedl aygdl wzy m`a epic dn leqt el e`xwy mc` .r

:ci sc

˙˘:‰·Â

‡˜È˙˘Â ‰ÈÏ È¯˜„ Ï‰˜ ÏÂÒÙ ÏÎ .
 n " x c ` a il ` w " z i t l e ,w " z i t lפסול ,דשתיקה כהודאה.
 n" xc `a il ` ` " a y x itl eכשר ,דמה ששתק זהו מפני שמכירי ישראל ממזרי שביניה  ,דקלא אית
ליה ,ויודעי שאיני ממזר ,ועיי לקמ נושא ג' ,מה שכתבנו ש בש התוס'.

·.

‡ÏÏÁ ÂÏ Â‡¯˜˘ [lk d"c :ci sc i"yx - ewitq z` oixikny epiidc] ,‰ÒÈÚ ˙ÓÏ

זוהי שהעיד רבי יהושע על אלמנתו שהיא כשרה ,בי א צווח ובי א שתק.
בתוס' )ד"ה תנו רבנ ( מבואר :שלפי ר "ת הגירסא" ,איזהו עיסה" ] ,["dqir zpnl` edfi`" `leמדובר לעני
כשרות הבת ,אבל לעני האלמנה עצמה הדי תלוי במחלוקת תנאי )במסכת קידושי ד עה ,(.דאיכא
מ "ד דכשרה ,משו שיש לה חזקת כשרות.

‚.

˜¯‡˜˙Â˘ ‡Â‰Â [my i"yx - ewitq z` oixikny `la] ÏÏÁ ÂÏ Â

 w " z it lפסול ,דשתיקה כהודאה .וכ סובר רשב "א אליבא דר"מ ורבי יוסי ,א מפני ששתיקתו היא כדי
שלא יבררו ויאמתו ויכריזו שהוא חלל.
 iq ei ia x e n " x c ` a i l` w " z it leכשר ,דמה ששתק זהו מפני שלא פסול קהל הוא.
לפי רש "י

)ד "ה ר "ש ב אלעזר(

מחלוקת דוקא באי מכירי את הספק,

],'` 'iq f"rd` `"efg oiir - i"yx zpeeka

zhiy xe`iaa ,oicd z` dpyn dpi` dwizydc ,riny i` d"c i"yxn rnyn - dyexb wtq en` dzidy eleqt z` oixikna la` ,a"wq

 ,[dfa k"yn awri ziaae `"yxdna r"re ,my `"efg oiir - x"z d"c 'qezומבואר בתוס'
רק כשאח"כ שאלוהו וצווח ,אבל א לעול הוא שותק פשיטא דפסול.

)סו

„.

ד"ה ת"ר( :שלפי ר "מ כשר

ÁÂÂˆ ¯ÊÓÓ

) ' q e z i t lד"ה אבל( לפי רבי שמעו ב אלעזר פסול ,ולפי ת "ק ות "ק אליבא דר "מ כשר ,ואילו מרש "י
אמר( משמע ,שלכו "ע כשר.

)ד "ה

˜˙Â˘ ÏÏÁ ÂÏ ÌÈ˜ÚÂˆ Ì‡Â ÁÂÂˆ ¯ÊÓÓ ÂÏ ÌÈ‡¯Â˜ Ì‡˘ Ì„‡ .‰
בי לרש "י
ולפי ת"ק אליבא דר"מ כשר.

)ד "ה אמר ,וכ הוא בר " בש י "מ(

ובי לתוס' :לפי ת "ק ור"ש ב אלעזר פסול ,מדקרו לו חלל ושתק,

,`ziixe`cn m`d ,dpedkl `ypil zxq`p m`d ,dqp`py zxne`yk e` dqp`py reciy zwepiz .`r
.eh :ci sc
?recne ,cled oic dn

˙˘:‰·Â

‡.

‡¯˘ÎÏ ‰ÏÚ·˘ ˙¯ÓÂ‡ ‡È‰ Ì

·.

‡ÂÓÂ˜ÓÏ ‰‡· ‡È‰Â ‰ÏÚ· ÈÓÏ ÚÂ„È ‡Ï Ì

יעוי מה שכתבנו לעיל תשובה סז.

מדאורייתא אסורה לינשא לכהונה ,משו "דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי".
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.ÂË Û„ :˙‡˘ ‰ÏÂ˙· ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

‚.

ÊÎ

‡‰ÓÂ˜ÓÏ ‡· ‡Â‰Â ,‰ÏÚ· ÈÓÏ ÚÂ„È ‡Ï Ì

הגמ' )ד טו (.אומרת :שמדאורייתא אזלינ בתר הרוב" ,דכל דפריש מרובא פריש " ,ולכ א רוב כשרי
מותרת לכהונה ,וכ די הולד ,ואומר רב יהודה אמר רב )ד יד :(:שלפי רבי יוסי מדרבנ צרי תרי רובי כדי
להכשירה ,דמעלה עשו ביוחסי  ,דגזרו אטו "קבוע " דהיינו במקו שהיא באה אליוd"c i"yx zqxib itl `ed ok] .
`ypil zxzen - dil` lread jldy recie xira dxarzpy reci m` ,'e 'iq f"rd` xehd zqxib itl mle` ,`nlc d"c 'qez itl oke ,ipyne

 .[inl jld in mircei `lyk wx epiid ,`aex ixz opaxcn opirac dn lke ,`aex ixz opira `le dligzklוכ פוסק רב חייא בר אשי.
תוס' )ד"ה כמא ( מצדדי לומר :שא לא ראוה שנאנסה ,יש לה מיגו לומר "לא נאנסתי " ,ולכ לרב גמליאל
נאמנת לומר "מאיש פלוני וכשר " ,לשמואל )ד יד (:זהו אפי' כשיש רוב אחד ,ולרבי יוסי צרי תרי רובא.
) i" y x i t lד"ה אמר( רבי יוסי בסוגיי סובר כרבי יהושע ,ולכ ] [ixa zprhaמצרי תרי רובא כדי להכשירה,
אבל לפי ר "ג כשרה ג כשאי תרי רובי ,[fq 'eyz lirl oiir l`ilnb oaxe ryedi iax zwelgn] ,וכ כתבו התוס' )ד טו:
ד"ה מא ( בש הר "ח ,שלפי רב חנ בר רבא )בד טו (.סגי בחד רובא ,ומה שרבי יוסי הצרי ב' רובי זהו הוראת
שעה היתה.
) ' qe z d it lד"ה כמא (  oey `x d m yex i t aרבי יוסי כר "ג ס "ל ואפ "ה לכתחילה מצרי רבי יוסי בסוגיי תרי
רובא ,כי מדובר בטענת שמא ,[ixa zprehyk wx edf dteb zwfg xza opilf`c zpn`py b"x ixacy :zxne` .eh sca 'nbd] ,וסוגיי
ככו "ע.
ip y d my ex i t a ' qezd it le

מדובר בטענת ברי .רב חייא בר אשי ס "ל ,הלכה כרבי יוסי ,שאפי' לר "ג

לכתחילה צרי ב' רובי.
לפי רש"י ותוס' )ד טו :ד"ה ולרב וד"ה מא ( מה שהגמ' אומרת :שלרב חנ בר רבא הוראת שעה היתה,
היינו שלדורות לדעת ר "ג צרי ב' רובי ,היינו שרב חנ היה סבור שהמעשה שהתירוה היה ברוב אחד
לצור שעה או שהתירוה בגלל צדדי אחרי  .ולפי זה רב חנ בר רבא לא חולק לדינא על רב חייא
בר אשי.
ולפי התוס'
בר אשי.

)ד "ה מא (

בש הר"ח רב חנ בר רבא סובר ,שלדורות מספיק רוב אחד ,וחולק על רב חייא

mpi`yk e` zelerp dpicn zezlcyk m`d ,"yixt `aexn yixtc lk" opixn`c `d .ar
.eh sc
?zelerp

˙˘:‰·Â

מדאורייתא אזלינ בתר רוב א א דלתות מדינה נעולות פי' ואיכא רוב אחד ,הגמ' אומרת :שרבי יוסי
סובר שמעלה עשו ביוחסי ולכ בעינ תרי רובא.
 i" yx it lרבי יוסי סובר כרבי יהושע שכדי להכשירה בעינ תרי רובא ,אבל לפי ר"ג ליוחסי כשטוענת
טענת ברי ,לא צרי טענת תרי רובי.[fq 'eyz l"pk] ,
 ' qe z d it leרבי יוסי סובר כר "ג .שיטת בשיטת האמוראי עיי בתשו' קודמת.
:oldlc mipiprl wepizd oic dn ,da mixc miakek caere mil`xyiy xira jlyen `vnpy wepiz .br
:eh sc .oiwifpl .5 .ezcia` z` el xifgdl .4 .lbd z` eilr gwtl .3 .eqpxtl .2 .oiqgeil .1

˙˘:‰·Â

 m"ekr daexy xira `vnp .1דינו כעכו " לכל דבר ,שמותר להאכילו נבילות ,הזיקו את שורו
פטורי מלשל נזקו ,שורו שהזיק א ת משל נזק של  ,ואסור להחזיר אבידתו ,חו מלפקח
עליו את הגל שסובר שמואל שמפקחי עליו את הגל בשבת ,משו שאי הולכי בפיקוח נפש אחרי
הרובopgei iaxk wqetd m"anxdk ezrc xagndy :azekd ,av w"q my `"xbd xe`iaa oiire ,cl 'irq 'c 'iq f"rd` `"nxa wqtp oke] ,
oecip - c"a`xd itle ,xfnn wtqk epice iteq`k oecip - ek 'ld d`ia ixeqi` e"ht m"anxd zrcl ,oigwtn `ly :l"qc :ct `nei zkqna
,i`nl d"c .dt sc `neia i"yxa r"r .cp w"q y"aae ,`l w"q my wwegn zwlga r"re ,xyk l`xyi `ed ixd xiibzpyke ,i`ce m"ekrk
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ÁÎ

.[my `"yxdnae ezcia` el xifgdl d"c my 'qeza oierie ,mixkp md aexd m` 'it` eqpxtl devn l`eny itly :yxtnd
: ופירש "י,  דמעלה עשו ביוחסי,  שאי מעלי אותו ליוחסי: רב אמרl`xyi daexy xira `vnp .2
lirl epazky dnae ,o`nk d"c 'qez :ci sc lirl oiir - ryedi iaxl wx edf m`] . ואפי' לדורות, דתרי רובא בעינ ליוחסי
'qez] , מעלי ג ברוב אחד: ולפי התוס' )ד "ה מא ( בש הר "ח אליבא דרב חנ בר רבא,['` oic `r daeyz
.[`"yxdn oiire ,i"yxk mixaeq
, ולהחזיר אבידתו, לפקח עליו את הגל, שחייבי לפרנסו, דינו כישראל גמורmixac x`y oiprl
 וכ אי,[aexd xg` oenna mikled oi` xn`y l`enyl 'it` ezcia` el xifgdl miaiig - ezcia` el xifgdl d"c `neia 'qezd
.מאכילי אותו נבילות

itl]

 חייבי לשל כדי,כששור ישראל הזיק את שורו

'לפי התוס
,ישראל שהזיק ישראל
.[eh

[ ס "ק נו,' וע "פ הב "ש אהע "ז סי' ד,)ד "ה לא

'ld d"eqi` e"ht m"anxd lr "gztnd" xtqa oiire ,miwleg `ian my y"ad] ,mly wfp cren ,p"g mz]

 אי מאכילי אותו, אי מחזירי לו אבידתו:  ולכ, הוי ספקdvgn lr dvgn da yiy xira `vnp .3
, שא שורו הוא שור ת שהזיק ישראל, ולעני נזקי אמרינ המוציא מחבירו עליו הראיה,נבילות
 וא שור,  ולא נזק של עד שיביא הניזק ראיה שהמזיק עכו " ויגבה נזק של,משל לישראל ח "נ
."  דאומרי לו "תביא ראיה שישראל את ושקול, דיד נגח שורו פטורי מלשל
,[ezeigdl oieevn ep` l`xyi aexa wxc] , ' )ד"ה א ( לדעת רב "אי מצווי להחיותו " דהיינו לפרנסוqez i t l
zrcl eli`e ,dvgn lr dvgna s` ezeigdl devn - ek 'ld a"eq`n e"ht m"anxd zhiy itle] .הואיל ואי בזה פיקוח נפש
.[1 oic seql dxrda lirl oiir - l`eny
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ËÎ

.ÊË Û„ :‰ÏÓ¯‡˙˘ ‰˘‡‰ È˘ ˜¯Ù

éðù ÷øô

äìîøàúðù äùàä
zx`an :bk sca 'nbd ,"xizdy dtd `ed xq`y dt"d mda mixne`y mipte` dnk mi`aen df wxtay zepey`xd zeipyna
.y"iir .oenn geix jkn el yiyk mbe `pennc `xxc oi`yk ,oixeqi`ae zepenna ok opixn`y ,l"nwy

.fh sc

?"ryedi iax dcene ipzwcn `xazqn inp ikd" (.' )בד טזnbd ixac zpeek `id dn .`

:‰·Â˘˙

 וכוונת הגמ' מדקתני, ומודה ר "ג בברי וברי, כוונת הגמ' להוכיח שהמשנה היא ג לפי ר "גi" yx i t l
 ולכ בסיפא אומרת המשנה, שברישא ישנו די שבו מודה ר "ג לרבי יהושע,"ומודה רבי יהושע וכו' " משמע
. ומזה מוכרח שברישא בברי וברי מודה ר "ג לרבי יהושע,די שבו מודה רבי יהושע לר "ג
, מ "מ זה נחשב כברי ושמא, שא שמדובר כשהבעל טוע ברי, ' )ד"ה הכי נמי( כוונת הגמ' להוכיחqez d i t le
 ואמאי, א"כ פשיטא דר "ג מודה, דא נאמר דחשיב ברי גמור, משו שאי זה שמא ממש,ומ "מ ר "ג מודה
 אלא מוכח, כיו שברישא לא הובא די שמודה בו ר "ג,הביאה המשנה בסיפא די שמודה בו רבי יהושע
 ולכ הביאה המשנה בסיפא די שמודה בו רבי, ומ"מ מחדשת המשנה שמודה ר "ג,שאינו נחשב כברי גמור
.יהושע
.fh sc

?wleg ebin dfi`ae ,ryedi iax dcen ebin dfi`a .a

:‰·Â˘˙

. לכו"ע הוי מיגוederazy `la envrn dcedyk wizy ira i`c ebin .1
ederazy xg` "wizy ira i`c" ebin

.2

.[ryedi iaxl]  לא הוי מיגוi" yx i t l
xzei zxg`d dprha on`p did `ly mewna ,`ed 'qezd zhiyl ryedi iax wlgy dn lke]

,לכו "ע הוי מיגו

' qe z d it le

zprhc ,ur zkenc ebina ,"izqp`p ipzqx`yn" zpreha :`nbecl ,mc`d ly dybxdd cvn xzei dlern dprh `idc `l` ,z`f dprhn
- ryedi iaxle ,ebin liren - b"xl b"dkae ,ef dprhn xzei da zpn`p dpi` j` ,dpedkl dnvr zlqet dpi`y daeh xzei `id ur zken

.['qezd zhiya y"yxae `"yxdna x`ean jk ,ebin liren `l
.fh sc

?"ied i`n micr ez` `l ik" ze`yip zeleza miyp aexc oeikc 'nbd dywn in itl .b
:‰·Â˘˙

 אבל לשמואל הרי, הולכי בממו אחר הרוב, ' )ד"ה כיו ( קושית הגמ' היא רק לפי רב שסוברq ez d it l
aexa mpn`c ,l`eny itl mb `id 'nbd ziiyewc ex`ia mipyi 'qeza la` ,o"anxd zhiy `id oke] .אי הולכי בממו אחר הרוב
.[n"dra zhiy `id oke ,oenn zwfg cbp lireny l`eny dcen dfac ,aexl zriiqnd sebd zwfg yi o`k la` ,l`eny bilt cegl
:fh sc

?`nepida d`viy jk lr micr jixv m`d ,miiz`n zeabl ick .c

:‰·Â˘˙

 שגובה מאתיי א א אי עדי שיצאה: בגמ' מבוארdleza `idyk d`yipy lew dilr `vi m` .1
itly :mdixacn rnyn] . הולכי בממו אחר הרוב, שזהו לפי רב הסובר:  תוס' )ד "ה כיו ( כותבי.בהינומא
aex `ki`c oeik ,micr jixv oi`y n"drae mipyi 'qezd zhiy eli`e ,jk lr micr jixv ,aexd xg` oenna mikled oi` ,xaeqd l`eny
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 dleza `idyk d`yipy lew dilr `vi `l m` .2לכו "ע צרי עדי .
בתוס' מבואר :שמועיל ג באופ שאחד מהעדי הוא גדול שראה בקטנותו.
di`xd dne ,mqxetn xacd `diy jixvy e` dleza `idyk d`yipy lew zaygp micr ipy zrici m`d .d
?jkl
:fh sc
˙˘:‰·Â

תוס' )ד"ה וזו( כותבי  :שידיעת שני עדי שיצאה בהינומא אינה נחשבת קול שנישאה כשהיא בתולה,
והראיה לכ שהגמ' שאלה ,א נאמר שכל הנישאת בתולה יש לה קול א "כ מה מועיל שמביאה עדי שיצאה
בהינומא וראשה פרוע ,הרי כיו שאי לה קול ,א "כ מוכח שלא היתה בתולה והעדי משקרי  .ומוכח מהגמ'
דמה ששני עדי אלו מעידי שהיתה בתולה ,אינו נחשב קול.
.e

,"jiz`yp dpnl`" xne` `ede "ipz`yp dleza" zxne` `id dyxbzp e` dlnx`zpy dy`d
`:fh :eh sc ?dcia daezk xhy dl `diy jixv m`de ,miiz`n daeb izni`e ,dpn daeb izni

˙˘:‰·Â

 rext dy`xe `nepida d`viy micr dl oi` mbe daezk dl oi`y ote`a .1אי לה אלא מנה,
דנאמ הבעל לומר "אלמנה נשאתי " ,דאפי' לר "ג ] ,[zpn`p dy`d `nye ixaac xaeqdמודה הכא דהבעל נאמ ,
כיו דהכא ברי וברי הואzerwxw ceariy daezkc ,zvwna dcen ly dreaya aiegn epi` lrad - c"a`xde y"`xd itle] .
.[zvwna dcen zreay aiig - dk 'ld zeyi`n f"ht m"anxd itle ,`id
בתוס' )ד"ה וליחוש( מבואר :שבמקו שלא מכירי א היא אשתו ,א "צ לית לה כלו  ,במיגו שיכל לומר
"אי את אשתי ".
 dzaezk z` epiptl d`ian dy`dy ote`a .2בתוס' )ד"ה האשה( מבואר :שגובה כפי הכתוב בכתובתה
מנה או מאתיי .
.3

`daezk oiazek oi`y mewnae `nepid icr d`iad m

גובה מאתיי וכותבת שובר ,וכ הדי

במקו שכותבי כתובה ויש לה עדי שנשרפה כתובתה.
.4

dtxypy micr d`iany `la dtxyp daezkdy zprehe `nepid icir d`iadyk

 x a e y o i a z e k c " n lגובה מאתיי וכותבת שובר לבעלה .תוס'
מיגו שיכל לומר "פרעתי " ,דמיגו במקו עדי הוא ,כיו שאי לו שובר.

)ד טו :ד "ה האשה(

כותבי  :שלבעל אי

 x a e y o i a z ek o i ` c " n l eאינה גובה כתובתה כלל ,אא "כ תביא את הכתובה או עדי שנשרפה.
`ly xaeq `ed mipte` dfi`a ,xaey oiazeky dcen mipte` dfi`a xaey oiazek oi`y c"nl .f
:fh sc
?recne ,miazek

˙˘:‰·Â

 e`ivedl dvex dpi`e dcia daezkd xhyy reci m` .1רשאי הבעל לעכב את הפירעו עד שתוציא
את הכתובה.
 dnecke sxyp daezkd xhyy micr i"r reci m` .2כותבת שובר וגובה כתובתה ואי הבעל רשאי
לעכב את הפירעו עד שתביא את הכתובה ,כיו דזכותו של הבעל לעכב הוא ,כדי שלא תוציא פע
שניה ,וכא אי את החשש שתוציא פע שניה ,שהרי הכתובה נשרפה.
בתוס' )ד"ה מאי( מבואר .1 :שזהו דוקא במקו שאי כותבי כתובה .2 ,במקו שכותבי  ,א בנשרפה
אינה גובה ,דחיישינ שמא כתב לה כתובה אחרת .3 .א העדי מעידי "שהכתובה נשרפה אחר
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הגירושי " גובה ,ואי חוששי שכתב לה כתובה אחרת.
.3

`jkl micr yiy `la daezkd ca`py zpreh m

 ` t t a x i t lהבעל לא חייב לשמור שובר ,ולכ האשה אינה יכולה לגבות כתובתה.
 ed a ` ' x i t l eהבעל חייב לקבל שובר ,כיו דעבד לווה לאיש מלוה והוא משועבד לשמור שובר ,ולכ
האשה גובה כתובתה וכותבת שובר לבעלה.
 `nepid icira dzaezk daeb m` .4כותבת שובר ,כדי שלא תגבה פע שנית בעידי הינומא.
?dcia didi `l daezkd xhy m` lral didi geex dfi` .g

:fh sc

˙˘:‰·Â

בתוס'

)ד "ה וליחוש(

מבואר:

"izrxt" oerhl on`p c"ia dyrn xg` orehd c"nl

הרווח הוא שנאמ לטעו "פרעתי " ,אול א

שטר הכתובה בידה לא נאמ לטעו "פרעתי ".
 "izrxt " o er hl on`p ` l c" nleהרווח הוא שא לא יהיה לה עידי הינומא ותתבענו יוכל לטעו
"פרעתי מנה " במיגו של "אלמנה נשאתי " ,וכ במקו שלא מכירי אותה נאמ לומר "פרעתי הכל " במיגו
של "אי את אשתי".
:fh sc

?dzqitz dliren m`d ,dleza dzidy zprehy dy` .h

˙˘:‰·Â

מפשטות הגמ' מוכח שמועילה תפיסתה ,דהגמ' אומרת שא קמי בעולה לא היינו מעבירי כלל ,אזי היתה
תופסת ואומרת "שאיתנוסי הוא דאיתניסי ".
) i " y x i t lד "ה זימני (

היינו בתפסה שלא ע"י בי "ד ,ומוכח דבלא ב "ד מועיל תפיסתה ,ורק בב "ד לא

מועיל תפיסתה.
) ' q ez d i t l eד"ה איתנוסי( היינו כשיש לה מיגו דאי בעי אמרה "שלא תפסה " ,ומוכח דמועיל תפיסה
רק היכא שיש מיגו.[ipeeb lka dliren dzqitzy ,rnyn eznizqne ,ok yxit `l i"yx la`] .
.i

?znd z`ved jxevl dk`ln e` g"z yeniy e` dxez cenlz oilhan m`d

.fi sc

˙˘:‰·Â

 ipze ixwc o`nl .1מבטלי ת"ת להוצאת המת רק א אי עמו כל צרכו,
 ,[daeg iedyאמרו על רבי יהודה בר אליעא ] ,[y"yx - ezepne` ezxez didyשהיה מבטל תלמוד תורה להוצאת
המת והכנסת כלה ,אבל א יש עמו כל צרכו אי מבטלי j x c d i n y n i p i` x a l ` e n y a x it l ,
כל צרכו היינו שלוש עשרה גברי וששת אלפי שיפורי ,ויש אומרי שהששת אלפי זהו מתו
השלוש עשרה אל  `ler it l ,היינו אנשי משער העיר עד הקברmi x n e` y ie zy y a x i t l e ,
 op gei i a xהיינו ששי ריבוא.
]wiqn y"`xd la` ,zeyx iedy n"i

בתוס' )ד"ה להוצאת( מבואר :שמבטלי אפי' למת שאינו מצוה ,וה "ה שכול בטלי ממלאכת  ,ודוקא
בשעת הוצאת המת ,אבל לא בשעת הוצאת המת אי מבטלי  ,אא "כ אי חבורה שתעסוק במת.
עוד מבואר בתוס' )ד"ה מבטלי ( :שאי מבטלי שימוש ת "ח מפני הוצאת המת.
 mixg`l ipzn mbe `pze ixwc o`nl .2לית ליה שיעורא.
 i` g` a x c zez li` y d e i "y x it l ,ipz `le ixw `lc o`nl .2א יש לו מתעסקי כדי קבורה ,אי
מבטלי ת "ת עבורו.[yeniy oilhan oi`y y"ke] ,
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 א למא,[z`vedl d"cez - znd z`ved zrya] , שממלאכה מבטלי את כל בני העיר ואסור: תוס' )ד"ה אבל( כותבי
.דלא קרי ולא תני
:fi sc

?dwfg ied m`d ,oad ipta dpye a`d ipta mipy izy lk` .`i

:‰·Â˘˙

. אפי' אח "כ הגדיל, לא הוי חזקהohw oa ipta lk` m` .1
i"xd itle ,'f 'ld orhpe oreh c"it c"a`xd zrc oke]

. לפי רש "י )ד"ה וכדרב( זהו אפי' החזיק זה בפניו כמה שני
.[dwfg ef ixd licbdy xg`l mipy 'b wifgdy lk - m"anxde y`bn

. שהוי חזקה: בתוס' )ד"ה ואחת( מבוארwifgdl wifgnd ligzdy iptl lecb didy oa ipta lk`yk .2
licbd eia` iigae ,ohw did oad wifgdl wifgnd ligzdyk m`

. מצטרפות שני החזקה שהחזיק בחיי האב והב

.3

(  ' )שq ez d i t l

. דגדול במילי דאבוה קט הוי, לא הוי חזקהl` en y ep ia x my a ' q ez d itle
:fi sc

?recne ,dwfg ied m`d ,eipta `ly zg`e eipta miizy lk` .ai

:‰·Â˘˙

. כיו שלא יכול למחות, לא הוי חזקהzeytp zngn gxa m` .1
. היה לו למחות, דכיו שמחאה שלא בפניו הוי מחאה, א לא מיחה הוי חזקהoenn zngn gxa m` .2
 דהמחזיק: ופירש"י, אפי' כשהחירו מעיר לעיר ובאותה מדינה, לא הוי חזקהmexig zry yi m` .3
." יכול לומר "לא נגלית לי מחאתו שאשמור את שטרי
eizrxte jnn iziel dpn" xne` e` "jnn dizgwle dzid jly ef dcy" exiagl xne`a oicd dn .bi
.hi :gi sc
?recne ,"qxt eizlk`de icia jia`l dpn" xne` e` "jl

:‰·Â˘˙

"ÍÓÓ ‰È˙Á˜ÏÂ ‰˙È‰ ÍÏ˘ ÂÊ ‰„˘" Â¯È·ÁÏ ¯ÓÂ‡‰

.‡

." ` נאמ הקונה במיגו "דאי בעי שתיקnw `xn zwfg icr xrxrnl oi`yk .1
 כיו שאי,  הקונה אינו נאמdwfg ipy lk` `l dpewde ,`nw `xn zwfg icr xrxrnl yiyk .2
," אבל א אכל שני חזקה בפניו נאמ המחזיק לומר "אבד שטרי,לו שטר מכירה
.[zencewd zeaeyzd izya oiir

- eipta wifgd `l m`e]

"ÍÏ ÂÈ˙Ú¯ÙÂ ÍÓÓ È˙ÈÂÏ ‰Ó" Â¯È·ÁÏ ¯ÓÂ‡‰

.·

." הלווה נאמ במיגו "דאי בעי שתיקd`eldd lr micr oi`yk .1
 הדי תלוי במחלוקת בדי המלוה את חבירו בעדי א צרי לפורעוd`eldd lr micr yiyk .2
.['` 'irq 'r 'iq n"eg oieri ,zqid zreayae] ,"  וממילא נאמ לומר "פרעתי,  וקיי "ל דאי צרי, בעדי
 שלכו "ע אי:מבואר

( )ד "ה אי

'בתוס

"micra `l` iprxtz l`" delnd xn` d`eldd onfayk

.3

." הלווה נאמ לומר "פרעתי

"Ò¯Ù ÂÈ˙ÏÎ‡‰Â È„È· ÍÈ·‡Ï ‰Ó" Â¯È·ÁÏ ¯ÓÂ‡‰

.‚

."  במיגו "דאי בעי שתיק, פטור אפי' משבועהederazy `la dcedyk .1
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lecb epreha

 a w r i o a ` " x i t lחייב שבועה ,כדי מודה במקצת ,ואינו נחשב ל "משיב אבידה ",
 ,[ebin gkn `ziixe`cn xeht - 'qezd zhiy itle ,mlerd oewiz iptn opaxcn xeht dcia` aiyn - iaxeדסבר אי אד מעיז
פניו ,לא שנא בפני האב לא שנא בפני הב .[minkgk wqet c"a`xde ,i"a`xk wqt s"ixd] .
]d"c i"yx zhiy itl

 op a x i t leפטור אפי' משבועה ,דלגבי הב הוי "משיב אבידה " ,דסברי אד מעיז בפני הב ג א
הוא גדול ,א שאי מעיז בפני האב.
.3

ohw epreha
i" yx i t l

)ד יח .ד "ה אלא(

כיו שבא בטענת אביו טענה חשובה היא ,והדי תלוי במחלוקת ראב"י

ורבנ שבדי הקוד .
) ' q ez d i t l eד "ה אלא(

לכו "ע פטור אפי' משבועה ,מגזיה "כ "כי ית איש ".

?dreaya aiig m`d oecwta e` d`elda "zvwna dcen" .ci

.gi sc

˙˘:‰·Â

 d`elda .1חייב שבועה.
.2

oecwta
) ' q e z d it lד "ה חזקה( ) i " y x m y aבפרק הגוזל(

פטור משבועה ,דדוקא בהלואה אי אד מעיז ולכ אי

לו מיגו ,אבל בפקדו מעיז ,ולכ יש לו מיגו.
 ' qe z d it leחייב שבועה א בפקדו  ,כדמוכח מכמה מקומות בש "ס.
e` `ziixe`cn m`de ,dreayl leqt olfby mrh dn ,dreayd lr mb ceyg m`d `penn` ceygc ebin .eh
?opaxcn
:gi sc
˙˘:‰·Â

 olfbפסול לשבועה ,הגמ' בב "מ מביאה פלוגתא בדי מי שחשוד על ממו א חשוד ג על השבועה .רש"י
ותוס' נחלקו בטעמי הדי שגזל פסול לשבועה וא מדאורייתא ,וכ הא חשוד על הממו פסול לשבועה,
הא מדאורייתא ,מה הטע  ,וכדלהל :
) ' qezd i t lד"ה ובכולי( ) i " y x z h i y aבב"מ( מדאורייתא לכו"ע חשוד על ממו חשוד ג על השבועה ,ורק
מדרבנ איכא מ "ד חשוד על הממו לא חשוד על השבועה ,לפי שראו שהיו מקילי בממו יותר מבשבועה,
ותקנו להקל רק על החשודי ולא על גזל ידוע.
 c i q g d ce d i ' x my a ' qe z d it lהמחלוקת א מ התורה החשוד על ממו חשוד ג על השבועה,
המחלוקת היא רק על אותו ממו שבא לישבע עליו ,אבל על ממו שכבר גזל לכו "ע חשוד על השבועה,
ולכ גזל פסול מלישבע.
 ' qe z a n" i d it leמדאורייתא גזל פסול רק לעדות אבל כשר הוא לשבועה ,וחכמי פסלוהו ג לשבועה,
וכל המחלוקת בב"מ מדובר רק על חשודי על ממו א רבנ ג פסלו להישבע כדי גזל .
?xeht e` oinelyza aiig m`d ,rayil leki epi`y jezn .fh

:gi sc

˙˘:‰·Â

בתוס' )ש ( מבואר :שבשבועה דרבנ פטור מתשלומי  ,[aiig - i"yxle okzi] ,אבל בשבועה דאורייתא משל .
].[mlyln xeht b"dka mbc c"n `ki`c zereay zkqna mi`xen`e mi`pzc `zbelt dfa `ki`c ,`l` d"cez :ai sc lirl oiir
epiid miqep` mixne` micryk .1 ?recne ,xhyd i"r zeabl xyt` m`d ,oldlc mipte`a .fi
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

Â"Ò ·‡ 3333\4 555\-004 ˙Â·Â˙Î2- ˙Â·Â˙Î ˙ÎÒÓ / ÌÏ˘‰ „ÂÓÏ˙‰ ˙˘Ó

„Ï

i`pz .4 .epixac eid `rcen e` dpn` .3 .epiid zecr ileqte miphw .2 .zeytp e` oenn zngn
xhyd" xne`y deln .6 ."i`pz epi`" xne` cg` cre "i`pz" xne` cg` cr .5 .epixac eid
.k±:gi sc
`."`ed dpn

˙˘:‰·Â

‡.

‡ÔÂÓÓ ˙ÓÁÓ ÂÈÈ‰ ÌÈÒÂ

][:gi sc

אינ נאמני  ,משו שאי אד משי עצמו רשע ,ולכ אינ נאמני א א אי כתב יד יוצא ממקו
אחר.

·.

‡ÂÈÈ‰ ˙Â„Ú ÈÏÂÒÙ ,ÂÈÈ‰ ÌÈË˜ ,˙Â˘Ù ˙ÓÁÓ ÂÈÈ‰ ÌÈÒÂ

][:gi sc

 xg` mewnn `vei mci azkyk m` .1אינ נאמני  ,דכיו שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד.
.2

`xg` mewnn `vei epi` mci azkyk m
mink g i tl

נאמני  ,דאיכא הפה שאסר הוא הפה שהתיר ,דסוברי

"מודה בשטר שכתבו צרי

לקיימו ".
) n" x i tleיעוי רש "י ד "ה אי נאמני (

אינ נאמני  ,דסובר "מודה בשטר שכתבו אי צרי לקיימו " וליכא

פה שאסר.[`k 'eyz onwl oiire] .
) i" y x it lד "ה מודה(

מחלוקת היא כשהלווה מודה שכתבו ועל פיו חתמו העדי .

) ' qez d i t leד יט .ד"ה טעמא( :מדובר כשהלווה אינו מודה שכתבו ,ואעפ "כ לר "מ אינ נאמני ,
משו שלא אמרינ מיגו לפסול השטר ,אבל א הלווה מודה שכתבו ,א רבנ מודי שהעדי לא
נאמני  ,שהרי אי פה שאסר.

‚.

‡ÂÈ¯·„ ÂÈ‰ ‰Ó

][:hi sc

לכו "ע אינ נאמני  ,משו שעדי לא חותמי על עולה ,ופירש "י :דאי נאמני להרשיע את עצמ  .ומבואר
בתוס' )ד"ה אמר רב נחמ ( :שאינ נאמני א א אי כתב יד יוצא ממקו אחר ,הואיל ואחר שמודי
שהשטר נכתב בכשרות שוב אינ יכולי לפוסלו.

„.

ÂÈ¯·„ ÂÈ‰ ‡Ú„ÂÓ

][:hi sc

 on gp ' x i t lאינ נאמני  ,כנ "ל משו שעדי לא חותמי על עולה.
.[xg` mewnn `vei `l mci azkyk

]s` mipn`p mpi`y dpn` xhyk edf okle

 iy ` a x x a x n it lנאמני  ,והדי תלוי במחלוקת ר "מ ורבנ הנ "ל נושא ב' ,שלפי רבנ
אמנה " ,מפני ש "מודעא " ניתנה להכתב ,ואילו "אמנה " לא ניתנה להכתב.
לפי התוס'
אחר ,אי נאמני .

)ד "ה אמר ר "נ(

.‰

˙ÂÈ¯·„ ÂÈ‰ È‡

עדיפא "משטר

זהו רק כשאי כתב יד יוצא ממקו אחר ,אבל א אי כתב יד יוצא ממקו

][:hi sc

` e`pz el miiwy epi`x `le i`pza did xkndy exn` mדעת רב נחמ שנאמני  ,הואיל ותנאי
מילתא אחריתא הוא .מתוס' )ד"ה או( משמע :שנאמני רק א אי כתב יד יוצא ממקו אחר ,עיי "ש.

ÂÈ‡" ¯ÓÂ‡ „Á‡ „ÚÂ ,"È‡˙" ¯ÓÂ‡ „Á‡ „Ú .Â

˙,"È‡

]i`pz did" xne` '` ,xhya minezg micr 'a eidy 'it

mya gw w"q en 'iq j"y - df z` df miyigkny xaecn `l la` ,"i`pz ea didy izrny `l" xne` ipyde ,"miiwzpy izi`x `le

.[y"iir ,`"ahixd
 ` t t a x i t lהעד אינו נאמ לעקור את השטר ששניה חתומי בו.
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip
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.ËÈ :ÁÈ Û„ :‰ÏÓ¯‡˙˘ ‰˘‡‰ È˘ ˜¯Ù

 ry ed i a x c d i xa ` p ed ax it leדי השטר כדי שטר שחתו בו עד אחד ,כיו דקיי "ל תנאי מילתא
אחריתי היא ,ולכ נאמ לומר "תנאי היה " ,ושטרא ממילא מיתעקר .והלכתא כר "ה בריה דרב יהושעdxe`kle] ,
.[mcew `yep l"pk ,xg` mewnn `vei mci azk m` s` edf

.Ê

˘˙Â„Ú ÈÏÂÒÙ ,ÂÈ‰ ÌÈÒÂ‡ ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˘ Â‡·Â ,Â˙ÓÂ ¯Ë˘‰ ÏÚ ÌÈÓÂ˙Á‰ ÌÈ„Ú È
ÂÈ‰ ÌÈË˜ ,ÂÈ‰
",mipn`py oicd mileqt md oiicr eiykr m` la` ,mixyk md eiykry epiid - m`e d"cezd itl ,ipzwc "zecr ileqt
.`py `lc l"q y"`xde

.1

`xg` mewnn `vei mci azk oi` m

הדי תלוי במחלוקת ר "מ ורבנ הנ "ל נושא ב' ,שלפי רבנ

נאמני  ,הואיל ויש לה ה"פה שאסר ".
.2

`xrxr eilr `xwy xhyn xg` mewnn `vei mci azk didy e` df `ed mci azky micr yi m
 c"iaa wfgedeבברייתא מבואר :שהעדי האחרוני אינ נאמני  ,שהרי אי לה פה שאסר.

 zy y a x i tlזאת אומרת :הכחשה תחילת הזמה היא ,וכש שאי מזימי את העדי אלא בפניה
כ אי מכחישי את העדי אלא בפניה  ,וגובי ע "י השטר .ומבואר בתוס' )ד"ה אמר רב ששת( :דמודה
רב ששת ,שיש תנא הסובר שהעדי נאמני  ,דיכולי להכחיש שלא בפניה  ,ולא אמרינ הכחשה
תחילת הזמה ,ואחרת מר' אבהו הסובר שמכחישי את העדי שלא בפניה  ,וה "ה שאפשר להזימ
שלא בפניה  ,א יש לה די הכחשה ולא הזמה.
 on gp a x i t l eזהו מפני שאוקי תרי להדי תרי ואוקי ממונא בחזקת מריה שהוא הלווה.
) i " y x z h i yד"ה ואוקי( :לאו דמגבינ בשטרא אלא דלא קרעינ ליה ,ונפק"מ באופ שהמלוה תפס
שלא מפקינ מיניה ,וכתבו התוס' )ד"ה ואוקי ממונא( :שצ "ל שרש "י סובר שתפיסה לאחר שנולד הספק
במקו שטוע ברי הוי תפיסה.
) ' q eza y " l" i er e" d u ex i zd it lש ( תפיסה לאחר שנולד הספק לא מועיל א א טוע ברי,
והכא נפק "מ בא תפס לפני שנולד הספק.
`"ayxd mya 'qezd itle

בברייתא מדובר בשובר דמחזקינ עדי שובר בכשרי והלווה לא

חייב לפרוע,
..[ixa orehyk s`e

]`liren wtqd clepy iptl dqitzy epziibeqn gxkd oi` - `"ayxd itl ,oirxew - d`eld xhya wtq yiyk la

"‡Â‰ ‰Ó‡ ¯Ë˘" ¯ÓÂ‡˘ ‰ÂÏÓ .Á
`mixg`l ag `l m

][.hi sc

תבוא עליו ברכהmixg`l ag m`e ,

אי נאמ  ,וכדרבי נת הסובר דאמרינ

שיעבודא דר "נ.[oipn d"cez - ozp iaxk `zkldc rnyn] ,
ומבואר בתוס' )ד"ה וכגו ( :דא השטר בידו ולא איתחזיק בבי דינא נאמ  ,במיגו דאי בעי קלתיה,
וסוגייתנו מיירי דאיתחזיק בבי דינא או שנמצא השטר ביד שליש שאי מיגו ולכ אי נאמ .
.hi :gi sc

?dwfg mewna e` micr mewna ebin opixn` m`d .gi

˙˘:‰·Â

 ,micr mewna ebin .1לפי התירו הראשו בתוס'

)ד "ה אי נאמני (

לא אמרינ .

 dwfg mewna ebin .2מסוגייתנו )ד יט .בהו"א( משמע :שלפי ר "מ לא אומרי  ,ולפי רבנ אומרי  ,והתוס'
)ד"ה חזקה( הקשו מהגמ' בב"ב )ד ה (:שמסתפקת בזה.
?dqitz ied m`d wtqd clepy xg` e` wtqd clepy iptl dqitz .hi

.k sc

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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:מבואר
`"ayxd mya 'qezd 'it itl la` ,'qeze i"yx yexit itl oiibeqn `vei ok]

()ד "ה ואוקי ממונא

'בתוס

. מועילה התפיסהwtqd clepy iptl dqitz .1
.[gxkd oi` -

. לא הוי תפיסהixa oreh epi` wfgende wtqd clepy xg`l dqitz .2
ixa orehy ote`ae wtqd dclepy xg`l dqitz

. הוי תפיסהi" yx z rc a

.3

( ' )ד "ה ואוקי ממונאq ez a o ey` x d u ex iz d i t l

. וכ יוצא מפירוש התוס' בש הרשב"א," לא הוי תפיסהl"iere"a ' qezd it le
.hi sc

?"xeari l`e bxdi" opixn` zexiar dfi` lr .k

:‰·Â˘˙

' ומבואר בתוס.[dheqa 'qezd mya q"yd oeilb - mipt zpalde] ,אי ל דבר שעומד בפני פקוח נפש אלא ע "ז ג "ע וש "ד
 וא בצינעא בכל, שא בפרהסיא בכל העבירות אומרי יהרג ואל יעבור, ששיטת רבא:()ד"ה דאמר
m"anxd itle ,xearl `le bxdile xingdl el xzen - lekiy d"c :fk sc f"r zkqna 'qezd itl] .העבירות אומרי יעבור ואל יהרג
.[fpw 'iq c"xei r"ey oiire ,bxdil el xeq` .hi sc

?recne ,"siefn"c ebina "rext" xnel on`p m`d ,eazky xhya dcen .`k

:‰·Â˘˙

 אבל לפי חכמי צרי, שכ סובר ר"מ: ורב נחמ אומר. דסבר אי צרי לקיימו, ` לא נאמped ax it l
."  דהיינו שנאמ לומר "פרוע " במיגו שיכל ליטעו "מזוי,לקיימו
.  ושהגמ' ש מפי דר "מ לרבנ, שרשב"ג בב "ב סובר בהדיא כר"מ: כותבי
 הוא מפני שירא לומר מזוי שמא, שטעמו של ר "מ הסובר אי צרי לקיימו: מבארי

()ד "ה אי

'תוס

'תוס
.יכחישוהו

()ד "ה מודה

 הואיל ועדי החתומי בשטר,  שזהו משו שדבר תורה אי צרי קיו: ותוס' )ש ( בש רש "י מבארי
:eazke] ."  ורבנ אצרכו קיו רק כי טעי "מזוי " ולא כשטוע "פרוע,נעשו כמי שנחקרה עדות בבי "ד
.["ira i`n icia jxhy" ly oexqg yiy meyn edfy ,yxtl oi`y
.elgne xfge exiagl xhy xkend .1 ?recne ,aegd z` legnl xyt` m`d ,oldlc mipte`a .ak
.hi sc
.exiaga exiage exiaga dyepd .2

:‰·Â˘˙

. שלפי שמואל הוי מחילה: מביאי
d"cez :dt sc onwl r"re]

( )ד "ה וכגו

' תוסelgne xfge exiagl aeg xhy xkend .1

, זהו משו שמכירת שטרות הוי דרבנ

(  ' )ד "ה וכגוq ez a o ey ` x d y ex it d i t l

.[bl daeyz a"t "oiyeciw" zkqn lr k"ynae ,xkend
. הוי מחילה רק מפני שקד חובו של מוכרip y d my ex it i t l e
. אינו יכול למחולexiaga exiage dpn exiaga dyepd .2
.זהו משו שחייב לו מ התורה
ixy` zedbda r"re ,legnl leki - jtidl m`y rnyn]

( ' )ד "ה וכגוqez a o ey` x d y exit d i tl

, זהו מפני שקד חובו לחוב חבירוn" i m ya 'q ez d i tle
.[my `"xbd zedbdae ,'c 'iq 'c wxt w"a zkqn lr

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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,dhey didyk eid oipwd e` dxikndy micirn micr ipye ,miqkp dpw e` xkny `ihy xa .bk
z` micinrn ep` in cia ,`ixa didy onfa eid oipwd e` dxikndy micirn mixg` mipye
.k sc
?recne ,miqkpd

:‰·Â˘˙

 דאמרינ העמד שני כנגד,ביד בר שטיא

מעמידי

dizda` zwfg el yie eizerwxw xknyk

.1

. והעמד קרקע על חזקתו, שני
, הואיל ואי חזקתו חזקה לבטל מכירתו, מעמידי ביד הקונהdizda` zwfg el oi`yk m` .2
. דאמרינ כשהוא שוטה זבי וכשהוא שוטה זב
 שכמו, שאזלינ בתר עכשיו: בתוס' )ד"ה ואוקי ארעא( מבוארdhey `ed cinzyk e` rxn aikya m` .3
. ובסוגייתנו מדובר שלעיתי חלי לעיתי שוטה,שעכשיו הוא שוטה כ הקני היה בזמ שהוא שוטה
. ולא אזלינ בתר חזקת אבהתא, דאזלינ בתר המוחזק:מבואר

( )ש

' בתוסoilhlhn xkn m` .4

.ËÈ 'Â˘˙ ÏÈÚÏ ÔÈÈÚ - È¯· ÔÚÂË ÂÈ‡˘ÎÂ È¯· ÔÚÂË˘Î ,ÂÈ¯Á‡ÏÂ ˜ÙÒ‰ „ÏÂ˘ ÈÙÏ ‰ÒÈÙ˙ ÔÈ„
:`k .k sc

?cvik ,c"iaa zexhy meiw .ck

:‰·Â˘˙

.[1 oic 'a `yep `l 'eyz onwl r"re] ."  כשכל אחד מעיד "כתב ידי הוא זה.1
.כשעדי אחרי מעידי שכתב יד הוא זה
i"yxa - xerxr `la c"iaa wfged m`e]

.2

 ע"י דמיו חתימותיה משטר שקרא עליו ערער והוחזק בבי"ד ע "י עדיו.3
.[lireny `"ic - azk i"xz mya w"nhiyae ,liren `ly :x`ean

 שאי מקיימי את השטר אלא ע "י דמיו משתי כתובות או משני שטרי מכירת שדות:  נהרדעא אומרי.4
 אבל א שתי השטרות יוצאי מתחת יד עצמו, וביוצא ע "י אחר,שאכלו בעליה ג' שני ובשופי
m` la` ,miniewn mpi` zeaezkd izyyk xaecny :yxit c"ixezd] . דחיישינ שהוא זיי את החתימות,[ לאraezd 'it]
.[`ziixaa iaizkc i`n lr `rcxdp ibilt `le ,zg` daezkn s` meiw ied - miniewn md
 אע "פ שיש לתובע חתימה,  הוי קיו,  שא מכירי את החתימה בטביעת עי:מבואר

'בתוס
.אחרת תחת ידו

()ד "ה דילמא

.[my n"qkae ,a"d zecrn e"t m"anx r"re] . א הדייני מכירי את חתימות העדי
.k sc

.5

?dilr cirdle ,xhyd lr ezecr aezkl leki mc` m`d .dk

:‰·Â˘˙

. לכו"ע יכולxhyd `la zecrdn wlg xkef m` .1
xkfp `ed xhyd z` d`exyke envrn xkfp epi` xhyd `la m`

.2

. ` אינו יכול להעידp e d a x i t l
. יכול להעידop gei i a x i t l e
 א מדי שטר עיי לקמ, מדי עדות לא מועילxhyd z` d`xy xg` s` llk xkef epi` m` .3
.תשובות כז כח
:k .k sc

?recne ,dyrndn wlg z` ipyd crl xikfdl mileki cg` cr e` oic lrad m`d .ek
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
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ipyd crl xikfdl leki cg` cr m` oiprl
`l - my eilr wlegd `ped ax itle]

,יכול להזכיר לעד השני

[2 oic zncewd daeyzay]

.1

 שלרבי יוחנ:רבא אומר
.[leki
oic lrad

.2

.` יכולa ia g a x i tl
: ופירש "י, ואי צורבא מרבנ הוא יכול, והלכתא שאינו יכול, אינו יכולiy ` a x c d i x a x n i t l e
 וא היה לו ספק,  משו שיודע בעצמו שמה שהבע"ד מזכיר לו זה נכו,ש"צורבא מרבנ " הכוונה לעד
.[raezd oic lral dpeekd "opaxn `axevy" yxit m"anxd la`] .במעשה לא היה מעיד
,df jezn cirdle ,xhyd z` ze`xl mdl xzen m`d ,dyrnd z` mixkef mpi`y micr ipy .fk
.k sc
?recne

:‰·Â˘˙
iaxe d"cez - aiigznd zrcne zexhyd oewizk azkp xhydy ote`a t"kr]
xhyd m` j`]

e`x jky micirn md xhyd it lr m`

, דהוי כמעידי שראו עדות שנחקרה בבי"ד:(  ופירשו בתוס' )ד"ה ורבי יוחנ, מותר לה

.1

[opgei

'qezd ivexiz ipya miielz mipicd - zexhyd oewizk `le aiigznd zrcn e` aiigznd zrcn `ly la` zexhyd oewizk azkp

.[d`ad daeyza mi`aend
.  ד "מפיה " ולא מפי כתב, לא הוי עדותzecrd z` mixkef eli`k mzqa micirnyk m` .2
.k sc

?recne ,c"ial azka ezecr gelyl leki cg` cr m`d .gk
:‰·Â˘˙

"  ד "מפיה,בכל מקרה לא יכול אפי' כשזוכר את העדות

(  )בחומש דבריi" y x m ya (  ' )ד "ה ורבי יוחנqe z d i t l

. ולא מפי כתב
:old lck m d mip ic de m ip t e` d ' q ezd itl e

. יכולzecrd z` xkef m` .1
aiigznd zrcn `l la` ,zexhyd oewizk azkp xhyde xkef `l m`

.2

 חו משטרי מחאה, דשטר שנכתב שלא מדעת המתחייב לא הוי שטר, לא יכולi" x e` p " `d i t l
. דהקילו רבנ במחאה ובאונס להצילו מאונסו, ובשטרי מודעא, בפרק חזקת הבתי
. יכולi" x x n e` cer i t le
zexhyd oewizk `l la` aiigznd zrcn azkp m`

.3

.[d"lwq en 'iq `"xbd xe`ia oiire] . יכולi" x e` p " `d i t l
. ושטר שנכתב לא כתיקו שטרות לא הוי שטר, לא יכולi" x x n e` cer i t le
zexhy oewizke aiigznd zrcn azkpy ote`a xaecne xkef `l m`

.4

. כיו שעד אחד בשטר לא הוי שטר, ' לא יכולq e z a oe y ` x d u e x i z d it l
. יכולi" x x n e` cer i t le i" x e` p " ` d it le
.k sc

?zexb` izya e` dt lra cg` cre azka cg` cr oicd dn .hk
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my xnin` la` ,my iia` ixac mde .zegewln sexhl]

,  שאי מצטרפי: מביאי

( ע "פ הגמ' במסכת ב "ב, )ד "ה ורבי יוחנ

'תוס

.[zegewln 'it` zeabl xiykne iia` lr wleg
ויאמרו "כ ראינו

יבואו עדי

 לעני שא, שזהו רק שלא יקרא שטר לגבות מלקוחות: תוס' מוסיפי
. אבל חשיב שטר לשלוח אותו לבי "ד, הואיל וחשיב עד מפי עד," בשטר

˙Â¯‚‡ È˙˘· ÌÈ„Ú È˘

.·

: תוס' כותבי את הדיני הבאי
 לפי מאי דקיי"ל כרבי אלעזרdelnl deeln xhyd zxiqn z` d`xy xne` cg`e xhya cg`yk .1
. יכול לגבות אפי' מלקוחות,דאמר עדי מסירה כרתי
, התוס' )ד"ה ורבי( מביאי ירושלמי הד בנידו זהcg` ly eci azk eniiwe xhya minezg mipy .2
.[aeh `l df i`cey ,azka cird cg` wxyk k"`yn ,oitxhvn m` dfa wtzqny inlyexid z` mi`ian ,xn` d"cez .dqw sc a"aa]
 בתשו' הקודמת התבאר שלפי רש"יcg` cr mezg cg` lkae zexhy 'a yi m` .3
. עיי "ש,  ולפי התוס' הדיני חלוקי במקרי,י"ט פסוק ט"ו( בכל מקרה לא הוי עדות

)בחומש דברי פרק

:k sc

?recne ,xaw df `ny oiyyeg m`d ,l`xyi ux`ay zeilelz .l

:‰·Â˘˙
zexawd zial dkenq dpi`y xira e` zexawd zial jxca `ly ,jxca ze`vnpd zeilelz

.1

 ולא חוששי שאשה קברה ש נפל או מוכה שחי, בי בתל רחוק ובי בתל קרוב,התלוליות טהורות
.את זרועותיו
 הקרובות טמאותzexawd zial dkenqd xirl e` zexawd zial jxca ze`vnpd zeilelz .2
 אבל הרחוקות א ה, בי א ה חדשות ובי א ה ישנות,[i"yx - cal myl dkld dy`d `nyc ,wtqn]
 דכבר נשתכח מ: רש "י מפרש. וא ה ישנות טמאות,[i"yx - my zkled dcigi dy` oi`c] ,חדשות טהורות
. שמא קרובות היו שהיה העיר אצלה וחרב:  ותוס' מפרשי, היודעי
úåáåø÷ úøãâä

 דבתו חמישי אמה אנו חוששי שנזדמ לקבור בע "ש בי השמשות, היינו תו חמישי אמהn" x it l
 דדברא איניש,  אבל יותר מחמישי אמה לא חוששי,ואי שהות ליל עד בית הקברות וקברו בתל הקרוב
.['qeze i"yx oiir] ,בהדה
,b"d zn z`nehn g"t m"anx - dn` miyingn xzei dfy s`]

,קרוב היינו כל שאי תל קרוב הימנו

d c e d i ia x i t l e

:  לכ,[my n"qkae
 כיו שהוא תו, חוששי לקברn" x i tl ,epnn aexw lz yie dn` miying jez aexw lzd m`
. כיו שיש תל קרוב ממנו, לא חוששי לקברd c e d i ia x it l e ,חמישי אמה
 כיו שהוא יותר, לא חוששי לקברn" x it l ,dn` miyingn xzei `ede aexw lz oi` m`
.[my n"qke m"anx oiire ,epnid aexw lz oi`y oeik ,xawl oiyyeg - dcedi iax itle] ,מחמישי אמה
äðùé úøãâä

. שישי שנהn" x i tl
 שאי אומר "זכור אני שלא היה כא תל ובימי נעשה תל זה: ופירש "י, שאי אד זוכרהd c e d i i a x i t l e
." כא
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

Â"Ò ·‡ 3333\4 555\-004 ˙Â·Â˙Î2- ˙Â·Â˙Î ˙ÎÒÓ / ÌÏ˘‰ „ÂÓÏ˙‰ ˙˘Ó

Ó

,xhyay dpnd lr e` mci azk lr m`d ,micirn md dn lr c"iaa xhyd z` miniiwnd micr .`l
.`k sc
?zwqet 'nbd dne ,n"wtp i`nl

˙˘:‰·Â
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 ia x it lעל כתב יד ה מעידי  ,בי לקולא ובי לחומרא.
 mink g it leעל מנה שבשטר ה מעידי " ,אנחנו ראינו המלוה וחתמנו ".
בתוס' )ד"ה על כתב( מבואר :דלרבי אפי' א אומרי בפירוש "על מנה שבשטר ה מעידי " הוי כאילו
מעידי על כתב יד  ,ולפי חכמי אפי' אומרי בפירוש "על כתב יד ה מעידי " הוי כאילו מעידי
על מנה שבשטר.

·.

Ó"˜Ù‰

 ia x i t l .1צרי ב' עדי על כל חתימה וחתימה ,ולכ ב' עדי המקיימי את כתב יד  ,צרי שכל
אחד יעיד על חתימתו וחתימת חבירו ובכ השטר יחשב למקוי  ,וא כל אחד יעיד רק על שלו,
צריכי לצר לה אחר מ השוק שיכיר כתב ידי שניה  mink g i tl e ,מספיק ג כשכל אחד יעיד
רק על חתימתו ,והוי כאומר "ראיתי את המלוה וחתמתי".[xingn iaxe ,miliwn minkg df dxwna] .
 ia x i t l ,zn micrdn cg`yk .2מספיק שאחד מ השוק יעיד על שתי החתימות והחי יעיד ג על
שתיה  mink g it le ,העד השני כשר להעיד רק על חתימתו ,אבל לא על של חבירו המת ,דא "כ
קנפיק נכי רבעא דממונא אפומא דעד אחד ,ולכ חו מעדות החי על שלו צרי עוד שתי מ השוק,
אחד על כתב יד המת ואחד על כתב יד החי והמת.[liwn iaxe ,mixingn minkg df dxwna] ,

‚.

·‚˜ÒÙ 'Ó

שמואל פוסק כחכמי  ,אביי אומר :שלפי חכמי א יש רק עד אחד מ השוק שיכול לקיי חתימת המת,
יכול העד החי לכתוב חתימת ידו על חרס ,[`wece d"cez - `zlibnc `yix lr e`] ,ובי "ד יקיימוהו מתו זה ,בלא
שמעיד על חתימת ידו ,ואח "כ הוא והעד מ השוק יקיימו את חתימת העד המתopiyiigc ,`zlibn lr aezki `le] .
.[wleg `"yxdnde ,izxk dxiqn icr xaeqd `"x itl s` dliren qxg lr daizkdy l"q siy m"xdnd ,seifl
,micareynn mb e` oixeg ipa miqkpn daeb m`d .1 ,el aiig `edy eci azk exiag lr `ivend .al
,ztiefn edeniiwy oipiicd znizg s`e siefn xhydy xnel on`p m`d .3 ,"izrxt" xnel deeld on`p m`d .2
.`k sc
?recne

˙˘:‰·Â

 "mlern mixac eid `l" xne` deeld xy`k .1אינו נאמ  ,והמלוה גובה מנכסי בני חורי בלבד,
אבל לא ממשועבדי  ,מפני שאי להלואה הזו קול ,כיו שלא נעשתה בעדי  ,ולכ הלקוחות לא יכלו
להזהר.
 "izrxt" xne` deeldyk .2התוס' הביאו את שיטת הרי " הסובר שהלווה נאמ  ,כיו שאי בשטר
עדי  ,והתוס' חולקי עליו וסוברי  :שאינו נאמ  ,משו "דשטר בידי מאי בעי " שיי בכל שטר וא
בכתב ידו.
 ztiiefn edeniiwy mipiicd znizg mbe siefn xhydy xn`y deel .3בתוס' )ד"ה עד( מבואר:
שצרי לקיי את השטר ,ושרק בשטר פרוזבול אי צרי קיו  ,משו שנאמ אד לומר "פרוזבול היה
לי ואבד " ,ואפי' למ "ד שלא נאמ מ "מ מודה שקיו לא בעי.
?recne ,leqt e` xyk `ed m`d ,qxg lr azkpy xhy .bl

.`k sc
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בתוס' )ד"ה ודוקא( מבואר :שלפי ר "מ פסול א א השטר נכתב לקני  ,משו שעדי חתימה כרתי ,ושלפי
ר "א א עיקר מטרת השטר לקני  ,השטר כשר ,כיו שעדי מסירה כרתי ,אבל א עיקר מטרתו לראיה
השטר פסול.
?recne ,xhyd meiwl oitxhvn oiice cg` cr m`d .1/bl

.`k sc
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 x n in ` e ` n g x a i nx , l` eny my a d c ed i a x i t lמצטרפי  ,כשכל אחד מעיד על חתימתו.
 iy ` a x e l` w f gi x a i nx , `a x it leאי מצטרפי  ,דהעד מעיד על מנה שבשטר,
 ,[i`nוהדיי מעיד בפני נתקיי .

]d"c i"yx - opax zrck

:`k sc

?"`xwiyk ifgin"l oiyyeg m`d .cl

˙˘:‰·Â

הגמ' בסוגיי מביאה שלפי רב פפי משמיה דרבא חוששי  ,ולכ אגרתא דדייני שנכתב לפני שהעדי ראו
את חתימת יד  ,השטר פסול ,משו דמיחזי כשיקרא.
) z " x i t lבתוד"ה האמר( רב ורב הונא )בגיטי ( חולקי וסוברי שלא חוששי  ,ופסק ר"ת שלא חוששי  ,ולכ
כותבי אורכתיה אפי' על מטלטלי דכפריה ,וכ יכולי לכתוב אשרתא לפני שהעדי ראו את חתימת יד .
) ' qe z a n " i d it lש ( דוקא במעשה בי "ד
חוששי  ,ולא פליגי האמוראי בזה.
) ' q ez d i t l eש (

][oiibeqak

חוששי למיחזי כשיקרא ,אבל בשאר שטרות לא

 x it p c n i" x my aלכתחילה חוששי  ,ובדיעבד לא חוששי .

?recne ,oiic dyrp cr m`d .dl

:`k sc

˙˘:‰·Â
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cirnd cr

בעדות החודש דדאורייתא הוא אי נעשה דיי  ,אבל בקיו שטרות דדרבנ הוא נעשה

דיי .
) m" ay xd it lבתוס' ד "ה הנח(

בדאורייתא אי נעשה דיי  ,משו שנאמר "ועמדו שני האנשי " אלו

העדי " ,לפני ד' " אלו הדייני .
) ' qe z a n" i d it leש (

דבעינ "עדות שאתה יכול להזימה " ,והתוס' דחו פי' זה ,שהרי יכולי להזימ

בבי"ד אחר.
 ' qe z d it leזהו מדכתיב "והצילו העדה" ,והנ כיו דחזו דקטל תו לא חזו ליה זכותיה.
 cirn epi`y cr .2בתוס' )ד"ה הוא( מבואר :שנעשה דיי  ,וכ דיי הרואה ביו  ,בדרבנ ובדיני ממונות
ובקידוש החודש נעשה דיי  ,דלא תהא שמיעה גדולה מראייה ,אבל בדיני נפשות אי נעשה דיי .
].[fn 'eyz 'g wxt w"aae ,'e-'c 'eyz 'b wxt ...`vi m` wx aezkil... dpyd y`x zkqn lr k"yna r"re
`ed xyky eilr cirdl mileki m`d ,mdn cg` lr xrxr `xwe xhyd z` miiwl eayiy dyly .el
.ak :`k sc
?recne ,xhyd z` miiwl etxvl jkae

˙˘:‰·Â

 mipey`xd z` minifn mipexg`de [`ed car] dgtyn mbtc xrxr m` .1לכו "ע יכולי להעיד עליו
] [onvr oipiicd ode mixg` odא אחר שהדייני חתמו.
 oey`xd z` miyigkn mipexg`dyk dgtyn mbtc xrxr m` .2גילוי מילתא בעלמא הוא.
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) i " y x it lד "ה גלוי(

א הדייני עצמ יכולי להעיד עליו ג אחר שחתמו ,דזהו רק בירור ואינ

נוגעי בעדות.
) l ` p p g e p ia x e ' q ez d it leד"ה תרי( לא מועילה עדות ולא עדות אחרי להכשירו ,וא "א לומר
שהעמד אותו על חזקתו כבכל תרי ותרי ,מפני שא הוא עבד ,פסול הוא למפרע ולעול  ,ולא היה לו
חזקת כשרות מעול  ,ולכ זהו אפי' לפי רב הונא דאית ליה "זו באה בפני עצמה ומעידה ".
 enzg mipiicdy iptl `zeplfbc xrxr m` .3מעידי עליו ]`" [mnvr oipiicd sשעשה תשובה " וחותמי
שלשת הדייני .
.4

``ly micirn mde mzg iyilydy iptle enzg mipiicdy xg` `zeplfbc xrxr eilr `vi m
 lfbהוי תרי ותרי.

 i" yx i t lהדיי פסול ,והדייני כיו שה נוגעי בעדות לא יכולי להכשירו ,אבל אחרי יכולי
להעיד שעשה תשובה והשיב את הגזילה ויכול לחתו .
) l` pp g ep ia x e ' qez d it leש ( א שני האחרוני העידו "שלא גזל " ,הדיי כשר ,דמעמידי אותו
על חזקתו שלא גזל ,אבל א העידו "שעשה תשובה " ,כיו שמודי לראשוני שגזל היה ,הקיו בטל,
מפני שביטל הערער את ועד המושב ,וצרי לישב ולחתו מחדש`l "daeyz eyry" micirnyk mb - o"xd itle] .
.[ayend cre lha
?recne ,eyri dn mdn cg` zne xhyd z` miiwl eayiy 'b .fl

.ak sc
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שלשה שישבו לקיי את השטר ומת אחד מה  ,כיו שעכשיו ה רק שני שחותמי  ,צריכי לכתוב
"במותב תלתא הוינא וחד ליתוהי "mya 'd ze` l`pzp oaxwd itle ,xyk "idezil cge" `la mb xyk xhyd carica - 'qezd itl] ,
 ,[leqt xhyd "idezil cg" eazk `l m` - d"nxdוכ מועיל א כתוב "שטרא דנ נפק לקדמנא בי דינא ואמר לנא
רבנא אשי " ] ,[dfa i"yx iyexit 'a oiirדבלא זה יש חשש שהרואה שרק שני חתומי יאמר שבשניי קיימוהו.
].[oicl leqt e` aexw mdn cg`y opiyiigy :azek c"ixezd
?"xizdy dtd `ed xq`y dtd" opixn`y micnel oipn .gl

.ak sc
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מסברא.
micnl oipne ,dxizdle ['qez - ecia df oi`y zxbea `le dxrp e` dphwd] eza z` xeq`l leki a` m`d .hl
.ak sc
?z`f
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 xeq`l .1שנאמר "את בתי נתת לאיש הזה ".
 xizdl .2מסברא ,הוא אסרה הוא מתירה.
 "ipeltl dizycw" xne` xgnle ,inl xn` `le "iza z` izyciw meid" xn`y a` .3בתוס'
מני ( מבואר :שנאמ א שאי לו מיגו למרות שלא פירש בתחילה ,כיו שמפרש דבריו הראשוני .

)ד "ה

.4

`eza yciwy" xn` zxgnle ,epipta didy ipeltd lr riavd `le "iza z` izycw" xn`y a
"ipeltl

 ' q e z a oe y ` x d u e x i z d it lאינו נאמ להתירה ,כיו שאי לו מיגו וא"א לומר שמפרש דבריו
הראשוני  ,שהרי התעל מהפלוני שהיה לפניו ,ונאמ רק א הצביע על הפלוני תו כדי דיבור.
ip y d m v e x i z i t l e

נאמ א כשאי לו מיגו ,דהיינו א כשהצביע על הפלוני רק למחרת ,ומה
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.[`picl miwleg mivexizd ipyy izpad itl z`f epazk] . זהו משו שלא חש לפרש,שבתחילה לא הצביע על פלוני
d`nh" dxn`yk e` "ip` diept" dxn`e da dxfge "ip` yi` zy`" dxn`y dy`a oicd dn .n
.ak sc
?recne ,"ip` dxedh" dxn`e dxfge "ip`

:‰·Â˘˙

 אול א נתנה אמתלא לדבריה,האשה אינה נאמנת להתיר עצמה אחר ששויא על עצמה חתיכא דאיסורא
 ששמואל לא עבד עובדא בנפשיה: הגמ' מביאה,[`"yxdn oiir - `lzn` `la xeaic ick jez da dxfg m`e] .נאמנת
.ופירש ממנה עד שטבלה
.bk .ak sc

?recne ,zpn`p m`d ,"ip` dyexbe iziid yi` zy`" dxn`y dy`.`n

:‰·Â˘˙
,cq ze` mixeriy uaewd]

, מכח הפה שאסר הוא הפה שהתיר, נאמנתyi` zy` dzidy micr oi` m` .1

da eliwdy dieaya wx mdixacy xyt`e ,eprci `l epgp`e micr yiy drci `idyk mb zpn`py rnyn l`eny zepa dyrnny :azek

.[y"yi oiire ,yi` zy`a `l la`
. אינה נאמנתyi` zy` dzidy micr yi m` .2
fhw 'iq `"efg oiire]

,  שאינה נאמנת ג כשהיא לא ידעה מקיומ של העדי:  ד"ה שתי( כותבי:תוס' )ד כג
.[my mixeriy uaewae ,'d ze`
micr e`a k"g`e ,`ypidl dexizd wxy e` z`yp m`

.3

 שיש חזקה שאי אשה מעיזה לומר, דסובר כרב המנונא דאמר,( לא תצא. ` )ד כגi ry e` i a x it l
."גרושה אני " וא שלא בפני בעלה
 ורב המנונא," דכל שלא בפני בעלה אשה מעיזה פניה לומר "גרושה אני, )ש ( תצאoi a ` x a d a x it le
.אמר דינו רק כשאומרת בפני בעלה
:ak sc

?recne ,zpn`p m`d ,"ip` dyexb" dlral dxn`y dy` .an

:‰·Â˘˙

 אמנ א שני עדי אומרי כדבריה, משו שיש חזקה דאי אשה מעיזה פניה בפני בעלה,האשה נאמנת
. דכשיש עדי מסייעי אותה מעיזה ומעיזה,"נתגרשה " ושני אחרי אומרי "לא נתגרשה " אינה נאמנת
e` "dyxbzp `l" micirn mixg` 'ae ,"dycwzp" e` "dlra zn" e` "dyxbzp" micirn 'ayk .bn
.bk :ak sc
?recne ,`ypil zxzen m`d ,"dycwzp `l" e` "zn `l"

:‰·Â˘˙
exn`e micr e`a k"g`e ,`ypil dexizd wx e` z`yipe "dyxbzp" e` "zn" micirn 'ayk
 ודוקא, וא נשאת לפני שבאו העדי לא תצא," הרי זו לא תנשאzn `l" e` "dyxbzp `l"

.1

. אבל בלא זה תצא והבא עליה באש תלוי, וג נשאת לאחד מעידיה," כשאמרה "ברי לי שמת
.כוונת הגמ' אש תלוי ממש

( ' )ד "ה באשqez a o ey` x d y exit d i tl

. הכוונה באיסור אש תלויip y d my ex it i t l e
dcirn cg`l `l m`c ,dicirn cg`l]

d`yp k"g`e "dyxbzp `l" e` "zn `ly" micr e`ayk carica

.2

[ielz my`a dilr `ad -

.[mcewd oicak dpice] . לא תצאw " z it l
.  כיו שנשאת אחר שבאו עדי, תצאiq ei x a mg p n i a x i t le
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בגמ' מבואר :שרבי יוחנ ראה את דברי רבי מנח בר יוסי בגירושי והיא תצא ,ולא ראה במיתה והיא לא
תצא.
 `a x it lמפני שמיתה אינה יכולה להכחישו משא "כ בגירושי .
 iq ` a x i t leמפני שמדובר שהעידו "עכשיו מת " "עכשיו נתגרשה " ,מיתה ליכא לברורי ולכ לא
תצא ,גירושי איכא לברורי ,ע "י שאומרי לה שתוציא מיד את הגט ,וא לא הוציאה תצא ,לפי"ז
א אמרו העדי "שנתגרשה לפני כמה ימי " לא תצא ].[m"anxd t"ke
 "dyxbzpy epi`x `l" exn` miipyd mipydyk .3רב אשי מפרש כ את דברי הברייתא האומרת
"שא נשאת ] [dicirn cg`lלא תצא " ,דעביד איניש דמגרש בצינעא .וזהו מפני "שלא ראינו " אינה ראיה,
ולא תצא א א העדי השניי דרי איתה בחצר אחתd"ceza oierie ,w"zl mb `ed `ziixad oice okzi f"itle] .
 .[i`nרש "י )ד"ה דמגרשי בצינעא( מפרש :שלכתחילה לא תנשא ,משו לזות שפתיי .
 "dycwzpy depi`x `l" e` "dycwzp `l" 'ae "dycwzp" micirn 'ayk .4עיי לקמ תשו' מה.
`ypil dleki m`d "dyxbzp `l" e` "zn `l" xne` ipyde "dyxbzp" e` "zn" xne` cg` cr .cn
:ak sc
?recne ,zg` zaa e`ayk .2 .df xg` dfa e`ayk .1

˙˘:‰·Â

 dzina .1לא תנשא וא נשאת לא תצא ,אביי מפרש :דכחו של הראשו כשני  ,ואי השני יכול
להכחישו ,ולכ מעיקר הדי יכולה לינשא ,[meyn d"cez seq - `ypil dexizd wx m` s`e] ,אלא שלכתחילה לא
תנשא משו לזות שפתי .
בתוס' )ד"ה אי הכי( מבואר :שזהו דוקא א באו בזה אחר זה ,אבל א באו בבת אחת ,מעיקר הדי לא
תנשא ,וא נשאת תצא ,כיו שהעד השני בא לפני שעדיי התירוה לינשא.
 [h"d oiyexibn a"it m"anx - yi` zy` dwfged `lyk] oiyexiba .2לא תנשא וא נשאת תצא ,כיו ששני העדי
אומרי שהיתה אשת איש ,וזה שאומר נתגרשה הוי ליה חד ,ואי דבריו של אחד במקו שני .
מתוס'
שנתגרשה.

)ד "ה תרוייהו(

יוצא :שלא תנשא א א לא ידענו שהיא אשת איש אלא רק על פי העד שהעיד

,`vz m`d ,xg`l `ypil zxzen m`d ,"dycwzp `l" micirn 'ae "dycwzp" micirn 'a .dn
.bk :ak sc
?recne

˙˘:‰·Â

 "dycwzp `l" micirn 'ae "dycwzp micirn 'a .1הדיני שווי להנ "ל בנתגרשה .1 ,שלא תנשא
וא נשאת לא תצא .2 .א נשאת לאחד מעידיה ואומרת "ברי לי שלא נתקדשתי " לחכמי לא תצא
ולרבי מנח בר יוסי ,א נשאת לאחר שבאו עדי תצא ,ומבואר בתוס' )ד"ה מאי( :שתצא מדרבנ אע "ג
שיש לה חזקת פנויה.
 "depi`x `l" micirn 'ae "dycwzpy depi`x" micirn 'ayk .2לא תנשא ,וא נשאת תצא ,וקמ "ל
שמצוי הוא שמתקדשי בצינעא ,ומאמיני לשני שאמרו "נתקדשה" ,ומה שהעדי האחרי אומרי
"לא ראינוה " לא הוי ראיה ,ולכ זהו ג א העדי דרי עמה באותה חצרzeyi` h"t jlnl dpyn oiire] ,
.[l"d
?recne ,`ypil zxzen m`d ,"dycwzp `l" xne` ipyde "dycwzp" xne` cg` cr .en

.bk sc

˙˘:‰·Â

 ii a ` i t lלכתחילה לא תנשא ,וא נשאת לא תצא ,כיו שלדברי שניה עד עכשיו היתה בחזקת פנויה
קוד שנתקדשה ,והאי דקאמר "נתקדשה " הוי ליה חד ,ואי דבריו של אחד במקו שני .
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בתוס' )ד"ה תרוייהו( מבואר :שזהו דוקא כשיש ריעותא לחזקת פנויה ,כגו כשאנו יודעי שזרק לה
קידושי ספק קרוב לה ספק קרוב לו ,וחד אומר קרוב לו וחד אמר קרוב לה ,אי נמי כגו שהיה נרות
דולקות ומטות מוצעות שהיה עומד לקדש ,ועד אחד אומר "נתקדשה " והשני אומר לא נתקדשה באותה
שעה ,אבל כשאי ריעותא אפי' לכתחילה יכולה לינשא ,כיו שמעמידי אותה בחזקת פנויהm"anxd] .
`id m` zwteqna wxc wqte ebiyd c"a`xde ,"izycwzp `l" zxne`e ezygkna 'it` `ypz `l dligzkl :wqet `"ld zeyi`n h"t

.[`ypz `l dligzkly oicd zycewn
.bk .ak sc

?recne n"wtp i`nle ,zpn`p m`d ,"ip` dxedhe iziayp" dxn` .fn

˙˘:‰·Â
.1

`z`ypy iptl e`ae ziaypy micr yi m

אינה נאמנתz`ypy xg` e`a micrd m` j` .

הרי זו לא תצא ,דבשבויה הקילו יותר מהאומרת "אשת איש הייתי והתגרשתי ",
"לא ידענו ".[y"yx - ziaypy eprci exn`y xaecne 'it] ,

][`n 'eyz l"pd

באמרו

` dpzgzd `l oiicre "ziaypy" micr ipy e`a k"g`e `ypil dexizd mבגמ' )ד כג (.מבואר:
שג כ לא תצא ,ד"לא תצא " פי' מהיתרה הראשו  ,ומותרת לינשא ואפי' לכתחילה ,שבשבויה הקילו
יותר מאשת איש הנ "ל תשו' מא ,ואפי' נכנס אחריה שבאי ,והרי היא שבויה לפנינו ביד אדוניה הרי
זו לא תצא מהיתרה הראשו  ,ומשמרי אותה עד שתפדה.
כל זה דוקא א התירוה אבל לא התירוה אסורה.
 "ip` dxedhy" micr dl yiy" zxne`e ziaypy micr oi` m` .2נאמנת ומותרת לינשא לכה ,
ואפי' לכתחילה ,ואי אומרי לה להמתי עד שתביא את העדי  ,ואפי' שיש קול שיש עליה עידי
טומאהz"xe ,e`l xeqi` iedy meyn eliwdy :miyxtn i"yx mya my 'qezd ,eliwd dieayay meyn edfy :zxne` oiyeciwa 'nbd] .
,epi` df oiyeciwa i"yxay miazek epziibeq lr oeilba .d`nhpy giky `le i`ay diab dytp dleepnc meyn edfy :yxtne wleg my

.[n"i mya z`f mi`ian my 'qezye
 d`nhpy micr ipy k"g` dl e`a .3תצא אפי' אחר שנולדו לה כמה בני .
 ziaypy mid zpicna micr yi m` .4אמר רבי חנינא שאינה נאסרת" ,עדי בצד איסת ותאסר ",
ונאסרת רק א יבואו ויעידו.
תוס'

)ה "ה והא(

מפרשי  :שהנידו הוא כשיש קול שיש עדי שנשבית.

cirn cg` cr e` "ip` dxedh" dnvr lr zxne` zg` lkyk .1 oicd dn ,eaypy miyp izy .gn
,"d`nh dzxagy" dcirnyk .3 ."dxedh dzxagy" dcirn zg` lkyk .2 .dxedh `idy
:bk sc
?recne

˙˘:‰·Â

 eaypy micr oi` m` .1נאמנת להעיד על עצמה שהיא טהורה ,משו שיש לה פה שאסר ,וכ לטהר
את חברתה ,משו שבשבויה הקילו חכמי להאמי לעד אחד ,אפילו לאשה ,אפילו לעבד ואפילו
לשפחה ,ואינה נאמנת לומר שחברתה טמאה ,ג א מעידה על עצמה שהיא ג טמאה.
יש עד אחד נגדה המעיד "שחברתה

רב פפא אומר :שנאמנת לטהר חברתה כדי עד אחד ,א א
טמאה " ,וכ הדי בעד אחד נגד עד אחד ,שהיא טהורהdpi`y :xaeqe `tt ax lr wleg iia` m` 'nba yixtzi` `l] ,
dzxagy dligz xn`y cg` cr cbp zpn`p m` mipey`x zwelgn `iand o"x oiire ,dze` yigkn cg` cry mewna xdhl dpn`p

.[d`nh
 eaypy micr yi m` .2הרי היא בחזקת טמאה מכח העדי  ,ולכ אינה נאמנת לומר על עצמה שהיא
טהורה ,אבל על חברתה לכו "ע ובכל מקרה ] ['` `yep ap 'eyz onwl r"rהיא נאמנת לומר שהיא טהורה`le] ,
 ,[oilnebl oiyyegדבשבויה הקילו חכמי להאמי לעד אחד אפי' לאשה ,[y"iir ,1 oic l"pk] ,וא כל אחת
אומרת על חברתה שהיא טהורה ,שתיה טהורות.
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,[dxedh `idy micirnd micr ipy yiy s`] ,בכל מקרה היא טמאה

.3

"d`nh `idy" dnvr lr dcirn m`

.משו דשויא על עצמה חתיכה דאיסורא
- "dxedh jzxage d`nh z`" ,cg` cr dl xn`e "d`nh izxiage dxedh ip`" dcirn m`
iptl `ypdl dexizde dxedh cird crdyk wx dxedh dzxag - `"ahixde o"xd itl] .cg` cr it lr zxzen dzxag

.4

.[dl 'iq y"yia r"re ,crl dncw `id m` s` crl mipin`n yiy `iad o"xde ,"d`nh izxag" dcirdy
:bk sc

?"ip` odk" envr lr cirdl on`p mc` m`d.hn

:‰·Â˘˙
daeyza oiir - "mipdk ixiage ip`" xne` m`e]

.ck :bk sc

.  וא לא לעני תרומה דרבנ, אד לא נאמ להעיד על עצמו שהוא כה
.[ap 'eyzae '` `yep d`ad
?recne ,odk `edy exiag lr cirdl on`p cg` cr m`d

.p

:‰·Â˘˙

"Ô‰Î È¯·ÁÂ Ô‰Î È‡" „ÈÚ‰˘Î ‰ÓÂ¯˙· ÂÏÈÎ‡‰Ï ÔÈÚÏ

.‡

.  אינו נאמd c e d i ia x it l e ,  נאמw " z it l
 רבי יהודה חש לגומלי ות "ק לא.  ' מחלוקת הוא רק כשיש חשש גומליn ba o ey ` x d u ex iz d i t l
.' ועיי לקמ תשו' נד נושא ב' ג,חש
 רבי יהודה סובר שמעלי ולכ אינו,  ' מחלוקת א מעלי מתרומה ליוחסיn ba i p y d u ex iz d it l e
.[ipyd uexizdk hwp dpyna i"yx] , נאמ א במקו דליכא חשש גומלי

˙‰Î ‰˘‡ Â‡È˘‰Ï ÔÈÚÏ

.·

 שזהו לפי ר"מ במסכת:( ומבואר בתוס' )ד"ה אבל,  א במקו דליכא חשש גומלי, לכו "ע אי עד אחד נאמ
אי צרי בדיקה
 לפי חכמי, אבל א לא יצא ערער, או לפי חכמי ובאופ שיצא עליו ערער, קידושי
.כדי להתירו לישא כהנת

ÔÈ˙ Â‡ ¯ÊÓÓ ‡Â‰˘ ˘Â˘Á ‡Ï˘ ÔÈÚÏ
.( דליכא חשש גומלי

)א במקו

עד אחד אינו נאמ

.‚

( ד "ה להשיאו: )ד כהi" y x it l

.  כי אי חוששי לממזר או נתי,נאמ א על פי עצמו

(  ש. ' )ד כדq ez d i t l

‰„Â·ÚÏ ÂÓˆÚ Â‡ Â· ¯È˘Î‰Ï ÔÈÚÏ
. כיו דלאו בחזקת כהונה עומד, שלכו "ע צרי בדיקה:מבואר

()ד "ה אבל אינו

‰ÓÂ¯˙· Â· ˙‡ ÏÈÎ‡‰Ï ÔÈÚÏ

.„

'בתוס

.‰

.עיי מה שנכתוב לקמ תשו' נח
diell ezelrdl e` dnexza lek`l e` dlral dieay oiprl envr lr on`p m`d ,enez itl giqn .`p
xyk cr witqn m`d ,on`p `ly xn`p m`e ,zpdk `yil e` zil`xyi dy` `yil exizdl e`
.fk±.ck sc
?micr 'a `wec jixv e` cg`

:‰·Â˘˙

 שהכל, שבשבויה הקילו:( האומרת. ד"ה וכ ( הביאו את הגמ' )לקמ ד כו: התוס' )ד כזdieay oiprl .1
 חו מהיא עצמה ובעלה שלא,  אפי' עבד אפי' שפחה המסיחי לפי תומ,נאמני לומר שהיא טהורה
. נאמני א במסיח לפי תומ
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 dnexza elik`dl oiprl .2רבי )ד כו (.סובר :מסיח לפי תומו נאמ א על עצמו לאכול בתרומה,
ומבואר בתוס' )ד כד .ד "ה וכ ( :שהגמרא בב "ק )ד קיד (:אומרת ,שנאמ דוקא לתרומה דרבנ wx yexit] ,
 ,["d`xp cere" mvexiz itl t"kr ,on`p d"c :dk sc 'qez - l"eg znexzl e` xdvie yexiz obcn `ly i"` zexit znexzlאבל
לתרומה דאורייתא מסיח לפי תומו אי נאמ .
 diell ezelrdl oiprl .3דעת רבי חייא )ד כה (:שמעלי ללויה במסיח לפי תומו שהוא לוי,
.[envr lr 'it`e epa lr oia eig` lr enez itl giqnyk oia edfy
.4

]:rnyn 'nbdn

zil`xyi dy` `yil exizdl
) i" y x it lד כה :ד "ה להשיאו(
) ' q ez d i t l eד כד .ד "ה אבל(

.5

צרי ב' עדי להתירו בישראלית.
אד נאמ על עצמו א בלא שמסיח לפי תומו.

zpdk dy` `yil exizdl

) epziibeqaד כד (.מבואר :שעד אחד לא נאמ ) ' q e z i t l ,[micr ipy jixve] ,ד כד .ד"ה אבל( זהו לעני
להתירו לישא אשה בדוקה מד' אמהות ,וכדעת ר "מ )במסכת קידושי ( ,אבל לפי חכמי )ש ( כל משפחות
בחזקת כשרות ה עומדות ,ואי צרי עדות להכשיר אלא רק במקו שיש עליו ערער.
:ck±:bk sc

?recne ,oilnebl opiyiig m`d .ap

˙˘:‰·Â

‰˙¯·Á ÏÚ ‰„ÈÚÓ ˙Á‡ ÏÎÂ Â·˘˘ ÌÈ˘ È˙˘ ÔÈÚÏ

‡.
בגמ'

)ד כד(.

בתוס'

·.

מבואר :שלכו "ע נאמני ולא חיישינ לגומלי .

)ד כג :ד "ה אי  ,ובד כד .ד "ה וכ (

מבואר :שזהו מפני שבשבויה הקילו.

·˘"Ô‰Î È¯·Á" ¯ÓÂ‡ ‰ÊÂ "Ô‰Î È¯·Á" ¯ÓÂ‡ ‰Ê ÌÈ˘‡ È

 zqgein dy` e`iydl oiprl .1עיי בתשובה הקודמת די .5
.2

dnexza lek`l exizdl oiprl
w " z it l

נאמ d c e d i ia x i t l e ,

לא נאמ  .האופ שה חלוקי ובביאור מחלוקת

עיי לעיל

תשו' נ' נושא א' ,ובנושא הבא.
 :i" y x z h iyשלפי ת"ק ג ...בסתמא  ...מה פירוש ...לא חיישינ לגומלי .

‚.

·ÔÈÎ¯ÎÏ ÏÂÊ‰ ÌÂ˜ÓÓ ÔÈÎÈÏÂÓ‰ ‰‡Â·˙ È¯ÁÂÒ

בברייתא איתא :שלת "ק לא נאמ ולרבי יהודה נאמ  .מחלוקת כא היא להיפ ממחלוקת בדי תרומה
שבנושא הקוד די  ,2בישוב הסתירה נחלקו האמוראי כדלהל :
 a x m ya d a d ` x a ` c ` a x i t lאיפו  ,רבי יהודה סובר חוששי לגומלי ולא נאמ  ,ות "ק סובר שלא
חוששי לגומלי ונאמ .[on`p epi`e oilnebl opiyiig r"ekle okzi - ecia ezepne` ilk m` j`] .
 ` a x e i i a ` i t lלא תיפו  ,רבי יהודה בכל מקו סובר חוששי לגומלי  ,ואינו נאמ  ,ורק בסוחרי תבואה
וב "דמאי " רבי יהודה סובר שהקילו להאמינו ולא חוששי לגומלי  ,מפני שרוב עמי האר מעשרי ה  ,ות "ק
בסוחרי תבואה פליג על רבי יהודה וסובר שלא האמינוהו .רבא מסביר :שזהו מפני שמדובר שכלי אומנותו
בידו.
 : y x t n i " y xדהיינו שמוכח ששניה באי למכור סחורת  ,וכיו שיש ריעותא מודה ת "ק שחוששי
לגומלי  ,אבל א אי כלי אומנותו לא חוששי .
) g " x d y e x i t i t l eמובא בתוד "ה בשכלי( ` w " z c ` a il

בכל מקו חוששי לגומלי א בסתמא ,ורק

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

Â"Ò ·‡ 3333\4 555\-004 ˙Â·Â˙Î2- ˙Â·Â˙Î ˙ÎÒÓ / ÌÏ˘‰ „ÂÓÏ˙‰ ˙˘Ó

ÁÓ

 הואיל והוא משתמש בכלי שאינ מקבלי, מפני שיש הוכחה שכה הוא, בסוחרי תבואה הוא נאמ
.טומאה
 ובמשנתינו מה שלא נאמני,  ' רבי יהודה סובר בכל מקו לא חוששי לגומליn ba ` n i` z i ra i` d it le
oiqgeil eze` oilrn aeye dnexza olik`dl micr 'a jixv okle] . זהו משו שרבי יהודה סובר שמעלי מתרומה ליוחסי
.  ולת "ק אי מעלי ולכ נאמני,[zirai`e d"c :ck sc 'qez - oicd on
[ycg xeqi`l yeygl m` oiprl]

,הדי תלוי במחלוקת ת "ק ורבי יהודה

"Ô˘È È¯·Á Ï˘Â ˘„Á ÈÏ˘" .„

( מובא בתוס' בסוגיי ד "ה שלי,: )פרק אע "פ ד נוi" y x a n "i d z hi y i t l

.[`axe ,iia` ,dad` xa `c` ax itl 'b `yep l"pk]
. משו שלא נחשדו עמי האר על החדש,לכו"ע לא חיישינ לחדש

(  )בתוס' שz " x e i " y x it le

˙ÈÚÈ·˘ ˙Â¯ÈÙÏ ˘Â˘ÁÏ Ì‡ ÔÈÚÏ
`c` ax itl ,'b `yep l"pk]

, " ` הדי תלוי במחלוקת ת "ק ורבי יהודהa y x d m y a

.‰

(  ' )בתוס' שq ez d z h i y i t l

.[`axe ,iia` ,dad` xa
. משו דסת עמי האר לא נחשדו על השביעית,לכו "ע אי חוששי לשביעית
.ck sc

(  )בתוס' שz " x i t l e

?ycge ,ziriay ,ipy xyrn ,oey`x xyrn ,dnexz lr miceyg zevx` inr m`d .bp
:‰·Â˘˙

.  חשודיdnexz exiag z` lik`dl oiprl .1
.  ה חשודי: לדעת ר "תoey`x xyrn zexitdn yxtedy cirdl oiprl .2
.  אינ חשודי: לדעת ר "תipy xyrn oiprl .3
ziriay zexit mpi` zexitdy cirdl oiprl

.4

.  " ` חשודיa y x d m y a ' q e z d i t l
.  אינ חשודיz" x it le
ycg xeqi` mdilr oi` zexitdy cirdl oiprl

.5

.  חשודיi" yx a n "i d i t l
.  אינ חשודיz" xe i" yx itl
:ck sc

?recne ,zexedh eilk m`d ,zezyl cxie eizexicw gipdy xcwd .cp

:‰·Â˘˙

.  מפני שיד הכל ממשמשת בה,כול טמאות

[i"yx - oxkenl o`yep `edy xkidl]

ecia ezepne` ilk m`

.1

. כול טהורותx"dxl mikenq opi` milkde ,ecia ezepne` ilk oi` m` .2
 משו, והחיצוניות טמאות, הפנימיות טהורותx"dxl mikenq milkde ecia ezepne` ilk oi` m` .3
.[i"yx - zeipevigd z` mi`nhne md mi`nh ux`d mr icbae ,oab lr mixaer x"dx ixaer icba 'it] ,חיפופי רה "ר
.ek±:ck sc

?zwelgn dfa yi el`ne ,oilrn `l el`n ,oiqgeil oilrn mixac el`n .dp

:‰·Â˘˙
xiy 'it] okecd one ,dlrnle [z"x - mixfa mixykd zecearn s`] ,gafnd on oilrny :x`ean .er sc oiyeciw dpyna
didy in s` - iqei iax itle ,dwcv i`abe ,miaxd ixheyn eizea` ewfgedy lke ,dlrnle oixcdpqd one ,dlrnle ['qez -
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.jln ly `ihxhqi`a azken didy in s` - qepbihp` oa `pipg iax itle ,ixetv ly dpyid ikxra cr mezg
[:ck sc]

 ואי עד אחד, כי אד לא נאמ על פי עצמו, לא מעלי

ÔÈÒÁÂÈÏ ˙Â¯Ë˘Ó

"cr iznzg odk ip`" dfa aezk m`

.‡
.1

.שמעיד עליו
 חד, נחלקו בזה רב הונא ורב חסדאmicr mezge "ipeltn dpn iziel odk ipelt ip`" aezk m` .2
 מפני שה מעידי,  וחד אמר שלא מעלי, מפני שהעדי מעידי על כל הכתוב בשטר, אמר מעלי
.  ולא על יוחסי,[e"wq gk 'iq g"dvw oiire] ,רק על המעשה בלבד
 ודאי אכולא מילתא קא,  שא הוחזקו בעיר שני יוס ב שמעו:[mipey`x cere ,dpn` d"c] 'ומבואר בתוס
dfa `iad o"xde ,oilrn r"ekl - "'eke del odk ipelt" eazk micrd m` - c"ixezd itl] .  ומעלי משטרות ליוחסי,מסהדי
.[mipey`x zwelgn
[.dk :ck sc]

 וכ,  ואילו לת "ק אי מעלי,[ediizwfg rix m`n ueg] , לרבי יהודה מעלי

ÔÈÒÁÂÈÏ ‡˙ÈÈ¯Â‡„ ‰ÓÂ¯˙Ó

.·

(: ' )ד כדnb a ` n i` z ir a i `d i t l

gp 'eyz onwl mi`aen eixac ,iax zrc oky :azek ,ipyd on`p d"c :dk sc onwl 'qeza z"x]

,:סובר רבי יוסי בגמ' לקמ ד נח
.[2 oic

 לכו "ע לא, אבל מאכילת תרומה, שרק מחלוקת תרומה בגור הוא דפליגי: ד"ה או( מבואר.בתוס' )ד כה
oebk ,car `edy yegl oi`y ote`ae ,dnexz zlik`n mb mzwelgny :yxtn 'qezd] , דשמא עבד כה הוא, מעלי ליוחסי
.[.gk sc onwlck ,dnexza lek`l leahl xtqd zian `viy
[:dk :ck sc]

. לכו"ע אי מעלי

.‚

(: ' )סו ד כדn b a o ey ` x d u e x iz d it l

.בזה נחלקו רבי יהודה ות "ק
d"c 'qezy `qxibd itl]

ÔÈÒÁÂÈÏ Ô·¯„ ‰ÓÂ¯˙Ó

(. ` )ד כהn i ` z i r a i` a ep i p t l y ' n b a d r i t e n d ` q x i b d i t l e

.[w"ze dcedi iax zwelgn ied `ni` zirai`d itl mb - milley ike
,"[ א זה מתרומה שעיקר החיוב הוא מדאורייתאd`xp cere" eazky dna ,on`p d"c :dk sc] ' qe z d it l
 שלמ "ד בנושא,  הדי כמתרומה דאורייתא ליוחסי,  דג תירוש ויצהר דא"י אפי' שהיא מדרבנ:לדוגמא
 ורק א זה של חו "ל או תרומת פירות אפי' ה מא"י לכו "ע לא,  ה "ה בזה שמעלי, הקוד שמעלי
.[df ceqi lr wleg oey`xd myexit m` r"ve] , מעלי
[.dk :ck sc]

 חו מאופ, הדי תלוי במחלוקת רב חסדא ורב אבינא א מעלי

ÔÈÒÁÂÈÏ ÌÈÙÎ ˙Â‡È˘Ó

oiqgeil i"`a mitk ze`iypn

.„
.1

. שריע חזקתייהו שלכו "ע לא מעלי
.  כבדי הקודlaae `ixeqay mitk ze`iypn .2
.  לא מעליzevx` x`yay mitk ze`iypn .3

˙"Ò· ÔÂ˘‡¯ ‡¯˜˘Î
 וכ כשידוע שחילק, מעלי

.‰

א עלה אחריו לוי שקט ממנו בחכמה
 אבל א אי גור, על הגרנות ויש ש גור לכו "ע מעלי

[epziibeqa `"yxdnae ,my 'qezae :hp sc oihib oiir]

. לא מעלי

ÔÈÒÁÂÈÏÂ ‰ÓÂ¯˙Ï [welige d"c .dk sc i"yx - mixfl oixzeny daiwe miigl rexf] ˙Â˙Ó ˜ÂÏÈÁ

.Â

 יש ראיה מסוגייתנו שמעליoikxka m`e ,  לכו "ע לא מעלי ליוחסיoikxka `l zepznd welig m`
.  אבל אי ראיה לעני להעלות ליוחסי,לאכילת תרומה
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][.dk sc

 oiqgeil `ziixe`c dlgn .1כדי מתרומה דאורייתא ליוחסי .
.2

]['a `yep lirl oiir

' n b a y o ey ` x d u ex iz d i t l ,[f"dfa epiidc] i"`a opaxc dlgn

][ep 'eyz onwl `aend cg` c"nle

כדי

מתרומה דאורייתא ליוחסי .['a `yep lirl oiir] .
 laaa opaxc dlgn .3לכו "ע לא מעלי  ,רש "י
דיליה ,ולא קפדי כולי האי.
.4

)ד "ה נשיאות כפי (

מפרש :דחו "ל לאו דאורייתא תרומה

miribn yceg y`x igelyy mewn lkae `ixeqa f"dfa dlg zlik`n

 y e a i k d i n y c ig i y ea i k c " n lלרבנ בי רב )המובאי לקמ תשו' נו( ,הוי חלה דאורייתא ודינו כלעיל
נושא ב' ,אבל לרב הונא בריה דרבי הושע ולמ "ד לאו שמיה כיבוש הוי חלה דרבנ  ,ולכאורה דינו
כלעיל אופ .2
 laa .5למ"ד שבסוריא כיבוש יחיד לאו שמיה כיבוש ,הוי חלה דרבנ כבסוריא.

.Á

‰Â‰ÎÏ ÔÂ˘‡¯ ¯˘ÚÓÓ

.1

`odk eia`y wfgen oi` m

][.ek sc

אי מעלי לכהונה ,דחיישינ שמא לוי הוא ובמקרה נתנו לו מעשר

ראשו .
.2

`oey`x xyrn lke` edepi`xe llg `edy lew `vie ,odk eia`y epl wfgen m

 m i x f l x e q ` o e y ` x x yr n c " n lמעלי לכהונה.
 mixfl x z en c" n lלא מעלי  ,א א ראינו שמחלקי לו מעשר בבית הגרנות מעלי אותו לכהונה,
משו שא "א לומר שהוא לוי ,שהרי מוחזק שאביו כה  ,וא "א לומר שהוא חלל ,שהרי חילקו לו בבית
הגרנות ,ולכ זהו בי לר "ע ובי לר "א ב עזריה.[y"iir 'q 'eyz onwl z`aen mzwelgn] ,

.Ë

„"È·· ÂÈÁ‡ ÌÚ ÂÈ·‡ ÈÒÎ· ‰ÓÂ¯˙ ˜ÏÂÁ‰

][.ek sc

מעלי לכהונה ,חו מאופ שיצא עליו קול שהוא חלל.
.dk sc

?recne ,opaxcn e` `ziixe`c m`d ,dfd onfa dlge dnexz .ep

˙˘:‰·Â

 a x ia o p a x i t lא למ "ד ] [:en sc dcp 'qnaתרומה בזה "ז דרבנ מ "מ חלה דאורייתא ,שהרי ז' שכיבשו וז'
שחילקו נתחייבו בחלה ,[i"yx oiir - "mk`eaa" aizkc] ,ולא נתחייבו בתרומה,jl zcgeind jrxf z`eaz "jpbc" aizkc] ,
.[i"yx - ewlige eyakyn `l` epn `le ,dhinyd zepy oipna ,xyrnd aezkd dlz ixdy cere
 ry ed i ia x c d ix a ` ped a x it leא למ "ד תרומה בזמ הזה דאורייתא ,חלה דרבנ דכתיב "בבואכ "
בביאת כולכ ולא בביאת מקצתכ .[laaa ex`yp oaex - `xfr dlryke] ,
opaxc dnexzn oilrn m`d .fp

]`[opaxc dlg e

?recne ,`ziixe`c dnexzl

:dk .dk sc

˙˘:‰·Â

התוס' )ד כה :ד"ה נאמ  ,הראשו ( כותבי  :שמפשטות הגמ' )ד כה (.משמע ,שלמ "ד אי מעלי מתרומה
ליוחסי מעלי מתרומה דרבנ לתרומה דאורייתא ,אבל למ "ד מעלי מתרומה ] [`ziixe`cליוחסי אי
מעלי מתרומה דרבנ לתרומה דאורייתא ,מחשש שיעלו מכח זה ליוחסי  ,אבל מכח הסתירה מסוגיי
לב "ק בדעת רבי ,צרי לומר שזהו רק למ "ד מעלי מנשיאות כפי ליוחסי  ,אבל למ "ד שמעלי אי בכלל
שיטה שמעלי מתרומה דרבנ לדאורייתא.[y"iir ,`"yxdnd y"nk ,'` 'nr lirl 'nbd t"r z`fe] .
][`ziixe`c

לפי הפירוש השני בתוס'

][df oic ceqi lr wleg oey`xd myexit m` r"ve ,my

מעלי מתרומה דרבנ לתרומה או
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‡

:‰Î Û„ :‰ÏÓ¯‡˙˘ ‰˘‡‰ È˘ ˜¯Ù

חלה דאורייתא ,רק מתרומה שעיקרה דאורייתא ,לדוגמא :תרומת דג תירוש ויצהר של א"י או חלה
דאורייתא בסוריא [opaxcn `id m` s`e ,efk dnexzn s` oilrn oiqgeil dnexzn oilrny c"nle] ,אבל מתרומת פירות
או מתרומת חו "ל ]` [xdvie yexiz obcn 'itלכו "ע אי מעלי אפי' לתרומה דאורייתא ,והא דמשמע בגמ'
)ד כה (.שמעלי אפי' מתרומת חו "ל ,זהו לאו דוקא מהתרומה שאכלו ,אלא הכוונה ממה שנשאו כפי .
) ,"`ed odke df ipa" cirdl on`p a` m`d .gpעיי תוד "ה הרי( ?recne

:dk sc

˙˘:‰·Â

 dy` e`iydl oiprl .1לכו "ע האב אינו נאמ .
) i" y x it lד "ה להשיאו(

שמא ממזר הוא או נתי .

) ' q e z i t l eלעיל ד כד .תוד"ה אבל( אינו נאמ רק לעני יוחסי  ,דהיינו להשיאו אשה בדוקה מד' אמהות,
ואינו נאמ א בצירו ע אחר ,אבל פשוט הוא שאי חוששי שהוא ממזר או נתי  ,הואיל ויש לו
חזקת כשרות.
.2

dnexza elik`dl oiprl

 ia x it lנאמ  ,משו שבידו להאכילו בתרומה.
לפי התירו הראשו בתוס'
נאמ .

)ד "ה נאמ  ,השני(

רבי חולק על המשנה בקידושי שמבואר ש שאב לא

ולפי התוס' בש ר "ת המשנה בקידושי סוברת כרבי יהודה הסובר שמעלי מתרומה ליוחסי ,
ולכ אי מעלי לתרומה על פי עד אחד או על פי קרוב ,אפי' בצירו עד כשר ,ורבי סובר שאי
מעלי  ,ולכ נאמ א בלא צירו ע אחר.
ולפי התירו השלישי בתוס' לרבי נאמ רק כשאשתו עמו.
 `iig iax i t leאינו נאמ  ,משו שהאב קרוב הוא ,וקרוב אינו נאמ  ,ומודה רבי חייא שהאב נאמ
בא הוא מסיח לפי תומו- .ck sc lirl dcedi iax itl la` ,dnexza elik`dl on`p - aexw epi`y cg` cr mdixac itle] ,
`"` .[odk `edy micirnd micr 'a yi k"`` ,elik`dl
,"`ed iele df ipa" cirdl on`p a` m`d ,"`ed iel ig`" cirdl on`p g` m`d .hp
.ek :dk sc
?recne

˙˘:‰·Â

דעת רבי חייא :שאח המסיח לפי תומו ,נאמ להעלות אחיו ללויה ,אבל א לא מסיח לפי תומו אי נאמ
מפני שקרוב הוא.
ומבואר בתירו השני שבתוס' )ד"ה במסיח( :שרבי החולק על רבי חייא לעני אב המעיד על בנו שהוא
כה  ,מודה שאב אינו נאמ להעלות את בנו ללויה אפי' כשמסיח לפי תומו ,מפני שלמ "ד מעשר ראשו
מותר לזרי אי שיי לומר שבידו להאכילו מעשר ,['a 'iz lr dfa wleg `l 'qeza '` 'ize okzi] .א למ "ד אסור
רבי חולק על רבי חייא ומעלה ללויה ,כיו שבידו להאכילו מעשר ראשו האסור לזרי .
לזרי
miiprl wx m`d ,mdipyl e` ,[mqpwy xg`le `xfr mqpwy iptl] iell e` odkl mipzep inl oey`x xyrn .q
.ek sc
`?recne ,mixiyrl mb e

˙˘:‰·Â

 mield z` `xfr qpwy iptl .1לפי רבי עקיבא דוקא ללוי ,ולפי ר "א ב עזריה א לכה .
.2

`mqpwy xg

 d ix f r oa ` " x it lלכה דוקא.
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 r" x z hiy a ' qez d i t l eא לכהני  ,[ef dhiy egc 'qeze ,mipdkl wx - 'qeza n"id itl] ,ושאיכא מ "ד ביבמות
)ד פו ,(:שלפי רבי עקיבא "לכהני " היינו אפילו א ה עשירי  ,כיו שבימי טומאה עניי הוו ,ואיכא
מ "ד דנותני רק לכהני עניי .
) ' ñ å ú ä é ø á ã í å ë é ñאחרי שקנס עזרא(

 ield .1לפי ר "א ב עזריה לא מקבל ,ולפי ר "ע מקבל.
 ' q e z a oe y ` x d ye x i t d it lאפילו לוי עשיר.
 ip y d m y e x i t i t lנותני ללוי דוקא א הוא לא עשיר א א יש לו מאתיי זוז,
.[ef dhiy egc 'qezde ,ipr `ed m` s` ,llk lawn epi` iel - r"x itl

]s` ,'qeza n"id itl

 ipr odk .2לכו"ע מקבל.
.3

xiyr odk

 d ix f r oa ` " x it lמקבל.
 r" x it leלמ"ד אליביה שקנסא לעניי לא מקבל ,ולמ "ד אליביה שקנסא לכהני מקבל ,מפני שסובר
שכהני בימי טומאת עניי הוו.
 ipr l`xyi .4למ "ד מעשר ראשו מותר לזרי מקבל ,למ"ד אסור לזרי לא מקבל ,כדי שלא יבא לידי
תקלה.
.ek sc

?dpedkd on odk micixen lew e` cg` cr m`d.`q

˙˘:‰·Â

 cg` cr .1אינו יכול להוריד כה מ הכהונה ,דאמר רבי יוחנ אי ערער פחות משני  ,התוס' הביאו
שבגמ' קידושי )ד עג (:מבואר :שא אי לכה חזקת כשרות עד אחד מוריד כה מהכהונה.
 lew .2מוריד כה מ הכהונה עד שיבדקו את הדבר ,וזהו א א הוחזק לנו באביו שהוא כה  ,אמנ
א מלבד שהוא בחזקת כה יש ג עד המעיד "שהוא כה " ,אי הקול מוריד את הכה מהכהונה.
:ek sc

?`pic iac `zelifl opiyiig m`d .aq

˙˘:‰·Â
.1

) odkaעכ"פ כשמוחזק לכה  ,דא לא מוחזק עיי בתשובה הבאה( micr 'a zngn e` lew zngn cxedy

מעלי לכהונה ע"פ שני עדי כשרי  ,ולא חיישינ לזילותא דבי דינא ,ומבואר בתוס' )ד"ה ואסיקנא(:
שזהו מפני שליכא זילותא דבי דינא אלא היכא שהורידוהו ע "י עדות ,משא "כ בנידו דיד שא לא
נעלהו יהיה פסול לעול לכ מעלי  ,א "נ בתרומה דרבנ הקילו.
.2

sqep cr `a k"g`e ,micr 'a t"r edecixede ,cg` cr it lr edelrde ,lew zngn cxedyk odka
exiykde
' n b a i p y d e o ey ` x d u e x i z i t l

לת "ק חיישינ לזילותא דבי דינא ולא מעלי אותו .ולרשב "ג לא

חיישינ  ,דאנ אחתינ ואנ מסקינ .
iy ` a x ly ev ex iz i t le

][oey`xd uexizd z` dgcy

לא נחלקו בזה ,ולכו "ע לא חיישינ לזילותא דבי

דינא ,ונחלקו א העדי מצטרפי .
.3

ezy` z` yxiby lew eilr `viy odka

אסורה לו ,ומבואר בתוס'

)ש

( :שזהו מפני שאית ליה

תקנתא להתחת ע אחרת שאינה גרושה.
?recne ,df z` df miyigknd micr izik izya oicd dn .bq

:ek sc
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·Ô‰Î ÂÈ·‡˘ ˜ÊÁÂÓ ÂÈ‡˘ Ô‰Î

‡.

אינו עולה לכהונה.[opaxc dnexz zlik`l s`] ,

·Ô‰Î ÂÈ·‡˘ ˜ÊÁÂÓ˘ Ô‰Î

·.

) i" y x it lד "ה ואנ (
) ' q ez d i t lד "ה אנ (

עולה לכהונה.

זהו מפני שאוקמיה אחזקתיה שהוא בחזקת כשרות.
זהו מפני שבתרומה דרבנ הקילו ,א "נ מפני שאי ריעותא.

) j e x a x " a i " x i t l eבתוס'( א ב' העדי שפסלוהו באו לפני השני שמכשירי ,
 ,['qez oiir - cg` cr i"r elit`e xyk `edyלא מוקמינ אחזקתיה.

‚.

]zecr ok iptl didy `la t"kr

˙È·˘ ‡Ï˘ ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ¯Á‡ '·Â ,˙È·˘ ÂÓ‡˘ Ô‰Î ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú '·˘Î

) ' q ez d it lד "ה אנ ( ) i" y x m y aבקידושי ד סו(.

א הא לפנינו ,חזקת הא מועיל להכשיר הב  ,וא לא

לפנינו הב פסול.
 ' qe z d i t lמותר באכילת תרומה ,א א הא לא לפנינו ,מפני שחכמי הקילו בתרומה דרבנ ליל
בתר חזקה ,אבל ליוחסי דאיסורא דאורייתא הוא ,החמירו חכמי שלא ליל בתר חזקה ,ואפי' היא לפנינו
].[`ed opaxc `witq ixze ixzc mixaeqd mzhiyl md 'qez
) j e x a x " a i" x it l eבתוס' ש ( א כל הנשי היו בחזקת שבויות דמוקמינ בתר חזקת היתר,
 ,[zeieay eid miypd lk `lyדוקא כשהוכשר תחילה ע"י שני הראשוני או ע "י עד אחד ,אבל א בתחילה באו
שני ופסלוהו בטלה החזקה ,ולא מועיל מה שיבואו אח "כ שני אחרי ויכשירוהו.

]ote`a oebk

„.

˙¯ÔÈÓÂÁ˙ È·Â¯ÈÚ ÔÈÚÏ ‰‡ÓË˘ ‰ÓÂ

][dkiyg xg` d`nhpy micirn mipye ,dkiyg iptl d`nhpy micirn mipyyk

בתוס' )ש ( מבואר :שלפי ר"מ )במסכת עירובי ( הוי ספק עירוב ואי לו רשות ליל  ,אלא מביתו אלפי לצד
עירוב ,אבל לא לשו צד אחר ,ולא מוקמינ תרומה אחזקתיה ,אע "ג שתרומה בזה "ז הוי מדרבנ  ,וזהו מפני
שלר "מ עירובי תחומי דאורייתא או מפני שיש ריעותא לתרומה שהרי נטמאת לפני  ,ולא אומרי שעכשיו
הוא נטמא.

·' ˙Ó ‡Ï ÌÈ„ÈÚÓ '·Â ,˙Ó ÌÈ„ÈÚÓ

.‰

תוס' )ש ( מביאי את הגמ' )לעיל ד כב (.האומרת :שלא תנשא ,וא נישאת לא תצא ,ולא מוקמינ אחזקת
אשת איש ,ומסבירי  :שזהו מפני שחזקת אשה דייקא ומנסבא מרעא לחזקת אשת איש .הטע שמדייקת
זהו מפני שהעדי מכחישי זה את זה ,שא נמצא חי לא תחזור לבעלה הראשו  ,ושונה מב' עדי שאמרו
לה מת והתחתנה ,ונמצא שהוא חי שמותרת לחזור בו.

.Â

·' "‰˘¯‚˙ ‡Ï" ÌÈ„ÈÚÓ '·Â ,"‰˘¯‚˙" ÌÈ„ÈÚÓ

בתוס'

)ד "ה אנ (

מבואר :שלא תצא ,דדייקא שלא יוזמו עידיה או יפסלו בגזלנות.

,xgnl ipyde meid cird cg` cr e` "eilr el dced ipta" xne` cg`e "edeld ipta" xne` cg` .cq
:ek sc
?recne ,ztxhvn ozecr m`d

˙˘:‰·Â
.1

 w " z it lאי עדות מצטרפת עד שיראו כאחד d g x w o a r y e d i i a x it l e ,עדות מצטרפת.

.2

 w " z it lאי עדות מצטרפת עד שיעידו שניה כאחד oz p i a x i t l e ,עדות מצטרפת.

?recne ,dlral zxzen m`d ,m"ekr icia dpdxed e` dzaypy dy`d .dq

.fk :ek sc
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ÔÂÓÓ ˙ÓÁÓ ‰˘·Á˘Î

][dlraa e` da miyep eidy

 m"ekrd lr dtiwz l`xyi ci m` .1מותרת לבעלה ,מפני שיראי לעשות שלא כדי שלא יפסידו
ממונ  ,ומבואר בתוס' )ד"ה על ידי( :שמותרת אפי' לבעלה כה  ,ולא חוששי שנאנסה.
 l`xyi lr dtiwz m"ekr ci m` .2אסורה לבעלה ,ומבואר בתוס'
כה אסורה באונס.

·.

)ש

( :דהיינו כשבעלה כה  ,דאשת

˙Â˘Ù ˙ÓÁÓ ‰˘·Á˘Î

 dbixdl epic xnbpyk m` .1אסורה ,[m"ekrd lr dtiwz l`xyi ciyk 'it`] ,רש "י
ונוהגי בה מנהג הפקר ,חיישינ שמא נתרצתה לאחד מה כדי שלא יהרגנהsc lirl 'qezd egiked o`kn] ,
 .[my z"xn zxg`e ,dlral dxeq` iebl oevxa dlrapy l`xyi zy`y ,yexcile d"c :bומבואר בתוס' )ד"ה ועל( :שלכ אסורה
אפי' לבעלה ישראלlkc o"anxd yxtne ,dqp`pl wx `l` dzvxzpl yegl oi`c ,mipdkl wx dxeq` - o"anxde m"anxd itle] ,
.[qpe` aiyg ,debxdi `ny cgtn ievix
)ד "ה אסורה(

מפרש :דהואיל

 a x it lזהו א כשנחבשו ונידונו להריגה מפני שגנבו ,ופירש"י :כי דר המלכות להפקיר בית ונשיה .
 iel i t leדוקא כגו ב דונאי שנחבש משו שרוצח היה ,אבל כשנחבשו מחמת גניבה נשיה מותרת.
.2

`dbixdl epic xnbp `lyk m

 d iw fg i t lאינה אסורה לבעלה.
 op gei i a x i t l eאסורה לבעלה.

‚.

‰‰¯Â‰˘Î

][dpkynzp 'it

 dxzqp `ly micr oi` m` .1הרי היא טמאה ,ופירש "י )ד"ה הורהנה( :כיו שהורהנה מדעת ,וכשמגיע
הזמ ולא נפדית הרי היא לעכו"  ,לכ צרי עדי שלא נסתרה.
 dxzqp `ly ecird dpdxedy ecirdy micrd m` .2מותרת.
,zeleqt dkezay zepdkd m`d ,xeq` day oiid m`d ,m"ekr i"r dyakpe xevna d`ay xir .eq
:fk .fk sc
?recne

˙˘:‰·Â

‡.

ÍÒ ÔÈÈ ÔÈÚÏ

 mely zrya m` .1החביות הפתוחות אסורות ,ואיל הסתומות מותרות.
 ix n a x i t l ,dngln zrya m` .2ג החביות הפתוחות מותרות ,כי בשעת מלחמה אי פנאי לנס ,
ואי חילוק א השלטו ה ממקו רחוק.

‰È˜ÊÁ Ì˘· ¯ÊÚÏ‡ ¯"· ˜ÁˆÈ È·¯ ÈÙÏ
) i " y x i t lד"ה רבי יצחק( א בחיילי של אותה מלכות כל החביות יי וא הפתוחות מותרות ,משו
שאי לה פנאי לנס  ,וא בחיילי של מלכות אחרת ,החביות הפתוחות אסורות ,אבל התוס'
כא ( כותבי בדעת רש "י :שרבי יצחק אינו חולק על רב מרי לעני יי נס .

)ד "ה

) ' q ez it lד"ה כא ( א בחיילי של מלכות אחרת ,החביות וא הפתוחות מותרות .משו שאי לה
פנאי לנס  ,מכיו שיש לה אוייבי כא  ,וא בחיילי של אותה מלכות ,החביות הפתוחות אסורות,
כיו שיש לה זמ לנס  ,הואיל ואי אחריה מי שילח בה .
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 ix n a x it lג בשעת מלחמה אסורות ,כי יש לה פנאי לבעול ,ואי חילוק א השילטו הכובש הוא
ממקו סמו או ממקו רחוק.
 d iw fg m y a x f rl` ' x a w g v i i a x i t leיש חילוק א החיילי מעיר סמוכה או מרחוקה.

‡ÍÂÓÒ ÌÂ˜ÓÓ ‡Â‰ ˘·ÂÎ‰ ÔÂËÏ˘‰ Ì
) i " y x z h iy it lד"ה כרכו ( הכהנות כשרות ,כיו שאינו רוצה להשחית את בני העיר ,כדי שיהיו לו למס
עובד ,א זהו דוקא א יש משמרות מטע המלכות שלא יחבל אד באנשי העיר ,באופ ששמו שלשלות
ברזל ,כלבי ואווזי  ,וכו' ,אבל א אי משמרות הדי תלוי במחלוקת רבי יהודה נשיאה ורבנ  ,חד אמר
שכשרות ,[xwtd xacd oi`e li`ed ,leral xwr icigi mc`y oiyyeg `ly :i"yxite] ,וחד אמר שפסולות.
) ' qe z z h i y i t l eד"ה כא (  z " x e g " x d m y aא כשיש משמרות כנ "ל באופ שאי אפשרות להמלט,
הכהנות פסולות ,כיו שהחיילי יושבי בטח ,כי אי נרדפי ע "י אוייב ,ויש לה זמ לבעול ,א א אי
משמרות הדי תלוי במחלוקת האמוראי הנ "ל ,חד אמר שה כשרות ,דמכיו שא "א שלא תברח אפי' אחת,
תלינ לקולא על כל אחת שהיא היא שברחה ,וחד אמר שפסולות ,דלא תלינ לקולא.

‡˜ÂÁ¯ ¯ÈÚÓ ˘·ÂÎ‰ ÔÂËÏÈ˘‰ Ì
 i" yx i t lפסולה.
 z" xe g" xd my a ' qezd itleהכהנות כשרות ,מפני שיש עליה אימת מלכות שבאו בגבולה ,ואי לה
פנאי לבעול.

‚.

ËÏÓ‰ÏÂ ‡·Á‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ ˘È˘Î ‰·˘ ˙Â‰Î ÔÈÚÏ

 hlndle `agdl olekl zexyt` yiy ote`a m` .1כל הכהנות שבה כשרות א שבאו לישאל בבת
אחת ,שהרי על כל אחת יש ספק שמא לא נטמאה ,והוי כבאו לישאל לא בבת אחת.
 zg` `l` wifgn oi` `eagndyk .2הוי ספק בגמ'.[m"anx - `lewl opilf`e] .
 "iz`nhp `le iz`agp `l" dxn`yk m` .3הוי ספק בגמ' ,א אמרינ מה לי לשקר במקו עדי .
].[gk 'ld a"eqi`n g"it m"anx - `lewl opilf`e

„.
.1

‰¯Â‰Ë ‡È‰˘ ‰ÈÏÚ Â„ÈÚ‰˘ ˙‰Î
`idy dilr dcirn dlra ly dgtyd m`a e` dxedh `idy micirny mixyk micr yiyk
 dxedhטהורה.

 dilr micirn dzgtye dcar ,dza ,dpayk .2לפי ברייתא אחת נאמני  ,ולפי הברייתא השניה
אינ נאמני  ,ונחלקו האמוראי בביאור  ,וכדלהל :
רב פפי ורב אשי סוברי שיש מחלוקת בי שתי הברייתות ,והטע של המ "ד הסובר ששפחתה נאמנת
להתירה ,[dnez itl dgiqn dpi`yk s`] ,לפי רב פפי זהו משו שבשבויה הקילו ,ולפי רב אשי זהו משו
ששתיקתה אוסרתה ,וא באה ומעידה נאמנת ,דכי תרתי דהיינו לשתוק מלומר האמת ,וג לבוא
ולשקר לא אמרינ .
ולפי רב פפא הברייתות אינ חולקות ,והתנא הסובר שנאמנת ,זהו רק כשמסיחה לפי תומה.
.[`tt axk miwqet hi 'ld a"eqi`n g"it m"anxde y"`xd

]s"ixd

 dlrae `id .4אינ נאמני  ,א א ה מסיחי לפי תומ  ,ומבואר בתוס' )ד"ה ומסיחה( :שמעלה עשו
ביוחסי  ,אבל לתרומה מסיח לפי תומו נאמ .
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md m`d ,ipyd liaya ipyde oiliaydn cg`a cg` jlde ,`nh cg`e xedh cg` ,oiliay ipy .fq
.fk sc
?recne ,mzribpa zexdh mi`nhn m`d ,mi`nh
,liayd agex lk z` d`lnn `lyk la`] ,liayd agex lk z` d`lnn d`nehdy xaecny :yxtn ,`nh cg` d"c i"yx

.[xdhl yi ote` lka
:‰·Â˘˙

.  כל טהרות שנגעו בה טמאיzg` zaa l`yil e`a mdipy m` .1
 דא "כ, שזהו לא לעני שיאכל אד אחד:(

)ד "ה וא

' ומבואר בתוס, הכל טהורdf xg` dfa e`a m` .2
. ואסור,יאכל ודאי טומאה

exiag lr l`yil `a k"g`e eilr l`yil `a m`

.3

. דמדמי לבאו לישאל בזה אחר זה, הכל טהורd c e d i ia x it l
.[i"yx - iqei iaxk dklde] , הכל טמאiq ei ia x it le
. שלכו "ע הכל טמא:מבואר

()ד "ה בבא

' בתוסzg` zaa exiag lre eilr l`yil `a m` .4

 חייבי,  אבל ודאי שה עצמ, שכל הסוגיא היא רק לעני הטהרות שעשו:( עוד מבואר בתוס' )ד"ה והל
. כשיגעו שניה בככר אחד, פ יבואו לידי טומאה ודאית,בטבילה והזאה
xecl mixzen m`d ,odk ly e` l`xyi zyexb e` ,dieay meyn dlra lr dxq`py odk zy` .gq
.gk .fk sc
?recne ,iean eze`a e` ezpekya e` exvga enr

:‰·Â˘˙

 ובלבד שיהיו עמו בניו ובני ביתו, מותרת לדור עמו בחצרdieay meyn eilr dxq`py odk zy` .1
.[d"kd a"eqi` g"it m"anx - wtq xacde li`ed] . דבשבויה הקילו,תמיד לשמרו
 דנשואה אסורה לפי שמכירה, אבל לא תנשא בשכונתו, במבוי מותרoi`eypd on l`xyi zyexb .2
. וא היא פנויה מותר לה לדור בשכונתו, וחיישינ שיבואו לידי עבירה,ברמיזותיו וקריצותיו
 וכפר. כדי שלא יבואו לידי עבירה, לא תדור עמו באותו מבויoi`eypd on odk zyexb .3
 דכיו דפנויה היא קילה:(  ומבואר בתוס' )ד"ה וא,[ieank oecip - g"ad zedbd itle] ,'[ נידו כשכונהqez - ipepia
 דכיו דנישאת חמירא ליה,  דהיינו ג' בתי, אבל א נשאת אי צרי להרחיק אלא כדי שכונה,ליה
.[w"nhiy - z`yip `l 'it` xecl xeq`y l"qy d`xp ,odk did m`e d"c i"yxn la` ,'qezd itl edf] . אפי לכה
iwet`l ,ohw]

. וא היה ליבו גס בה א מ האירוסי אסור, מותרת לדור עמוoiqexi`d on ezyexb .4
.gk sc

?recne ,eiptn `id e` diptn `ed m`d ,in ipta dgcp in.hq

:‰·Â˘˙

 וא היה החצר, מפני שטלטול גבר קשה יותר מטלטול של אשה,  אפי' בחצר של שניה,היא נדחית מפניו
.שלה הוא ידחה מפניה
`id m`a oicd dne ,dyxiby dlra z` oicl reazl e` aeg dlran zeabl dyexbl xzen m`d .r
.gk sc
?draz

:‰·Â˘˙

: ומבואר ברש "י,  ואסור לה לתבעו לדי, אינה נפרעת ממנו אלא ע "י אחרoi`eypd on dyexb .1
.[xeq` - l`xyi zyexba s`y wqet f"kd a"eqi` `"kt m"anxde] , שמדובר באשת כה
 ולפי רב הונא בריה דרב יהושע מלקי,  לפי רב פפא מנדי אות.  לא מזדקקי להoicl e`a m`
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:ÁÎ .ÁÎ Û„ :‰ÏÓ¯‡˙˘ ‰˘‡‰ È˘ ˜¯Ù
אות  .ומבואר בתוס' )ד"ה רב הונא( ,שרב הונא מחמיר יותר מרב פפא וס "ל שג מנדי אות .
 oiqexi`d on dyexb .2מותרת וא היה ליבו גס בה אסור.

:gk .gk sc

?ezephwa d`xy dn cirdl on`p lecb m`d .`r

˙˘:‰·Â

 zexhy meiwa .1א יש אחר עמו נאמ לומר "זה כתב אבי או רבי או של אחי ",
 ,[c"ix 'qez - mixg`a `le mdaדקיו שטרות דרבנ  ,אבל א אי אחר עמו אינו נאמ .

]libx `edy el`a `wece

 "dleza `idyk d`yp zipelty ip` xekf" cirnyk .2נאמ  ,דכיו שרוב נשי בתולות נישאות,
גילוי מילתא בעלמא הוא.[f"kd zeyi` f"ht n"n oiir - enr xg` `la s` on`p m`e] ,
 dnexza lik`dl .3נאמ גדול לומר "זכור אני כשהייתי תינוק וראיתי פלוני יוצא מבית הספר לטבול
לאכול בתרומה ] ,"[opz d"cez - `ziixe`cולא חיישינ דילמא עבד הוא ,מפני שעבדי לא לומדי בבית
ספר ,ופרש"י :כגו תרומת חו"ל או פירות ,ומבואר בתוס' )ד"ה הוא( :דלא בעינא הכא גדול עומד עמו,
שהרי האי תנא סובר אי מעלי מתרומה ליוחסי .
 [oiqgeil dnexzn oilrn eid enewna ik ,enr eax k"`` carl dnexz oiwleg oi` xaeqd] d ced i i a x i t lנאמ להעיד
"שהיה חולק עמנו על הגור " ,ומבואר בתוס' )ד"ה תנ ( :דהיינו שמעיד שחלקו לו תרומה דאורייתא,
ונאמ להאכילו בתרומה דרבנ  ,אבל לא תרומה דאורייתא ,מאחר שסברי מעלי מתרומה יוחסי  .אבל
א העיד שחלקו לו תרומה דרבנ  ,אי נאמ להאכילו אפי' תרומה דרבנ  ,כי אי ראיה מכ שהוא לא
עבד ,שהרי א למ"ד "אי חולקי בלא רבו" ,היינו רק בתרומה דאורייתא ,אבל בתרומה דרבנ חולקי
בלא רבו.
iq ei i a x i t le

חולקי לעבד אפי' תרומה דאורייתא בלא רבו ,דבמקומו לא היו מעלי מתרומה

ליוחסי .
 "qxtd zia dfd mewndy" cirdl mb on`p .4משו שבית הפרס דרבנ .
 "zaya oi`a epiid o`k cr" cirdl mb on`p .5דקסבר תחומי דרבנ .
.6

xn`" oke ,"xg` i"r `le envr it lr odk ipeltl zepzne dlg mikilen epiidy" cirdl on`p
,mipyn zegt xrxr oi` ixdy ,leqtl on`p oi` i`cey :azek o"xd] ,"dleqt ef dgtyn ,dxyk ef dgtyn `a` il
`,c"a`xdn zxg` edfye ,leqt xg`e ,leqt dgtyn dze`ay ipelt a` ziay xne` `ede ,leqt da yiy dgtyn lr lew yiy xaecn `l

 .[y"iirוכ "שאכלנו בקצצה של בת פלוני".
 ,oenn d`ivend zecr cirdl on`p oi` .7דכל הנ"ל שהוא נאמ  ,זהו רק מפני שה
דבריה .
?recne ,epic dn ,"qxtd zia" yexitd dn .ar

דברי

של

:gk sc

˙˘:‰·Â

" "qxtd ziaהוא שדה שהיה בו קבר ונחרש ,ונחשב למקו טהור ,מפני שאי אפשר לעצ כשעורה
שלא נידש ברגל ,ותלינ לקולא.
 i" yx i t lמשו שאמרינ כל העצמות נכתתו לפחות מכשיעור ,והוי חששא דרבנ בלבד ,ואינו מטמא
באהל ,משו שאי עצ כשעורה מטמא באהל ,אא "כ יש שדרה או גולגולת שלמה או רוב בני או רוב
מני .
) ' qez d i t l eד"ה בית( דהוי ספק דרבנ  ,משו דהוי ספק טומאה ברשות הרבי  ,וא במקו הקבר
מקילי  ,מפני שאי מקו הקבר מטמא באהל מהטע הנ "ל.
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cirdl mileki exxgzyp e` exiibzpy ixg` m`d ,exiibzp k"g`e zecr e`xy car e` m"ekr .br
:gk sc
?recne ,jk lr

:‰·Â˘˙

.  מפני שלא דייקו בעדות,  אי נאמני א לדברי של דבריהw " z it l
 נאמני לעדות מדבריה כמו,` א בשעת ראית העדות היה בדעת להתגיירw ex a o a op gei ia x i t le
. שקט נאמ
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Ë

.ËÎ Û„ :˙Â¯Ú ÂÏ‡ È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù

éùéìù ÷øô

úåøòð åìà
.hk sc

`?recne ,dpizp mr ozgzdl xzen m`d ,dztne qpe`c qpw dpizpl yi m`d .

˙˘:‰·Â

לכו "ע יש לנתינה קנס ]` ,[dxiibzp mא אסור לו להתחת ע איתה משו איסור נתינה.
) i " y x it lד"ה נתינה( משו דדוד גזר עליה שלא לבוא בקהל משו עבדות ,תוס'
בדעתו א אסורה כשפחה משו "לא יהיה קדש ".
) z" x i tleש (

)ד "ה אלו(

הסתפקו

מדאורייתא אסורה משו "לא תתחת " ,ודוד גזר עליה שיעבוד בלבד .וע "ע לקמ

תשו' ז' נושא ד'.
?recne ,qpw yi zixkpl e` zizekl ,zxeibl ,dieayl m`d .a

.hk sc

˙˘:‰·Â

במשנתינו מבואר :שלגיורת ושבויה שנתגיירו ונשתחררו פחותות מג' שני ויו אחד יש קנס,
 ,[an 'eyz onwl oiir ,mipy 'b zepanוכ לכותית יש קנס.
) i" yx i t lד"ה כותית( זהו א למ"ד כותי גירי אריות ה  ,וישנ בלאו דלא תתחת .
.[el die`x dpi` zeix` icib c"nl ixdy ,qpw dl oi` `iqpn oa y"xl
) 'qez it leד "ה ועל(

]xzei m`e

]la` ,epizpync `pzl wx edf

משנתינו רק כמ "ד גירי אמת ,אבל למ "ד גירי אריות דינה כנכרית שאי לה קנס.

,dyxbzpe dqx`zpy dzetn dxrp lr .2 .eig` zy` lr .1 `ay inl qpw yi m`d .b
.hk sc
?recne

˙˘:‰·Â

 ep i zp y nc `p z i t lהבא על אשת אחיו יש לה קנס ,א שחייב כרת.
התוס' )ד"ה ועל( בש הירושלמי העמידו שאחיו מת מ האירוסי  ,ויש לו בני מאשה אחרת ,דא
בעודה תחתיו ,חייבי מיתות בי "ד ה ופטורי  ,תוס' מוסיפי  :דה "ה דמצי לאוקמי בנתגרשה,

]onwl i"yx

.[qpw dl oi` dyxbzpe dqx`zpay xaqc ,b"dix lr my wlegd ,`id r"xe dyxbzpe eig`l dqx`zpa cinrn ,dl oi` d"c dpyna .gl sc
יש תנאי הסוברי שבחייבי כריתות אי קנס משו קלב "מ או בגלל שאי לוקה ומשל  ,דעותיה מובאי
לקמ תשו' ז' נושא ב'.
תוס' )ד"ה ועל( מביאי  :שלפי רב פפא בסנהדרי משנתינו שחייב קנס מדובר במפותה ,אבל האונס פטור,
משו "רוד " ,וכתבו :שזה טוב רק א סוברי כמ "ד נערה מפותה שנתארסה ונתגרשה קנסה לאביה ,דאי
לעצמה הרי מחלה ,דאילו למ "ד קנסה לעצמה אי לה קנס ,דכיו דמדעתה בא עליה מחלה ,ומוסיפי :
שלפי הירושלמי בכחה למחול רק את הבושת ופג  ,אבל לא את החמישי כס  ,ושלפי הבבלי בכחה
למחול ג את החמישי כס .
.oie`l iaiig .3 .zezixk iaiig .2 .c"ia zezin iaiig .1 ?oiyeciw qtez m`d mi`ad mixwna .c
.l±.hk sc
.dcp .5 .dyr iaiig .4
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Ò
:‰·Â˘˙

.  לא תופס בה קידושיc"ia zezin iaiig .1
c"t m"anxd .'it` d"c my t"r .gq sc oiyeciw]

לכו "ע לא תופס קידושי חו מנדה שתופס

zezixk iaiig

.2

oi`y e` oie`l iaiigk oiyeciw dcpa qtez m` dil `wtqnc l`enyk `zkldy xn`y :av sc zenai 'qna xnin`k :wqt a"id zeyi`n

.[dfa k"yn my oiyeciwa o"anxae ,my n"gla r"re ,dexrk da qtez
c"ia zzin e` zxk mda oi`y oie`l iaiig

.3

.  ביבמה לשוק לכו "ע לא תופס קידושי.`
. לא תופסr" xle , תופסip n iz d o er n y ia x e r yed i ia x l ,בחייבי לאוי שאינ איסורי כהונה

.a

a a y i ia x l y ,[dpnl` d"c i"yx - heicd odkl dyexb d"de] ,בחייבי לאוי מאיסורי כהונה כאלמנה לכה "ג
.  ר "ע מודה באלמנה לכה "ג שתופס בה קידושיi` n iq i a x i t l e , לא תופסr" xc ` a il`

.b

.  שלכו "ע תופס קידושי:מבואר

()ד "ה מאי בינייהו

' בסוטה בתוס.c
dyr iaiig

.4

. ' לכו"ע תופסn ba oey ` x d c v d it l
 משו שהוי, ' לרבי ישבב אליבא דר "ע אינו תופס חו מבעולה לכה "ג שתופסn ba ip y d c v d it le
.עשה שאינו שווה בכל
.['it` d"c my i"yxe .gq sc oiyeciw] . תופס לכו "עdcp .5
.oie`l iaiig .3 .zezixk iaiig .2 .c"ia zezin iaiig .1 ?xfnn cled m`d mi`ad mixwna .d
.l±.hk sc
.dgtya xfnn .7 .zxfnna car .6 .dcp .5 .dyr iaiig .4

:‰·Â˘˙

. הולד ממזרc"ia zezin iaiig lr `ad

.1

 לר "ע ורבי שמעו, וא בא על שאר חייבי כריתות, א כשבא על נדה לכו "ע לא ממזרzezixk iaiig .2
. ולרבי יהושע לא ממזר,התימני ממזר
zxk mda oi`y oie`l iaiig lr

 שא במחזיר סוטתו לכו "ע אי הולד:  התוס' כותבי, לכו "ע אי הולד ממזרdheq lr m`
.[ok xaeq i"yx s` zehytae] ,ממזר

.`

i` n iq ia x le ,לא ממזר

.a

ry ed i i axe i pn izd oern y ia xl ,oie`l iaiig x`y lr m`
 שהתורה אמרה לא יקח ולא,[i"yx - heicd odkl dyexbe] , ממזר חו מאלמנה לכה "גr" xc ` a il`
. א באלמנה לכה"ג הוי ממזרr" xc `a il ` a a yi i axl e , חילולי עושה ולא ממזרות,יחלל

dyr iaiig

.3

.4

. ' הבא על כל אחת מחייבי עשה לכו "ע הולד לא ממזרn ba c g ` cv i t l
,[i"yx - zexec 'b jeza]  ' לרבי ישבב אליבא דר "ע הבא על חייבי עשה מצרי ואדומיn ba i p y d c v d i t l e
. משו דהוי ליה עשה שאינו שווה בכל, אבל בבעולה לכה "ג לא,הולד הוי ממזר
. לא ממזרdcp .5
. ממזרzxfnna car .6
. " ` ממזרx l e , לא ממזרoet x h i a x l ,dgtya xfnn .7
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.hk sc

?recne ,qpw yi zxbeae dxrp dphwl m`d

.e

:‰·Â˘˙

."  שנאמר "נערה, ישdxrpl .1
. שנאמר "נערה " ולא בוגרת,  איzxbeal .2
dphwl

.3

.[:n sc onwl 'nb - xacn aezkd dnvr dedna "dy`l didz ele" xn`py] ,  איep i zp y nc ` n z ql e n " x i t l
dphw 'it` dxrpc]

,א היא יותר מבת שלש שני ויו אחד שהיא ראויה לביאה יש לה

mink g i tle

.[n"xk miwqet o"anxde l`ppg epiax eli`e ,minkgk miwqet 'g 'ld '` wxt m"anxde y"`xd ,wxtd seqa s"ixd .my 'nb - rnyn
dzin iaiig e` zezixk iaiig e` dliwq iaiig meyn eilr dxeq`d ,dxrp dztn e` qpe`d .f
,qpw dl yi m`d ,dpedk ixeqi`a e` dyr iaiig e` oiee`l iaiig e` miny icia
:l±.hk sc
?recne

:‰·Â˘˙
[:hk sc]
ea exzd oia]

„"È· ˙Â˙ÈÓ È·ÈÈÁÏ

.‡

. ואיכא קלב"מ, מפני שמתחייב בנפשו,( אי לה קנס: )עיי בגמ' לקמ ד לוd p y nd c ` pz it l
.[cl 'eyz onwle .dl sc onwl xen`d diwfg iac `pzcn edfe ,exzd `l oiae dzinl

, שלפי רב פפא בסנהדרי שמעמיד משנתינו במפותה:  ד"ה ועל( כותבי.תוס' )ד כט
 וא סוברי כמ "ד נתארסה ונתגרשה קנסה, ולפי הירושלמי שמעמיד בנתארסה ונתגרשה,["scex"
 והטע. משו שמחלה, א "כ הבא על בתו מפותה פטור ג בלא הטע של קלב "מ,['b 'eyz l"pk] ,לעצמה
.של קלב"מ נצר כשבא עליה עד שלא מת ומת או כשבא עליה עד שלא בגרה ובגרה
oicn xeht qpe`d eli`e]

 דס "ל,לר "מ יש לה קנס

( מש "כ בדעת ר' נחוניא ב הקנה, וע "ע בסו תוד "ה הכל,: לה: )ורב פפא לקמ לדd a x it le

i"yxl .n"x zrca dax ly df yecig lr miwleg l"xe opgei iax `ler]

. שחידוש הוא שחידשה תורה בקנס דמיקטל ומשל

"dcti `l 'eke mxg lk" weqtdn zyxec .`l sc 'nbd .`l 'eyz onwl z`aen mzwelgn ,eilr miwleg my 'qeze n"xk xaeq dax :cl sc onwl

.[zxg` dyxc "mxg lk" weqtn yxec daxye ,daxcn iwet`l
[:hk sc]
d"cez oiir]

,"  דיש יתור "נערה " או "בתולה,יש

„"È· ˙˙ÈÓ ‡Ï· ˙Â˙È¯Î È·ÈÈÁÏ

.·

(: "לאפוקי " וכ לקמ ד לה: )עיי גמ' ד כטo i z i p z n c ` p z i t l

. וס"ל שלא אמרינ בחייבי כריתות קלב "מ,[exzii`
iax eli`e .mlyne dwel xaeqd n"xk `ed ezeg`a qpw mlyny epizpync `pzy xne` [gi 'eyz onwl z`aen ezhiy ,:bl sc onwl] l"x
:xaeq opgei iaxy ,edinrhl ecf`e :zxne` :cl sca 'nbd .ea exzd `ly ote`ae ,opax itl s` epizpyn z` cinrn [:dl :al sca] opgei
`la cinrd `l okle ,oinelyzn mixeht oibbey zeiwln iaiig l"xe ,ea exz` `lyk d"de ,oenndn mixhtp mpi` oibbey zeiwln iaiig
.dia exz`

 משו,  שלפי רב פפא )בסנהדרי ( האונס חייבי כריתות פטור מתשלומי: ד"ה על( מבואר.בתוס' )ד כט
 שאינו, ובמשנתינו הבא על אחותו מדובר במפותה, ורק א פיתה חייב בקנס, דאיכא קלב "מ מדי רוד
." "רוד
 וחייבי, מדכתיב "ולא תהיה לאשה " באשה הראוייה לו, ` אי לה קנסi q p n oa y" x e ip n i z d y " x i t l
.כריתות אינה ראויה לו
 דסובר שבחייבי, אי לה קנסd p w d oa ` i pegp ia x c ` a i l` ( ד"ה ולאפוקי. וד ל, ד"ה ולאפוקי: )ד כטi" y x i t l
. וא"כ ה "ה שאי לה קנס,כריתות בעלמא אמרינ קלב " כחייבי מיתות בי "ד
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) ' q ez d i t l eד "ה הכל(

יתכ שרבי נחוניא ב הקנה סובר שבקנס לא אמרינ קלב "מ ויש לה קנס .והביאו

שהרשב "א סובר כרש "י.
לפי אביי רבי נחוניא ב הקנה שסובר שאמרינ קלב "מ ג בחייבי כריתות ,לומד זאת ממה שנאמר
"אסו " בידי אד ו "אסו " בידי שמי  ,מה כא אמרינ קלב "מ ,א כא אמרינ קלב "מ ,ולפי רבא זהו
ממה שנאמר "וא העל יעלימו " וכו' כרת שלי כמיתה שלכ .
 w g v i ia x i t lיש קנס ,דס "ל )במסכת מכות ד יד (.אי חייבי כריתות בכלל מלקות ,וממילא יש קנס,
.[zewln yiy s` qpw dl yiy opzc zxfnn dil `iywc meyn ,wgvi iaxk epizpyn z` cinrdl `"` daxly :zxne` :dl sca

‚.

È·ÈÈÁÏ

,ÔÈÂ‡Ï

]'nbd

][`ad `yepa oiir - dpizpe zxfnnn ueg

 oi zi p z nc ` p z it lיש לה קנס ,דיש בתורה יתור של המילה הנערה או הבתולה ,וכ לפי שמעו התימני,
כיו שיש לה הויה.[mcewd `yepd zligza l"xe opgei iax zerc z` oiir - dwel mbe qpw mlyn m`] .
 r" x it leאי קנס ,כיו שאי קידושי תופסי בה.

„.

‰È˙Â ˙¯ÊÓÓÏ

][:hk sc

 oi zi p z nc ` pz i t lיש לה קנס כבכל חייבי לאווי  ,עיי בנושא הקוד  ,וכ הוא לשמעו התימני ,שהרי
יש לה הויה.[r"xle d"cez - r"xk xaeq `l ipnizd oerny iax] ,
 [r"xle d"cez oiir] ` iq pn o a y" x it leאי  ,כיו שאי ראוי לקיימה א שיש לו בה הויה ,וכ הוא לפי ר"ע
הסובר שאי קידושי תופסי בחייבי לאוי .

,‚"‰ÎÏ ‰ÓÏ‡Î ‰Â‰Î È¯ÂÒÈ‡Ï .‰

][heicd odkl dyexbl d"dc azek i"yx

 ip n iz d o er n yle o iz ip z n c `p z it lיש לה קנס ,וכשיטת בנושא הקוד .
 [r"xle d"cez oiir] ` i q p n oa y " x i t lאי לה קנס ,כיו שאי ראוי לקיימה א שיש לו בה הויה ,וכ הוא
לפי ר' ישבב ].[b"dkl dpnl`a zexfnn yi r"x itly xaeqd
 [b"dkl dpnl`a zexfnn oi` r"x itly xaeqd] i ` n i q ' x i t l eדעת ר "ע בזה יהיה תלוי בטעמי של שמעו התימני
ור "ש ב מנסיא ,שלר "ש ב מנסיא אי  ,שהרי אי ראוי לקיימה ,ולטעמו של שמעו התימני יש ,שהרי יש
לו בה הויה.

.Â

‰˘Ú È·ÈÈÁÏ

.1

inec`e ixvn

][.l sc

 r " x zr c a i ` n i q ' x l e i p n i z d oer n y l ,o i z i p z n c ` p z i t lיש.
 r" x z rc a a ay i ' x i t l eהדי תלוי בטעמי שבנושא הקוד  ,שלטע של ר "ש ב מנסיא אי קנס,
ולטע של ר "ש התימני יש קנס ,ושא ר' ישבב טעמיה דנפשיה קאמר ,והולד ממזר ,א "כ אי לה קנס,
אפי' לטע של ר"ש התימני.
 xg` zleraa b"dk .2לכו "ע אי לה קנס.[qpw dl oi`y dlera lk oick] ,
.3

envr zleraa b"dk

) l` p pg ep ia x zh iy i t lבתוד"ה איכא( לר"ש התימני ולר"ע יש ,כיו דהוי עשה שאינו שוה בכל ,אבל
לר "ש ב מנסיא אי לה קנס ,כיו שמ התורה לכתחילה לא ישא ,חשוב אי ראוי לקיימה.
תוס'

)ש (

כותבי  :שר "ת לא פירש כר "ח ,ולא כתבו מהו שיטתו.

]mya ,'d 'ld zeyi` 'ldn b"t jlnd xry 'ke

izi`xe d"c ,'a 'ld a"eqi`n g"it jlnl dpynd k"ke ,opaxcn wx `ed dligzkl xeqi`dy xaeq z"xy ,'a 't oixcdpq 'qnl i"zk w"nhiyd

.[dxezdn el dxeq` dpi` ixdy ,qpw dl yi f"itl dxe`kle ,epizeaxl
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.4

‚Ò
רש "י

dkxck `ly [xg` i"r] dleraa lecb odk
][mcewd `yepay] ` iq p n o a y" x ly mrh le ,[ediipia `ki` d"ceza oiire

)ד "ה בעולה לכה "ג(

מפרש ip n iz d y " x zr c l y :יש,
אי .

 dcpl .5בי לר "ש התימני ובי לר "ש ב מנסיא יש קנס ,שהרי יש לה הויה וג ראויה לקיימה.
לפי רש "י בדעת רבי נחוניא ב הקנה אי  ,דיש קלב" ככל חייבי כריתות ,ולפי התוס'
וג לרבי נחוניא ב הקנה יש ,דמודה שבקנס לא אומרי קלב " .
.6

)ד "ה הכל(

יתכ

) i" ezd n ,dyxbe dkxck `ly eizgz dzpife dqxi`y dheqlד כטoizip z nc ` p zl y : rn yn (:
 ip n iz d y "x leיש `a iw r ia x lye ,הדי תלוי במחלוקת ר' ישבב ור' סימאי ] ['d `yep l"pdא ס "ל

את הטע שצרי ראוי לקיימה או שיש בה הויה.

.È

ÌÈÓ˘ È„È· ˙Â˙ÈÓ È·ÈÈÁ

][.l sc

 oizip z nc ` p zlיש d p w d oa ` ip e g p ' x l m l e ` ,א נאמר שטעמו כפי' אביי
"` ,['eke "oeqאי לה קנס ,כיו שיש קלב "מ ,[iia`l d"c :l sc i"yx - miny icia oiae zxka oia epiid oeq`c] ,וא כפי' רבא
] ,['eke "enilri mlrd m`e" xn`pyיש לה קנס ,כיו שאי קלב "מ.
]xn`py dnn edfy ,'a `yep l"pd

.l sc

?...n ueg miny icia lkd .g

˙˘:‰·Â

בגמ' מבואר :הכל בידי שמי חו מציני ופחי  .התוס' )ד"ה הכל בידי( מבארי  :דהכא במאורעות הבאות
על האד  ,אבל לא מדובר במה שנגזר על הולד במעי אמו ,שהגמ' בברכות אומרת הכל בידי שמי חו
מיראת שמי .
:l sc

?recne ,oinelyza aiig m`d ,cifna dnexz lk`y xf .h

˙˘:‰·Â

 oi zi p z nc ` pz i t lחייב בתשלומי  ,ג א חיוב המיתה והתשלומי באו בבת אחת ,דבמיתה בידי
שמי לא אמרינ קלב"מ ,וכ הוא לפי רבא בדעת רבי נחוניא ב הקנה.['a `yep 'f 'eyz l"pdk] ,
 d p w d oa ` i p eg p ia x zr ca i ia ` i t lא חיוב המיתה והתשלומי באו בבת אחת ,אי חייב בתשלומי ,
דס "ל אליביה שאומרי קלב "מ בחייבי מיתות בידי שמי כבחייבי כריתות ,מגז "ש אסו אסו didyk `wece] .
 .[3 oic 'a `yep `i 'eyz onwl oiir - bbeya eli`c cifnהאופני שחיוב מיתה על אכילת התרומה וחיוב התשלומי
באי בבת אחת ה כדלהל :
 ' n b a d p e y ` x d ` z n i w e ` l .1כשתחב לו חבירו לתו בית הבליעה באופ שאינו יכול להוציאו אלא
רק ע "י הדחק.
לפי שיטת התוס' )ד"ה לא( מדובר שא יחזירו ע "י הדחק לא יהא שו "פ מפני שנמאסו ,ובלא קלב "מ
חייב מדי נהנה על הנאת מעיו ,ולא מדי גזל ,וכל שחסר אפי' כל שהוא ,מגלגלי עליו את הכל.
ולפי שיטת הריצב "א )בתוס' ש ( אמרינ קלב "מ א שלא נמאסו בזמ התחיבה ,דכיו שתחב לו בבית
הבליעה ובלע מיד ,חשיב כבבת אחת.
 :c in rn ` t t a x .2כשתחב לו משקי לתו פיו א שלא בבית הבליעה.
.[`picl df lr df miwleg iy` axe `tt ax ,dpey`xd
.3

]`zniwe`d m` 'nba yixtzi` `l

 :c in rn iy ` a xבאופ שאכל תרומה שלו וקרע שיראי של אחר.
לפי שיטת רש "י רב אשי סובר מיתה לזה ותשלומי לזה פטור ,תוס' )ד"ה רב( כותבי  .1 :זהו לפי שלא
מתחייב מיתה בשביל אד אלא לשמי  .2 .שלפי "ז צ "ל שרב אשי פליג על רבא בסנהדרי הסובר בדי
פלוני בא על בת פלוני והוזמו שחייב ממו  ,וכ סובר התוס' בש ר "י.
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לפי ר "ת וריב "א )בתוד"ה רב( באכילת תרומה של אחר א לפי רבא אמרינ קלב "מ ,משו שחשיב מיתה
ותשלומי לאחד .[minyl `l` mc` liaya dzin aiigzn `le li`ed] ,שיטת עיי לקמ תשו' י'.
?recne ,erlae eit jezl dnexz el agz exiagy ina n"alw mixne` m`d.1/h

:l sc

˙˘:‰·Â
.1

`el agzyk e` wgcd i"r wx e`ivedl lekiy ote`a drilad zia jezl exiag el agzyk m
xg` ly mi`xiy rxwe ely dnexz lk`y ote`a e` drilad ziaa `ly s` eit jezl oiwyn

עיי בתשובה הקודמת.
 exifgdl leki epi`y ote`a k"ra el agz m` .2אנוס הוא ופטור ממיתה ומממו .
.3

`exifgdl leki epi`y mewna epevxn el agz m

) ' qe z i t lד"ה ואי( מיתה חייב כיו שאינו אנוס ,אבל מממו פטור ,שהרי לא גזלו ,וג על הנאת גרונו
הוא פטור ,לפי שבשעה שנהנה החפ אבוד מהעול .
) ' qe z d it leש (  i" yx z hi y y ex it a `" a v ix d my aחייב ג בממו  ,דמכיו שהתרומה בפיו ולא
החזירה קנאה להתחייב באונסי .
.4

exifgdl lekiy mewna epevxn el agzyk

חייב ממו ומיתה ,כיו שגזל לפני שנתחייב מיתה

בידי שמי .
.i

?recne ,dfl oinelyze df mc`l e` minyl dzin yiyk n"alw mixne` m`d

:l sc

˙˘:‰·Â
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 iy ` a x it lפטור.
) ' qe z d zh iy it lד"ה רב אשי(  .1 i" yx c `a il ` i "x my aא זה ב' מעשי כאכילת תרומה וקריעת
שיריי  ,וכ כשפלוני בא על בתו של פלוני והוזמו ,חשיב מיתה לזה ותשלומי לזה ,ורב אשי )בסוגיי ( דסבר
שאמרינ קלב"מ ופטור ,פליג בזה על רבא במסכת סנהדרי  .2 .רב אשי מודה שבעדי זוממי ג בממו
לזה ונפשות לזה חייבי ממו  ,דבעינ שיתקיי הזמה כלפי כל אחד ואחד .3 .א זה מעשה אחד כמדליק
גדיש בשבת ,חשיב מיתה ותשלומי לאחד ופטור.
) ' q e z d it leש (  m" aix my a e z "x my aלכו "ע יש קלב"מ דחשיב כלחד ,הואיל ולא מתחייב מיתה בשביל
אד אלא לשמי .

·.

‰ÊÏ ÌÈÓÂÏ˘˙Â ‰Ê Ì„‡Ï ‰˙ÈÓ

) ' q ez a i " x z p a d i t lד"ה רב( ) ` a x z rc a i" y x zh iy aבסנהדרי ( חייב .ופליג על רב אשי בסוגיי שפוטר.
וכותב ר "י :שצ "ל שבמדליק את הגדיש בשבת ,רש "י סובר שא לפי רבא פטור מפני שזה מעשה אחד,
משא "כ באכילת תרומה שלו וקריעת שיראי של אחר ,דהוי ב' מעשי  ,וכ כשהעידו "פלוני בא על בתו
המאורסה " והוזמו ,שהוי ממו לבת להפסיד כתובתה ונפשות לאב.
) z" x zh iy i tlבתוס' ש ( ג רבא )בסנהדרי ( סובר שבכל מקו מיתה לזה ותשלומי לזה פטור ,ולכ
בסוגיי בדי האוכל תרומה לכו "ע פטור מתשלומי  ,ורק בעדי זוממי כשממו לזה ונפשות לזה לכו"ע
חייב ,דבעינ שיתקיי הזמה כלפי כל אחד ואחד ,וא כשהממו והנפשות בחד גברא פטור ,כיו שמתקיי
קצת כאשר זמ .
) ` " a i x d z hi y it lבתוס' ש (  `a x z rcaבכל מקו שיש מיתה בידי אד לזה ותשלומי לזה חייב,
ורק בעבד כפות לו וברוד פטור ,דנית להציל לכל אד וחייב מיתה לכל העול  ,א לבעל העבד ולבעל
הכלי  ,וחשיב מיתה ותשלומי לאחד.[dfa azky dn ,'c llk n"alw illk xtqa oiire] ,
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,oinelyzn mixeht m`d ,oibbey e` oicifn ,miny icia zezin iaiige zezixk iaiig .`i
:l sc
?recne

˙˘:‰·Â

‡.

‡„ÈÊÓ· Ì

 [:dl sc onwl oiir] d pw d o a ` ip egp ' x l r mi w l eg d mi ` pz d i t lחייבי כריתות וחייבי מיתות בידי שמי
אינ פטורי מתשלומי  ,כיו דלא אמרינ קלב "מ אלא רק בחייבי מיתות בי "ד:dl sca wgvi iax itl `ed oke] .
.[zewln llka zezixk iaiig oi` l"qc
 d p w d o a ` i p eg p ' x i t lלרש "י )לעיל תשו' ז' נושא ב' אליביה( אמרינ קלב "מ א לתשלומי קנס ,ולתוס'
יתכ ובקנס מודה רבי נחוניא ב הקנה שלא אמרינ קלב "מ.

·.

)ש (

‡‚‚Â˘· Ì

 cifna xaryk miny icia zezin iaiiga .1לאביי פטור ,ולרבא חייב.
 oibbey zezixk iaiig df m` .2בתוס' )ד"ה זר( מבואר :שאמרינ קלב "מ ,ולכ האוכל בשוגג חמ של
הקדש במועד ,הגמ' )בפסחי ( אומרת :שלר' נחוניא ב הקנה אמרינ קלב "מ ופטור מתשלומי .
 oibbey miny icia zezin iaiiga .3בתוס'
כיו דהתשלומי דידיה כפרה ולא ממונא.

)ש

( מבואר :שבתרומה איכא גזיה"כ שלא אומרי קלב "מ,

?recne ,dnexz lk`y l`xyi ly oinelyz lr legnl leki odk m`d .ai

:l sc

˙˘:‰·Â

בתוס' )ד"ה זר( מבואר :שלפני שהישראל הפריש את הקר  ,אי הכה יכול למחול ,כיו שהתשלומי ה
לכפרה ,אבל אחר שהפריש יכול למחול.
xeht m`d ,ezkilda oi`xiy rxwe rax` seql rax` zligzn ug xiarnd e` wxefd .bi
.`l sc
?recne ,n"alw meyn oinelyzn

˙˘:‰·Â

‡.

Â˙ÎÈÏ‰· ÔÈ‡¯È˘ Ú¯˜Â ˙ÂÓ‡ '„Ó ¯˙ÂÈ ıÁ ˙·˘· ˜¯ÂÊ‰

 oi a ` i a x i t lפטור מתשלומי השיראי  ,משו קלב "מ ,הגמ' כותבת בשיטתו ב' ביאורי להחשיבו באי
בבת אחת .1 :מפני שעקירה צור הנחה הוא .2 .מפני שלא מצי לאהדורי.
ומבואר בתוס' )ד"ה שעקירה( :שלפי ר "ת הסובר שאומרי אי אפשר לניסו בלא הגבהה ,בדעת רב דאמר
מנס ממש חייב ,ולא אומרי קלב "מ ,וכרבי ירמיה דאמר משעת הגבהה קונה ,מתחייב בנפשו לא הוי
עד שעת ניסו  ,בהכרח שרבי ירמיה חולק וסובר שלא אמרינ עקירה צור הנחה ,ולא מחלק בי יכול
להחזיר ללא יכול להחזיר ,וחייב על השיראי  ,הואיל ולא נחשב שהזיק בשעת חיוב המיתה .וכתבו:
שא אמרינ שאפשר לניסו בלא הגבהה ,רבי ירמיה לא חולק על רבי אבי wxt oihib zkqn lr k"yna r"r] .
.['b `yep fk daeyz 'd

·.

Â˙ÎÈÏ‰· ÔÈ‡¯È˘ Ú¯˜Â ıÁ ¯È·ÚÓ‰

' n b a o e y ` x d m rh d i t l

][mcewd `yepay ,ug wxef oiprl oia` iax zrca

ג מעביר ח פטור מתשלומי השיראי ,

כיו דאי אפשר להנחה בלא עקירה.
) ' nb a i p yd mrh d it lש (

המעביר חייב מתשלומי השיראי  ,שהרי יכול לאהדורי ,וחשיב לא בבת אחת.

) z " x it leבתוד"ה שעקירה( לרבי ירמיה ] [mcew `yep l"pdבא ס "ל שלא אומרי אי אפשר לניסו בלא הגבהה,
בכל מקרה חייב בתשלומי השיראי .
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?recne ,e`pw m`d ,migth 'bn dhnl exiag utg qtezd .ci

˙˘:‰·Â

) i" y x i t lד"ה דאי בעי גחי ( לא קנאו כיו שאי הגבהה פחות מג' טפחי ,
.[p"` d"cez .ek oiyeciw - ibq gthae ,migth 'bn zegta s` dpew
) ' q ez d i t l eד "ה דאי(

]ddabd - `nip d"ceza `aen - z"x itle

קנאו ,כיו שתפוס בידו או בפיו ,ד "ונת בידה " אמר רחמנא.[ddabd oipw `la 'it` lirene] ,

?recne ,aiig izni` ,n"alw meyn oinelyzn xeht izni` ,zaya qik apebd .eh

:`l .`l sc

˙˘:‰·Â

 `veie xxbn `veie xxbn did .1באופני המוזכרי בתשובה הבאה שאיסור השבת והגניבה באי
כאחד ,איכא קלב"מ ופטור מתשלומי .
.2

e`ivedl n"r ediabd

 " d x i w r ` l a d g p d l x y t ` i ` " y m e y n x eh t u g w x ef y mr h d i t lג כא פטור מתשלומי ,
שהרי כא העקירה לצור גניבה ולצור הוצאה בהדי הדדי ,וחייב בתשלומי בא עמד לפוש או לפי
ב עזאי ] [inc cnerk jldn xaeqdאפי' כשעמד לכת  ,הואיל ובזמ שהגביה ,כבר חייב בתשלומי  ,וחיוב
המיתה ישנו רק בעקירה אחר שעמד לפוש ,ולב עזאי בפסיעה האחרונה שלפני ההוצאה.
d in x i ia x c ` a i l ` [bi 'eyz l"pd] z" x z hi yl o k e , " ix ec d ` l ir a i` " mr hd i t l e

בכל מקרה

חייב ,שהרי לא אמרינ משעת הגבהה התחיל ההוצאה.
 o`ivede jlnpe ripvdl n"r diabd .3לכו "ע חייב בתשלומי  ,שהרי ההוצאה והגניבה לא בבת אחת.
?recne ,daipbd inelyzn xeht mipte` el`a ,`veie xxbny i"r zaya apebd .fh

:`l sc

˙˘:‰·Â

 Â˙ÈÈ‚ÂÒ ˙ÏÈÁ˙ ÈÙÏפטור מדי קלב "מ מחמת איסור שבת וגניבה בבת אחת רק בחפצי גדולי שדר
לגורר  ,וכ בבינוני  ,אבל בקטני שאי דר הוצאה בכ  ,חייב בתשלומי הגניבה ,הואיל ופטור מאיסור
שבת.
התוס' )ד"ה אלא( בת ירוצ הראשו כותבי שא בחפצי קטני
שמוציא את הכיס דר מחתרת דדרכו בגרירה.

יתכ מצב שהוי דר הוצאה ,כגו

 Â˙ÈÈ‚ÂÒ„ ‡Ó˙Ò ÈÙÏיתכ כשגרר לצידי רה "ר שקונה ,מפני שבצידי רה "ר לא שכיחי רבי  ,ורק אליבא
דרבי אליעזר הסובר לעני שבת צידי רה "ר כרה "ר ,נמצא שחיוב מיתה ותשלומי גניבה באי בבת אחת,
ופטור מכח קלב "מ ,אבל לפי רבנ חייב בתשלומי הגניבה ,כיו שלא באי בבת אחת.
¯· ‡˘ :¯ÂËÙ˘ ÔÙÂ‡ ¯ÓÂ‡ Èבא ציר ידו למטה מג' וקיבלו" ,וכדרבא " דחשיב ידו מקו ד' על ד' ,וכי
היכי שלעני שבת חשיב הנחה ה "ה שקונה לעני גניבה א שזה ברה "ר ויש קלב "מiy` ax zrc yixtzi` `l] .
.[oipw oiprl `"xc `ail` x"dx iciva
"וכדרבא " כ הוא הגירסא לפי רש"י ,ולשיטת רש "י ,א ציר ידו למעלה מג' וקיבלו ,לכו "ע קונה את
הגניבה בהגבהה לפני שנגמרת מלאכת ההוצאה ואי קלב "מ.
גורסי "אי נמי כדרבא " ,ולפי "ז נחשב הנחה להתחייב משו
לפי התוס' )ד"ה רב אשי( ולפי הריב "
שבת בשני האופני  ,בי כשציר ידו מתחת לג' ומועיל מדי לבוד ,ובי כשקיבל לתו ידו ואפי' למעלה
מג' ומועיל מדי "ידו " .ופטור מתשלומי גניבה ג כשהוציא למעלה מג' לתו ידוyi ,d±:c sc zaya 'nba] .
`lr 'c mewn lr dgpd aiyg `l h"b lrn mc` ly eci jezl dgpdy ,oiibeqa oey`xd uexizdk eyxti mde ,`ax lr miwlegd mi`xen

.[ceal opixn`y iptn ,dgpd ied h"b jez wxe ,'c
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ולפי ר"ת א ציר ידו בי למעלה מג "ט ובי למטה מג "ט ,הוי הוצאה וקני הגניבה ביחד ,ורבא מדבר
כשגופו בפני וידו בחו  ,שא ידו למטה מג' הוי הוצאה וקני גניבה ביחד ,דאגד יד לא שמיה אגד,
וא למעלה מג' לא נחשב להוצאה ,כיו שאגד יד שמיה אגד ,דבתר גופו גרירא.
¯· :¯ÂËÙ˘ ÔÙÂ‡ ¯ÓÂ‡ ‡Èכשהוציא לרה "ר ,אפילו לתו ידו ,ולשיטתו אזיל דסובר דמשיכה קונה
ברה"ר ,נמצא שקני הגניבה וחיוב איסור שבת באי כאחד.
) ' q ez d i t lד "ה וברשות(
) ' q ez d i t l eש (

 i" x my aקונה ברה "ר רק לעני להתחייב באונסי .

 ` " a v i x d my aהוי קני א לעני שיהיה שלו.
:`l sc

?x"dx icivae x"dxa dpew dkiyn m`d .fi

˙˘:‰·Â

‡.

·¯¯"‰

 ` g ` a x i t lמשיכה אינה קונה ברה "ר.
 ` p i a x i t l eקונה.
לשיטת ר"י בתוס' :קנה רק לעני להתחייב באונסי אבל לא לעני שיהיה שלו.
ואילו להריצב "א :קונה א לעני שיהיה שלו ,ולפי "ז רבינא חולק על אביי ורבא
שמשיכה אינה קונה ברה "ר.

·.

)במסכת בב "ב(

דאמרי

·ˆ¯"‰¯ È„È

 ep z ii b eqc ` nz q it lלכו "ע קונה ,לרבנ זהו משו שלא הוי כרה"ר ,וא לרבי אליעזר הסובר דהוי
כרה"ר לעני שבת מ "מ מודה שמיקנא קני ,כיו דלא שכיחי ביה רבי  ,וכ לפי רבינא דסבר משיכה ברה "ר
קנה.
 iy ` a x it leלא איתפריש דעתו אליבא דרבי אליעזר ,א הוי כרה"ר לכל דבר ולא קונה.
) qpe`d .giדהיינו במזיד( `?recne ,qpw dl yi m`d ,dxrpd ezeg` z

:bl±:`l sc

˙˘:‰·Â
) n " x i t lבד לג(:

לוקה ומשל קנס.[n"xk epizpyn cinrn jenqay opgei iax lr wlegd l"x] .

 mly n e d wel ep i ` i xn `c op ax z rca ` ler it lמשל קנס ואינו לוקה ,וא א התרו בו ,דס "ל שכל
שיש חיוב ממו ומלקות ,משל את הממו ולא לוקהl"qc :dl sca wgvi iax itl `ed oke ,d`ad daeyzd seqa oiire] ,
`.[qpw yi `linn zewln oi` m`e ,zewln llka zezixk iaiig oi
לתוס' )ד לב :ד"ה אלא עולא ,ובד לג .ד"ה ועולא( לא קאמר עולא ממונא משל ולא לקי ,אלא רק בג'
דברי הנ "ל ,חובל ,עדי זוממי  ,אונס ,אבל בעלמא כרבי יוחנ שלוקה ואינו משל sc onwl i"yx la`] .
.[dwel epi`e mlyn oipr lka `lerly :azk ,`nrh i`n d"c :al
 op a x z rc a o pg ei ia x it lא לא התרו בו משל את הקנס ,כיו שאי מלקות ,אבל א התרו בו לוקה
ואינו משל קנס ,דס"ל שבכל מקו שיש חיוב ממו ומלקות ,לוקה ואינו משל  ,ואחרת מר "ל הסובר:
חייבי מלקויות לעול פטורי מ התשלומי אפי' כשלא היה התראה או בשגגה.
) d p w d o a ` i p eg p i a x i t l eבד ל (.לרש "י )ד כט :ל .ד"ה ולאפוקי( אינו משל  ,דס "ל יש קלב "מ בחייבי
כריתות וקנס ,ולפי תוס' )ש ד"ה הכל( ,יתכ ובקנס ס "ל שלא אמרינ קלב " .['a `yep 'f 'eyz l"pd] ,
e` dwel `le mlyn e` mlyn `le dwel m`d ,zewlne oenn aeig yiyk ,oldlc mixwna .hi
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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my `iven .4 .dxrp ezeg` qpe` .3 .exiaga laegd .2 .oinnef micra .1 ?recne ,dwele mlyn
:bl±.al sc
.ezeg` dztn .5 .rx
:‰·Â˘˙

Ó"¯ ˙ËÈ˘
 חו מעדי זוממי שהעידו,[iaxe d"cez :cl sc - qpwe zewln 'it`e] , בכל המקרי שיש מלקות וממו לוקה ומשל
 ובש ר"י,  שאי לוקי ומשלמי:  שהתוס' )ד"ה שלא( בש רש"י כותבי,על אחד שהוציא ש רע על אשתו
.[1 oic `k daeyz onwl k"yn oiire] ,  שלוקה ומשל: כותבי

Ô·¯ ˙ËÈ˘
, דרשעה אחת אתה מחייבו ולא שתי רשעיות,[oi`c d"c .al sc 'qez - qpwa oia oenna oia] , אינו לוקה ומשל
' ואפי, דמשל ואינו לוקה,  חו מג' המקרי דלהל,[ryx ryx y"fbn z`f opitli iia`ly :miazek ,`ax d"c .dl sc onwl
.התרו בו

'qezd]

" שנאמר "יד ביד

 לפי רבי אילעא,  דבפירוש ריבתה תורה עדי זוממי לתשלומי,oinnef micra .1
. ולפי רבי אלעזר זהו משו דלאו בני התראה נינהו,ואפי' א התרו בו

 שנאמר "שבתו,  דבפירוש ריבתה תורה חובל בחבירו לתשלומיt"ey da yiy d`kd exiag laega .2
epi`e dwel - t"ey da oi`y dkn lag m`e] ,"  שנאמר "כ ינת בו,[ או כדר' אילעאlaeg d"c .al sc i"yx oiir] ," ית
.[mlyn
. עיי בתשו' הקודמתoie`l iaiige zezixk iaiig oebk ,odilr oiwely zeixrn zg` lr `ad .3
.  שרבנ מודי לר "מ דלוקה ומשל:מבואר

( ע "פ הגמ' במכות,  ד "ה דאי.)ד לב

' בתוסrx my `iven .4

. כיו שמחלה, לכו"ע לוקה בלא שמשל להdnezi dxrp `idyk e` zxbead ezeg` dztn .5
ea exzdyk m`e , ממו

 משלea exzd `ly ote`ae dnezi dpi`y dxrp `ide ezeg` dztn .6
.[zncew 'eyz seq oiir - dpwd oa `ipegp 'xl] , הדי תלוי במחלוקת עולא ורבי יוחנ
?d`nehd a` dyrp lke` m`d .k

.al sc

:‰·Â˘˙

.[my i"yx zhiyae ,iriax d"cez .fi sc migqt zkqn oiire] , שאינו נעשה אב הטומאה:מבואר

( )ד "ה שכ

'בתוס

,ezy` lr rx my `ived ipelt .2 .`ed dvelg oae dyexb oa ipelt .1 ecirdy oinnef micra oicd dn .`k
.bl :al sc

?recne ,oinlyne oiwel m`d

:‰·Â˘˙

.[my 'qezae .a sc zekn zkqnae ,xyt` `l` d"cez oiire] ,  לוקיdvelge dyexb oa ipelt ecirdyk .1
enfede ezy` lr rx my `ivedy cg` lr ecirdy mipy

.2

 משו שחיוב העדי זוממי במלקות ובממו,  אי לוקה ומשלi" yx m ya ( ד"ה שלא: ' )ד לבq ez d i t l
." 'נלמד מפסוק אחד "ועשית וכו
g"eca oiir - opax zrca mb e` n"x zrca wx `ed 'qeze i"yx zwelgn m`]

.bl sc

,  לוקה ומשלi" x my a ' qez d i t l e
.[g"xbd iyecigae ,awri ziaa ,`"rxbdl

?llkd edn ,"wtq z`xzd" oipra llk xkfen epziibeqa 'qeza .ak
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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ËÒ

:‚Ï Û„ :˙Â¯Ú ÂÏ‡ È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù
:‰·Â˘˙

, היינו דוקא שג למותרה הוי ספק, שלמ "ד התראת ספק לא שמיה התראה: התוס' )ד"ה ניתרי( כותבי
. דאז שמיה התראה,  ורק העדי לא יודעי,משא "כ בעדי זוממי שיודעי שמעידי שקר
:bl sc

?recne ,zelb aiig m`d ,onf xg`l zne ,bbeya exiag z` dknd .bk

:‰·Â˘˙

.בסוגייתנו משמע שחייב גלות
: לדוגמא,זהו דוקא באופ שאי אפשר לומר שהרוח בלבלתו

(' )ד "ה דלמאqeza o ey` x d u ex izd i t l

.כשהכהו בבית של שיש
 דאמרינ, אינו חייב גלות,  ומת לאחר זמ,  דוקא בשחט בו שני או רוב שניip y d m v ex i z it le
 אבל בשאר חבלות שאי הרוח,(: כמבואר במסכת גיטי )ד ע, שבקל הרוח מבלבלתו,שהרוח מבלבלתו
. חייב גלות, שיכולי לשמור יפה מבלבול, מזיק כל כ
?zay inelyza aiig m`d ,bbeya exiag dknd .ck

:bl sc

:‰·Â˘˙

 אינו חייב בתשלומי, כשהחבר נכנס לחנותו של נגר: לדוגמא, שהמכה חבירו בשוגג: התוס' )ש ( כותבי
 אבל בהוסי לו רצועה התוס' בתירוצ,[d`kd zeyrl oeekzd `ly oeik] , וכ כשנפל מ הגג ברוח מצויה,שבת
. כמו שמצינו שגולה, שחייב בתשלומי שבת: הראשו כותבי
:cl±:bl sc

?recne ,'de 'c mlyn m`d ,zaya gaehe apebd .dk

:‰·Â˘˙

ÂÓˆÚ È"Ú Á·ÂË·
c"nl :xehtl sqep mrh]

.‡

, משו דאמרינ קלב "מ,' ' לכו "ע פטור מתשלומי ד' והn b a o ey ` x d u ex i z d it l
.[dhigy `le dbixd `xwp zaya gaeh ,dhigy diny `l die`x dpi`y dhigy

,[dhigy diny die`x dpi`y dhigy xaeq n"xy xn`p m` wx edf dxe`kl] , אבל לר "מ חייב,  זהו רק לפי רבנd a x i t l
 ושמודה ר"מ שא גנב בשבת וטבח בשבת פטור, דחידוש הוא שחידשה תורה בקנס דאע "פ שמת משל
.[n"x zrca dax ly eyecig lr miwleg mi`xen`d x`ye l"x opgei iax] . משו שא אי גניבה אי טביחה ומכירה,'מד' וה
.א רבה סובר כר "מ עיי לקמ תשו' לא

¯Á‡ È"Ú Á·ÂË·
.oilega 'nbd t"r ,y"x d"cez oiir - ueg ihegyn xnbc]

,'חייב בד' וה

.·

,d h i g y d i n y d i e` x d p i ` y d hi g y : x a e q d x i ` n ia x i t l

['e 'ld dhigyn a"ita n"gld k"yna oiir j` ,dhigy dny die`x dpi`y dhigy :wqtp ,'g 'ld daipbn a"t m"anxa

. והגנב אינו מתחייב בנפשו," שהרי הוי "טביחה ראויה
 שחיטה שאינה.1 : משו דס "ל, שהרי הוי הריגה ולא טביחה,' פטור מתשלומי ד' והoern y i a x i t le
 אסור באכילה עולמית לא לו ולא, כרבי יוחנ הסנדלר שהמבשל בשבת במזיד.2 .ראויה לא שמיה שחיטה
- dcedi iaxe xi`n iaxc `ail` mb `id `piaxe `g` ax zwelgny mixaeqd mipey`xd zvwnl] ,  ושזהו מ ד א ו ר י י ת א, לאחרי
.['de 'cn mixeht ,dhigy diny e`l `ziixe`cny xaeq m` dcedi iaxl mb k"` - flwz 'nr daexn wxt w"aa zkqn d"n`a mi`aen
:cl±:bl sc

?recne ,'de 'c mlyn m`d ,f"rl gaehe apebd .ek
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‡.

·ÂÓˆÚ È"Ú Á·ÂË

 "dcaer `ed dgiaf xnba" xn` `lyk m` .1פטור מד' וה' ,כיו דשחט ביה פורתא ,איתסר ולאו
דמריה קטבח.
.2

`"dcaer `ed dgiaf xnba" xn` m

 ' n ba oey ` x d u e x i z d it lבמיתה וממו או במיתה וקנס מודה ר"מ שאומרי קלב "מ ופטור הוא
מד' וה'.[`ad `yepa oiire ,dhigy diny `l die`x dpi`y dhigy c"nl :sqep mrh] ,
 d a x it leלר "מ בקנס לא אומרי קלב "מ וחייב ,דחידוש הוא שחידשה תורה בקנס דאע "פ שמת
משל .[dhigy diny die`x dpi`y dhigy xaeq n"xy xn`p m` wx df dxe`kl] ,

·.

·¯Á‡ È"Ú Á·ÂË

 "dcaer `ed dgiaf xnba" xn` `l m` .1פטור הוא מד' וה' ,כיו דשחט ביה פורתא איתסר ,ולאו
דמריה קטבח.[1 oic 'a `yep `n 'eyz w"an f"ta k"yn oiir] .
.2

`"dcaer `ed dgiaf xnba" xn` m

 ' n ba o e y ` x d u ex i z d i t lלרבי שמעו פטור ,משו דסבר שחיטה שאינה ראויה לא שמיה שחיטה,
ולר "מ חייב ,דסבר שמיה שחיטה.
:cl±:bl sc

?recne ,'de 'ca aiig m`d ,exkne egahe lwqpd xey apebd .fk

˙˘:‰·Â

פטור מד' וה' שהרי אינו שווה כלו  ,ומבואר בגמ' :שבמקרה שגנב מבית שומר והזיק בבית שומר ונגמר
דינו בבית שומר ,א נסבור כר' יעקב דאמר א משנגמר דינו החזירו שומר לבעליו מוחזר ,ונסבור דבר
הגור לממו כממו דמי ,ונסבור כר "מ המחייב ד' וה' על שחיטה שאינה ראויה יהא חייב בד' וה' ,שהרי
הפסיד לשומר ממו .
?mixen` eixac mixwn el`a ,"dgiaha `zil dxikna `zilc `kid lk" xaeq l"x .gk

:bl sc

˙˘:‰·Â

התוס'
שור הנסקל.

)ד "ה גנב(

כותבי  :שדברי ר "ל הוא רק לעני קדשי דחמירי דליתנהו במכירה כלל ,אבל לא לעני

 ' q e z a oe y ` x d u e x i z d it lזהו מפני שא ימכרנו לעובד כוכבי אי תופס דמיו.
 z" x it leזהו מפני שאי שור הנסקל נאסר מחיי .
.cl sc

?recne ,d`pdae dlik`a xzen lk`nd m`d ,zaya lyand .hk

˙˘:‰·Â

לכו "ע המאכלי עצמ
אכילה ,הדיני כדלהל :

‡.

מותרי בהנאה ,וא א

בישל במזיד ,ולכ יכול למוכר לעכו"  ,אול

לעני

‚‚Â˘· Ï˘·Ó‰

 n" x i tlיאכל ,ומבואר ברש "י )ד"ה בשוגג( :אפי' בו ביו  .התוס'
לאוכל .[bbeya d"c .`r sc w"aa i"yx xaeq oke] ,

)ד "ה המבשל(

 d c e d i ia x it lיאכל במוצ "ש ,ומבואר ברש "י ובתוס' :אפי' הוא עצמו,

מוכיחי  :שג הוא עצמו יכול

]`opiqpwc ,mixg`l 'it` xeq` meia ea la

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

‡Ú

.„Ï Û„ :˙Â¯Ú ÂÏ‡ È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù
.['` `yep 'n 'eyz w"an f"ta k"yn oiire ,'qeze i"yx - cifn eh` bbey
 x l c p q d o p g e i ia x it l eבמוצ "ש מותר רק לאחרי

·.

][l`xyi 'it` epiidc

אבל לו אסור.

„ÈÊÓ· Ï˘·Ó‰

 n" x i tlלא יאכל בו ביו .
) i" y x it lד "ה במזיד ,הראשו (
) ' q e z d it lד "ה המבשל(

לו עצמו אסור עולמית.

לא לו ולא לאחרי בו ביו  ,[.`r sc w"aa i"yx yxtn oke] ,אבל במוצ"ש מותר

אפי' מיד ג לעצמו.
 d c e d i ia x it lלא יאכל עולמית ,ומבואר בתוס' ] :[my w"aa i"yxaeשבמוצש"ק מותר לאחרי .
 x l c p q d o p g e i ia x it l eלא יאכל עולמית לא לו לא לאחרי .
טעמא דרבי יוחנ הסנדלר שנאמר "ושמרת את השבת כי קדש היא לכ " ,מה קודש אסור באכילה
א מעשה שבת אסור באכילה ,ודוקא במזיד שנאמר "מחלליה מות יומת " ,אבל בשוגג מותר באכילה
] ,[el `le mixg`l y"venaופליגי רב אחא ורבינא א מעשה שבת במזיד אסורי מדאורייתאw"aa k"yn oiire] .
.['a `yep 'n 'eyz f"t
תוס' )ד"ה במזיד( כותבי  :כללא דמילתא ,מזיד דר "מ שוגג דרבי יהודה,
 ,[df llkמזיד דרבי יהודה שוגג דרבי יוחנ הסנדלר.

]oi` - lirl epxkfdy ,`nw cifna d"c i"yxle

on aeig ied inxbc `pic m`de ,inc oennk oennl mxebd xac xaeq mby gxkda m`d ,inxbc `pic occ n"xl .l
?dxezd
.cl sc
˙˘:‰·Â

) ' q e z a oe y ` x d u ex i z d i t lד"ה סבר( לא הוי הכרח ,דיש לומר שרק חייבי מכח דינא דגרמי ממו השוה
לכל העול  ,משא "כ דבר הגור לממו כשור הנסקל וקדשי שחייב באחריות שאינ שווי אלא רק לזה,
וכמו כ אי הכרח לפי שיטת הריצב "א ] [`"aixd :miqxeb w"aa 'qezהסובר דדינא דגרמי הוי חיוב דרבנ oiire] ,
 ,[bn 'eyz 'd wxt w"aa k"ynaודבר הגור לממו למ"ד כממו דמי הוי דאורייתא.
 ip y d mv ex iz i t leיתכ שמכח דינא דגרמי גנב שגנב דבר הגור לממו
 [zncewאפשר לחייבו את הקר  ,א אי הכרח שס"ל כממו דמי ,ונפק "מ לעני לחייבו ג את הד' וה'.
.[inxb ,oiwifpa `nxb jxr ,`qz 'nr 'e jxk z"` oiir - inxb ipic

]'eyz l"pd xney zian apbpy oecwit oebk
]mekiq

,'de 'c inelyz oiprl ,zaya gahe apb oial zaya egahe el aepb icb did oia lcad yi m`d .`l
:cl sc
?recne

˙˘:‰·Â

 op a x i t lבכל מקרה פטור מתשלומי ד' וה' ,דאיכא קלב "מ .לפי עולא ור "ל ר "מ לא חולק עליה .
 n" x zr ca ` t t a x e d a x it leא היה גדי גנוב לפני שבת וטבחו בשבת חייב ד' וה' ,דחידוש הוא
שחידשה התורה בקנס דאע"ג דמיקטל משל  ,אבל א גנב בשבת וטבחו ומכרו פטור מד' וה' ,דא אי
גניבה אי טביחה ומכירה.
שיטת רש"י

)ד "ה חייב(

שיטת תוס'

)ד "ה דאמר רבה ,וד "ה אבל(

רבה עצמו סבירא ליה כר "מ.
רבה רק אליבא דר "מ קאמר ,ולא משו דסבר הכי.

?recne oicd dn ,zaya dgahe dle`y dxt el dzid .al

:cl sc
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 `t t a x it lבכל מקרה פטור מלשל  ,משו דבאותו רגע שטבח גזלה,
על הקר  ,וממילא פטור מד' וה' דא אי גניבה אי טביחה ומכירה`ed yecig xn`c n"x zrca mixaeql s` edfe] ,
.[mlyne lhwiny qpwa dxez dycigy
][dl`y zryn `le

ואיכא קלב "מ

 ' n ba oey ` x d c v d it lרבא חולק על רב פפא ומחייב רק קר  ,דס"ל שמשעת שאלה התחייב באונסיה,
ופטור על ד' וה' 'nba ipyd cv d i tl eli`e ,[dxikne dgiah oi` daipb oi` m`c e` n"alw `ki`c] ,רבא אינו חולק
על רב פפא ,ובכל מקרה פטור ג מהקר .
e` dca`e dapbp e` dzn m` oicd dne ,da ynzydl oixzen m`d ,dl`y dxt odia` odl gipd .bl
:cl sc
?recne ,degah mipady

˙˘:‰·Â
.1

.xg`n li`yd odia`y dxta ynzydl mipal xzen

 miqkp zeixg` eixg` xi`yd `l a`de qpe`a dzn m` .2אי חייבי באונסיה.
.3

miqkp zeixg` odia` mdl gipdy ote`a mcewd oicak

 ' n ba o e y ` x d c v d i t lלרב פפא פטורי  ,דס "ל שחיוב אונסי חל בשעת הטביחה ,ולרבא חייבי ,
דסבר שמשעת שאלה ] [miign epiidcאישתעבוד נכסי האב.
 ' n ba ip y d c v d i t l eרבא אינו חולק על דינו של רב פפא ולכו "ע פטורי .
 delk`e degahyk m` .4משלמי דמי בשר בזול ] ,[.k sc w"a oke ,i"yx oiirחו מכשהניח לה אביה
אחריות נכסי  ,שחייבי בכל דמי הפרה ,ומבואר בתוס' )ד"ה אבל( :שזהו מפני שהאב פשע ,שהיה לו
לומר לבניו שהבהמה אינה שלו.
.5

`dca` e` dapbp m

בתוס'

)ד "ה מתה(

מבואר :שבכל מקרה ולכו "ע ה חייבי  ,הואיל וה נהני

ומשתמשי בה.
?recne ,oinelyza miaiig m`d ,oibbey zeiwln iaiig e` oibbey zezin iaiig .cl

.dl :cl sc

˙˘:‰·Â

‡.
.1

ÔÈ‚‚Â˘ ˙Â˙ÈÓ È·ÈÈÁ
oenn ewifd mbe df z` df bexdl epeekzp miyp` ipyyk

 d iw fg ia c ` p z i t lפטור ,שנאמר מכה אד ומכה בהמה ,הוקש מכה אד למכה בהמה ,כמו שלא
חילקת במכה בהמה שחייב בי בשוגג בי במזיד ,בי במתכוו בי שאינו מתכוו  ,בי דר ירידה ובי
דר עליה .כ מכה אד לא תחלוק בו ,לפוטרו ממו בכל מקרה שחייב מיתה.
ומבואר בתוס' )ד"ה ומי( בש ר"י :שרבי חגא מדרומא סובר שחייב ,דלית ליה היקשא דתנא דבי חזקיה,
שוגג למזיד ,ולפי התוס' )ש  ,ולקמ ד לח .ד"ה אבל( בש עוד אומר הרשב "א ג רבי רבנ ור' ישמעאל
בנו של רבי יוחנ ב ברוקא חולקי על תנא דבי חזקיה וסוברי שחייב.
.2

oenn wifd mbe df bxde df bexdl oeekzpa

 d iw fg i a c ` p z i t lפטור ממיתה וממו .
לפי התירו הראשו בתוס'
אחר חייב ממו .
ולפי התוס'

)ש (

)ש (

רבי חולק על תנא דבי חזקיה וסובר שא נתכווו להרוג זה והרג

בש הרשב "א כנ "ל בדי הקוד בש הרשב "א.
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ÔÈ‚‚Â˘ ˙ÂÈ˜ÏÓ È·ÈÈÁ

.·

. אבל חייבי מלקיות לא איתקוש, דרק חייבי מיתות איתקוש למכה בהמה, חייבop gei i a x i t l
, דאיכא גז "ש חייבי מלקיות לחייבי מיתות,  פטוריl" x it le
.[oinelyza oiaiig oibbey zeiwln iaiigay y"k ,oinelyza miaiig oibbey zezin iaiigy mixaeqe diwfg lr miwlegd

mi`pzl ,dkn dkn - `ax itle ,ryx ryx - iia` itl]

.el :dl sc

?recne ,o`nl die`xle zipelii`l ,zp`nnl dztne qpe` ly qpw yi m`d .dl

:‰·Â˘˙

˙‡ÓÓÏ .‡
, ופטור מפני שהיא בחזקת בעולה, שאנסה אחר:y x t n i "y x ,לכו "ע אי לה קנס ופיתוי אפי' היא נערה
 וקמ "ל שאי לה קנס א שע"י,  שאנסה או פיתה אותה בעלה בעודה תחתיו קוד מיאו:miyxtn ' qeze
.מיאונה התברר למפרע שלא היתה אשתו

˙ÈÂÏÈÈ‡

.·

 וזאת מקטנותה,[3 oic 'e 'eyz l"pk]  שהרי ס "ל שרק לנערה יש קנס ולא לקטנה, אי לה קנס ופיתויn" x i tl
. ואי לה ימי נערות,יצתה לבגר
,ipyd ,qpw dl oi` d"c :dl i"yx oiir - `id zxbea jli`e myn ,dphw zwfga `id dpy 'k cr]

 וזהו לשיטת דסברי קטנה יש לה,מקבלת קנס ופיתוי כדי קטנה

 כל זמ שהיא קטנהop a x it le

[:t sc zenai zkqna axn zxg` l`enyk edfe

.קנס

Ô‡ÓÏ ‰ÈÂ‡¯‰

.‚

[ הדי תלוי במחלוקת רבנ ור "מ שבנושא הקוד א לקטנהzexry 'a d`iady iptl epiidc] dphw `idy onf lk
. ה "ה דעד אז יש לה קנס,  ולפי רבי יהודה הסובר שיכולה למא עד שירבה שחור על הלב,יש קנס
.el :dl sc

?recne ,iezite qpw yi zeipyl m`d .el

:‰·Â˘˙

 וקרינ ביה "ולו תהיה, כיו דמדאורייתא ראויה ליה, לכו "ע יש לה קנס ופיתויmixteq ixacn zeipy
 הכוונה לחייבי כריתות וכשמעו התימני ומפני שאי לה, ומה שכתוב בברייתא דאי לה קנס," לאשה
. או הכוונה לחייבי לאוי וכר"ש ב מנסיא ומפני שאי ראוי לקיימה,הויה
:el :dl sc

?recne ,iezite qpw dl yi m`d ,rx my meyn z`veid .fl

:‰·Â˘˙

, שלכו"ע אי לה קנס:  התוס' )ד"ה היוצאת( מפרשיmileza dl `vn `ly oreh lrady ote`a m` .1
.שהרי בעולה היא
יש לה קנס

dlrapy zecr oi`e dpfn `idy dzeclia rx my dilr `viy ecird micr m`

.2

. שהרי אי חוששי לקול ומותרת א לכהונה,ופיתוי
.`" אי לה קנס ופיתויxeqi`a edpzraz edcicl" ecird m` .3
.el sc

?recne ,dheyle zyxgl mileza zprhe qpw yi m`d .gl

:‰·Â˘˙

.  בברייתא אחת מבואר שיש להqpw oiprl .1
עיי מהרש "ל מהרש "א מהר " שי" על התוס' שדנו א הברייתא השניה שהיא

i" yx zq x i b i t l
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דברי רבי גמליאל חולקת וסוברת שאי קנס ,ולפי התוס'

)ד "ה החרשת(

הדי תלוי במחלוקת ר "ג ור"י.

].[w"nhiya r"re ,qpw dl yi b"xl s`e ,zwleg dpi` dipyd `ziixady xaeq o"anxd
 mileza zprh oiprl .2לפי הגירסא המצויה בפנינו ,יש שתי ברייתות הסותרות א יש לה  ,והגמ'
מעמידה ,שאחת כר "ג ואחת כרבי יהושע :y x t ne i " yx qx eb o k e ,שברייתא אחת כר "ג וברייתא שניה
כרבי יהושע ,לר "ג אי לה טענת בתולי  ,וטענינ לה "משאירסתני נאנסתי " טענה שהיתה נאמנת
לטעו כ  ,דאזלינ בתר חזקת הגו א להוציא ממו  ,ומקבלת  ,200ולרבי יהושע הואיל וא היתה
טוענת כ לא היתה נאמנת ,דלא אזלינ בתר חזקת הגו להוציא ממו  ,לכ לא טענינ כ לחרשת
ושוטה ,ומק "ט הוא ,והדי תלוי במחלוקת אמוראי לעיל פרק א' א מקבלת מנה או לא מקבלת
כלו .
) ' qe z d i t l eד"ה החרשת( הברייתא האומרת שאי לה טענת בתולי סוברת כר "ג ,שטועני לה שהיא
בחזקת מוכ "ע ,ותלוי במחלוקת ר"מ ורבנ  ,שלר "מ מוכ "ע כתובתה מאתיי  ,ולרבנ מוכ "ע כתובתה
מנה ,והברייתא השניה האומרת שיש לה קנס ,סוברת כרבי יהושע ,שלא מחזיקי אותה למוכ "ע,
].[giky `l r"kenc
?recne ,mileza zprh yi zxbeal m`d .hl

:el .el sc

˙˘:‰·Â
.1

`gezt gzt zprh `le minc zprh oreh m

 i" yx i t lיש לה טענת בתולי  g"x d it le ,אי .
.2

`minc zprh `la gezt gzt zprh orh m

 i" y x it lאי לה טענת בתולי ואינו מפסיד כתובתה ,מפני שבוגרת אי רחמה צר כבתחילה ,ודומה
לו כאילו הפתח פתוח g"x d it le ,יש לה.
?qpw yi ur zkenl m`d .n

.el sc

˙˘:‰·Â

מדברי התוס' )ד"ה החרשת( שכתבו "דמדקאמר יש לה קנס ,אלמא לא חשבינ להו בחזקת מוכת ע " ,מוכח
דסברי דאי לה קנס ].[g"d zeyi` `"it l"yn oiire
?recne ,mileza zprh yi `neql m`d.`n

:el .el sc

˙˘:‰·Â

 w " z it lיש לה טענת בתולי  ,ומפסדת כתובתה כדי בעולה.
 qekn eq itleאי לה טענת בתולי  ,ותלינ שהיא מוכת ע  ,מחמת שנחבטה בקרקע ,וכיו שהיא לא
רואה לא אומרת זאת לאמא שלה.[dpn - opaxle ,miiz`n dzaezk - n"x zrcl ,da xikd `l 'it`c] .
?recne ,qpw yi dieayl m`d .an

.fl :el sc

˙˘:‰·Â

 w " z it lא נשתחררו יותר מג' שני ויו אחד אי לה קנס ,ומבואר בתוס' :דגזירה היא מדרבנ כדי
שלא תנשא לכה  ,לכ עשאוה כבעולה לכל דבריה ואסורה בתרומה.
 d c e d i i a x i t l eיש לה קנס ,לרבי יוחנ  :מפני שבקדושתה קיימא ,ולרבה ] :[`ax l"vy azek q"yd zxeqnaכדי
שלא יהא חוטא נשכר.
?recne ,dnexza lek`l zxzen m`d dieay .bn

:el sc
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 `qec ia x it lאוכלת ,דלא חוששי לבעילה.
 op a x i t leא אי עדי שנשבית ואמרה "נשביתי וטהורה אני " אוכלת ,וא יש עדי אינה אוכלת.
.[opaxk e` `qec iaxk l"q epizpynay dcedi iax m` :ewlgp `axe opgei
?recne ,dp`yil leki m`d ,dieayd lr cirnd odk .cn

]iaxe

:el sc

˙˘:‰·Â

 w " z i t lא פדאה ומעיד עליה מותר לישאנה ,דלא שדי איניש זוזי בכדי ,וא לא פדאה אסור לישאנה,
דחיישינ שמא נבעלה.
 d c e d i ia x c ` a i l ` d a x i t lבי כ ובי כ לא ישאנה ,דחיישינ שמא נבעלה.
) ` q e c ia x e d c e d i ia x c ` a i l ` ry ed i a x c d i x a d " x e o p g ei ia x it l eהנ "ל תשובה מג(

בי כ ובי

כ ישאנה ,דבקדושתה קיימא.
.fl sc

?rxtnl z`nhn m`d ,mc dz`x m`e ,qpw yi zxeibl m`d .dn

˙˘:‰·Â

 cg` meie mipy yly lib iptl dxiibzpy zxeib .1יש לה קנס ,וא נתגיירה אחר שלש שני ויו
אחד אי לה קנס ,דבחזקת הפקר ה .
.2

`mc dz`x m

 d c e d i ia x it lדיה שעתה ,דד כנענית אינו מטמא ,ולא גזרו רבנ לטמא למפרע.
 iq ei ia x it leהרי היא ככל הנשי  ,ופירשו בתוס' :שמטמאת למפרע משנתגיירה.
dgtye ,zictpy dieay ,dzetne ,dqep` ,zxeib ,dzpify e` oi`eyipd on l`xyi za dphw .en
.fl sc
?recne miycg 'b oizndl zekixv m`d ,`ypil zevexd ,dxxgzypy

˙˘:‰·Â

) iqei ia x it lד לז (.גיורת ,שבויה ,שפחה ,שנפדו ושנתגיירו ,ושנשתחררו יתירות על ג' שני  ,אנוסה
ומפותה ,[zekixv d"cez - d`eyp dzid `ly t"kr dphw oiae dlecb oia] ,מותר לה ליארס ולהנשא מיד ,ואינ צריכות
להמתי ג "ח ,רבה ] [iia` `zi` zenaiaמפרש :שזהו לפי שאשה מזנה מתהפכת יפה יפה כדי שלא תתעבר.
התוס' )סו ד"ה צריכות( מסתפקי  :א בנישואי מודה רבי יוסי לר "מ )שבמסכת יבמות המובא בהמש (.
לפי רש"י )ד"ה מתהפכת( א היוצאת בש ועי מתהפכת ואינה צריכה להמתי ,
.[ok yxetny .dl sc zenaia i"yxl oiive
ולפי התוס'
.[w"nhiya

)ד "ה אשה(

],ezrca oiibeqa o"anxd k"k

רבי יוסי מודה שהיוצאת בש ועי ממתינה ג "ח ,דאותה למה תתהפ .

]cer oiire

שבויה היא בקדושתה ,דהיינו שלא חוששי שנבעלהd c e d i i a x i t l e ,

ep i z p y n a d ce d i i a x i t l
) `ziix a aד לז (.גיורת ,שבויה ,שפחה ,שנפדו ושנתגיירו ,ושנשתחררו יתירות על ג' שני  ,אנוסה

ומפותה ,צריכות להמתי ג' חודשי  ,רבה
יפה .בישוב הסתירה מפרשי האמוראי :

][iia` `zi` zenaia

מפרש :שזהו מפני שחוששי שלא נתהפכה יפה

רב ששת בדעת רבי יוחנ )בסוגיי ( אומר :שרבי יהודה סובר שגיורת קטנה רק כשראוה שנבעלה צריכה
להמתי ג "ח אטו גדולה .ובמשנתינו מדובר בסתמא כשלא ראוה שנבעלה ,ולכ הרי היא בקדושתה,
דלא גזר קטנה אטו גדולה.
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רבא ] [q"yd zxeqn oiirאומר :שרבי יהודה סובר שגיורת שבויה ושפחה יתירות על בנות ג' שני ויו
אחד ,צריכות להמתי ג"ח אפי' לא ראינוה שנבעלה ,[dlecb eh` dphw xfbc] ,ובמשנתינו היא בקדושתה
וחייב קנס ,כדי שלא יהא חוטא נשכר.
התוס' כותבי  :שבמסכת יבמות מובא דברי רבי יהודה שבברייתא הנ "ל בלא המילי "יתירות על ג'
שני " ,ואז יוצא שרבי יהודה מצרי להמתי רק בגדולה אבל לא בקטנה ,דלא גזר קטנה אטו גדולה.
'ñåúá íéàáåî úåîáé úëñîá íéàðúä úèéù

) n" x it lבברייתא ביבמות ד מב ,:מובא בתוד"ה צריכות(  ,xarzdl dleki dpi`y dphw zil`xyiצריכה
להמתי ג "ח ,אפי' כשידוע שלא נבעלה ,דגזרינ קטנה אטו גדולה.[zxeiba n"x zrc yixtzi` `l my 'nba] ,
) d c ed i i a x i t l eש (

לא צריכה להמתי כלל ,דלא גזר קטנה אטו גדולה.
'ñåúá àáåî úåîáé úëñîá ìàåîù úèéù

) zen a i ' n ba ` n w ` p y il i t lד לד l` en y z rc a (:כול צריכות להמתי ג' חדשי  ,חו מגיורת
ומשוחררת קטנה ,אבל קטנה בת ישראל צריכה להמתי  ,[zenaia b"t seq y"`x oiir - dphw dieay oic] .דגזר קטנה
ישראלית אטו גדולה.
תוס' )ש ( כותבי  :שיוצא ששמואל סובר בקטנה ישראלית כשיטת ר "מ ביבמות ,שגזר קטנה אטו
גדולה ,ובגיורת קטנה לא גזר אטו גדולה ,וא נאמר כפירושו של רבא הנ "ל בדעת רבי יהודה יוצא:
 .1שמואל אינו לא כרבי יהודה ולא כרבי יוסי ,דלרבי יהודה גזרינ בגיורת קטנה אטו גדולה וצריכה
להמתי  ,ולרבי יוסי אפי' גדולה אינה צריכה להמתי  .2 ,שמואל איפכא מרבא בדעת רבי יהודה,
שבגיורת קטנה גזר רבי יהודה אטו גדולה ובישראלית קטנה לא גזר ,א א נאמר כפירושו של רב
ששת שרבי יהודה סובר שגיורת קטנה רק כשראוה שנבעלה צריכה להמתי ג "ח אטו גדולה ,א "כ
שמואל בגיורת סבר כרבי יהודה .תוס' מביאי בש "אור "י " :שהעיקר כהגירסא במסכת יבמות שלא
גורסי "יתירות על ג' שני " ,ואז שמואל כרבי יהודה.
) z ena i ' n b a `x za `p y il it lד לד l` en y zrca (:כול צריכות להמתי ג' חדשי  ,חו מגיורת
ומשוחררת גדולה ,אבל קטנה בת ישראל אינה צריכה להמתי  .תוס' )ש ( כותבי  :שלפי "ז שמואל ס "ל
 .1כרבי יוסי ,דאמר אשה מזנה מתהפכת ,ולכ גיורת לא צריכה להמתי אפי' היא גדולה .2 .בקטנה
ישראלית נשואה ] [gikycגזרינ קטנה אטו גדולה ,כהבנת רבא בדעת רבי יהודה .3 .בקטנה ישראלית שאינה
נשואה לא גזרינ קטנה אטו גדולה ,כי זנות לא שכיח.
.ezryx ick .2 .,"ypri yepr oeq` didi `l m`e" .1:mi`ad miweqtdn l"fg miyxec dn.1/en
xteki `l ux`le .5 .ehlwn xir l` qepl xtek egwz `le .4 .gvex ytpl xtek egwz `le .3
xy` mxg lk .7 .jaxwn iwpd mcd xraz dz`e .6 .ektey mca m` ik da jtey xy` mcl
 .oir zgz oir .9 .dnda dkn mc` dkn .8 .dcti `l mc`d on mxgiוהא יש קלב "מ dzina .1
xac lr dzine oenn aeiga .5 ,qpwe dzina .4 ,zewlne dzina .3 ,oenne zewlna .2 .oenne
.gl±.fl
`.xg

˙˘:‰·Â

 ,"ypri yepr oeq` didi `l m`e" .1לתנא דמתניתי )ד לו (:לדייק :הא א יהיה אסו ענוש לא
יענש .דהיינו אד שעושה שתי פעולות בבת אחת ,כשאחת מחייבתו מיתה והשניה ממו  ,חייב רק
מיתה ופטור מהממו מדי קלב "מ.
) ' q ez a o ey ` x d u ex i z d i t lד לח .ד "ה סלקא(

תנא דמתניתי לא לומד מפסוק זה שיש קלב "מ במיתה

וקנס.
 ip y d mv ex i z leלתנא דמתניתי דורשי מפסוק זה ג לעני שיש קלב "מ במיתה וקנס.
.2

ezryx ick

הגמ'

)בד לו(.

אומרת :שלומדי מזה רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו שתי
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רשעיות ,לרבנ שאינו לוקה ומשל  ,דהיינו למלקות וממו ,
 ,[`cgeולפי רבי מאיר דאמר לוקה ומשל  ,לומדי מזה שלא נותני מלקות למי שהתחייב מיתה על
אותה עבירה.
]d"cez - dwel epi`e dzin aiigy zewlne dzinl mbe

תוס' )ד"ה חדא ,ולעיל ד לה .תוד"ה רבא( כותבי  :שלפי אביי דאית ליה )בד לה (.גז "ש רשע רשע ,צ "ל שכדי
רשעתו נצר למיתה ומלקות כר"מ ,אבל למלקות וממו פטור מכח גז "ש רשע רשע ,והסוגיא בד לו.
היא כדרבא דלית ליה רשע רשע.[my lirl 'qez - zewlnd seba `edc xacl wx `l` zewlnd mr `edy oenn xeht oiprl] ,
.3

gvex ytpl xtek egwz `le

שלא ליקח מעות ולפטור אותו מקטלא.

]onwl oiir - qpwe dzin gwil `ly

.[7 dyxc
 ehlwn xir l` qepl xtek egwz `le .4שלא ליקח מעות ולפטור אותו מגלות.
.5

ektey mca m` ik da jtey xy` mcl xteki `l ux`le

שאי פוטרי את הרוצח ממיתה א

א נתערפה העגלה הערופה ואח"כ נמצא ההורג.
תוס' )ד"ה ואח"כ( מביאי שרש "י לומד דרשה זו מהפסוק "ואתה תבער הד הנקי מקרב " ,ולפירושו
צ "ל :שסוגייתנו כמ "ד חנק קל מסיי  ,ולמ "ד סיי ברוצח מ "נקו ינק " ,ולפי"ז הפסוק "ואתה תבער "
מיותר ל "שאי פוטרי אותו וכו' " ,ומהפסוק "ולאר לא יכופר " דרשינ לכדרבא ,שמביאי עגלה ערופה
אע"פ שעבר יוה"כ עליה.
 jaxwn iwpd mcd xraz dz`e .6הוקשו כל שופכי דמי לעגלה ערופה ,ללמדינו שהמומתי בסיי
מומתי מהצואר כעגלה ערופה.[mcewd weqtd lr ep`ad mdixac okez ,k"g`e d"ceza oiir j`] .
 ,dcti `l mc`d on mxgi xy` mxg lk .7ללמדינו שהיוצא ליהרג ואמר אחד "ערכי עלי " שלא אמר
כלו  ,ושא אמר זאת קוד גמר די  ,הרי הוא מחויב בממו לפי דמיו ,שנאמר "מ האד " ,ולא כל
האד  ,ושלרבי חנניא ב עקביא ,דאמר :נער לפי דמיו א באמר כ אחר גמר די  ,לומד מהפסוק זה,
שיש קלב "מ ג במיתה וקנס ,ולאפוקי מדרבה ,ורבה לומד מהפסוק "כל חר " כת "ק דר' חנניא ב
עקביא ].[`l 'eyzae '` `yep 'f 'eyz lirl ep`ad dax ly ezrc
 dnda dkn mc` dkn .8את דרשת תנא דבי חזקיה ,שכמו שלא חילקת בבהמה ותמיד חייב ,כ לא
תחלוק באד החייב מיתה שאומרי קלב"מ בו בכל מקרה.[cl 'eyz lirl oiir ,dnae eilr miwleg yi m`e ezrc] .
 oir zgz oir .9ולא עי ונפש תחת עי  ,דהיינו שפטור מממו ג היכא שסימא עינו והרגו בדבר אחר.
].[inp `d d"ceza k"yn oiire
,jxrp m`d "ilr einc" xn` e` "ilr ekxr" cg` xn`e bxdil epic xnbpy ina oicd dn .fn
:fl sc
?recne

˙˘:‰·Â
.1

"ilr ekxr" cg` xn`yk

 w " z i t lאינו נער  ,דכתיב "כל חר וכו' לא יפדה " ,ללמדינו שמי שמחויב חר  ,דהיינו אחר גמר
די אי לו דמי .
 ` i a w r o a ` ip p g ia x it leנער א אחר גמר די  ,מפני שדמיו קצובי בתורה לפי שני ולא לפי
דמי .
 "ilr einc" xn` m` .2ברש "י

)ד "ה שדמיו(

מבואר :שג לר "ח ב עקביא אחר גמר די אינו נער .

okidne ,dia`l z`f ozpi m`d ,[dztne] qpe` ly qpw dl yi m`d ,dyxbzpe dqx`zpy dxrp .gn
:gl .gl sc
?z`f micnl
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 ili lb d iq ei ia x i t lאי לה קנס ,דמדייק זאת ממה שנאמר "אשר לא אורשה " ,הא אורסה אי לה קנס.
 ep i zp y nc r" x it lיש לה קנס וקנסה לעצמה ,דמדייק הא אורסה לעצמה.
וכ סובר ר' אלעזר במשנה לקמ )ד מ ,(.ומוסי  :בד "א באונס ,אבל למפותה אי קנס ,שהרי מחלה.
האמוראי בגמ' )ש ( פוסקי כמות m"anxd itle ,dnvrl lkde ,qpwl mbte zyea inelyz eywed - y"`xde 'qezd itl] .
.[mixac x`yl ezeyxn d`vi `l ixdy ,dia`l jiiy mbte zyea - fh 'ld dxrpn a"t
 `z ii x a c r" x it leיש לה קנס וקנסה לאביה .ככס קידושיה ששיי לאביה א כשנתארסה ונתגרשה,
ו "אשר לא אורשה " ,הוי מופנה לגז "ש ,מה האונס חייב נ' סלעי א המפתה נ' סלעי .
,inl , [mbte zyea] qpw dl yi m`d ,[a`d zn e`] dqx`zp e` dzn e` z`yp e` dxbae dilr `a.hn
.hl :gl sc
?recne

˙˘:‰·Â
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][.hl sc

קנסה לעצמה ,ולא לאביה ] .[xba yi d"c oiibeqa i"yxa z`aen dpynd .:`n sc onwl opzckרש "י
מה( מפרשי  :שזהו ממה שנאמר "ונת לאבי הנערה " ,ולא לאבי בוגרת.

·.

‡ÔÈ„Ï ‰„ÓÚ‰ Ì„Â˜ ˙‡˘˘ Â‡ ‰¯‚· Ì

)ד "ה לעצמה(

ותוס'

)ד "ה

][.hl sc

קנסה לעצמה ] ,[.hl sc `ziixaa x`eankכיו שבגרות או נישואי מוציאי אותה מרשות אב.
לפי רש "י

‚.

)ד "ה ונשואי (

כהפרת נדרי שמוציא מרשות אב כ נשואי  ,ועיי תוד "ה הואיל.

ÔÈ„· Â„ÈÓÚ‰ ·‡‰˘ ÈÙÏ ¯·˜· ‰¯‚·Â ‰˙Ó

][:gl sc

 ii a ` it lפטור ,שנאמר "ונת לאבי הנערה " ולא לאבי מתה.
 `a x it lהוי ספק ,והגמ' נשארה בתיקו.
לתירו הראשו בגמ' ] [l"pdהספק הוא א הבגר בקבר מפקיע תביעת האב ,וזכה האונס במה שבידו,
רש "י מפרש :דקנס לאו ממו הוא להורישו לאביה ,[driwtn `l dzind la`] ,ולצד השני בגמ' :אי בגר
בקבר ,וקנסה לאביה.

„.

‰˙Â¯Ú ÈÓÈ· ‡È‰ ÔÈÈ„ÚÂ ‰˙Ó

][.hl - :gl sc] [i"yx - oica ecinrd `l a`de

 ii a ` it lפטור ,שנאמר "ונת לאבי הנערה " ולא לאבי מתה.
 ' n ba o e y ` x d u e x iz d it lבזה פשוט לרבא שהמיתה לא מפקעת זכות האב וקנסה לאביה,
.[xn d"c .hl

]sc i"yx oiir

 iy ` a x x a x n i t leג בזה לרבא הוי ספק א המיתה מפקעת את זכות האב וזכה האונס במה שבידו,
או שמא המיתה לא מפקיע את זכות האב וקנסה לאביה.

.‰

‡ÔÈ„· Â„ÈÓÚ‰ ·‡‰˘ ÈÙÏ ‰Ò¯‡˙ Î"Á‡Â ‰ÈÏÚ ‡· Ì

][.hl sc

 ii a ` it lקנסה לאביה.
 `a x it leהוי ספק א לאביה ,כיו שלא יצאה לגמרי מרשות אב ,או לעצמה.
בתוס' )ש ( מבואר :דלר "ע דמתניתי קמיבעיא ליה ,דאמר נתארסה ונתגרשה קנסה לעצמה ,אבל לר"ע
דברייתא ולריה "ג פשיטא שקנסה לאביהqpwc ,mbte zyead ozip qpwd ozipy inl - 'd 'a '` dxwna mbte zyea oiprl] .
.[yi d"cez lr `"yxdn oiir - dia`l jiiy r"ekl - 'c 'b dxwnle ,`ni`e d"c :n sc onwl 'qez oierie ,mbte zyeal ywed
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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k"g`e a`d zn .2 .לכו "ע קנסה לעצמה

a`d zne dilr `a .1 : ד"ה המוציא( מבואר:בתוס' )לקמ ד מד
. ורבא סובר שלכו "ע יש, ושלר "ע יש לה קנס, לר' יוסי ב"ר חנינא אליבא דריה "ג אי לה קנס,dilr `a

:hl .hl sc

?z`f micnl oipne ,dpey el`a ,dztnl qpe`d deey mipic el`a

.p

:‰·Â˘˙
[mixac dyly ozep]

‰˙ÙÓ‰

.‡

. נות בי כנס ובי לא כנסmbte zyea inelyz .1
. חייב רק א לא כונסהmilwy 'p qpw inelyz .2
."  שנאמר "וא מא ימא,enr ozgzdln eakrl mileki dia` e` `id e` .3
 שהרי האב יכול לקדש את בתו, חייב לשאתהzakrn `ide oi`eyipa mipipern `ede dia` m`
,  לפי שיטה א' בתוס' )ד"ה אי ( בש ר"י מועיל מיאונה לחייבו בתשלומי, אול לעני הקנס,בע "כ
lr k"ynae ,'f ze` hn 'iq `"efgae `"yxdn oiir] ,  ולפי השיטה השניה אינו משל, שנאמר "ימא " מכל מקו
.[bk daeyz a"t "oiyeciw" zkqn
. שנאמר "מהר ימהרנה לו לאשה " לו מדעתו,dqpekl eze` oitek oi` .4
פיתה

שזה א א

()ד "ה מפתה

' וכותבי התוס,d`ivedl leki d`ivedl dvex m` d`ypy xg` .5
.אותה לש אישות

."  "משו שפקחות שבה אומרות מפותה אי לה צער,xrvd z` ozep epi` .6
[mixac drax` ozep]

ÒÂ‡‰

.·

 נותmilbx weqit ly xrv oke ,mbte zyea ,milwy 'p qpw :mixac drax`d lk inelyz z` .1
.מיד
rwxw iab lr dhagp m`

.2

. נות ג צער זהep i zp y nc `p z i t l
. מפני שסופה להצטער תחת בעלה, פטור מצער זהd c e d i oa o e r n y ' x i t l e
 ובש, התוס' )ד"ה צער( בש ר"י כותבי שפטור מדי גרמאmilezad zxyd zngn xrv inelyz .3
. משו דתנא דמתניתי חייש לכחש גופנא,הרשב "א כתבו שפטור
, לפי אביי שלא יהא חוטא נשכר, ואביה יכול לעכב, שנאמר "ולו תהיה " מדעתהakrl dleki `id .4
.ולפי רבא זהו מק"ו
.  אפי היא חיגרת או סומא או מוכת שחי,d`ivedl leki epi`e ,dqpekl eze` oitek .5
zn qpe`dy e` hb dl oziy zqp`pd draz m` dqpky xg`

.6

. אי לה כתובהw " z it l
.[w"zk wqet f"d dleza dxrp a"t m"anxd] , יש לה כתובה מנהd c e d i ia x a i q e i i a x i t l e
"  שנאמר "ולו תהיה לאשה, אינו רשאי לקיימהldwl `eal die`x dpi`y e` dexr xac da `vnp .7
.באשה הראויה לו
:hl sc

?recne ,opaxcn e` `ziixe`cn `id daezk aeig m`d .`p
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 שלבתולה יש כתובה:( ומבואר בתוס' )ד"ה טעמא, כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה,תקנת חכמי היא
 כדי שלא תהא,[ ורבנ תיקנו שג לבעולה יש כתובהongp ax xn` d"c .i sc lirl dkldl 'qez ewiqd ok] ,מ התורה
. ומתו שתיקנו לגרושה תיקנו ג לאלמנה משו חינא,קלה בעיניו להוציאה
`vnpy xg` ezqep` z` miiwl i`yx m`d ,dy`l dze` z`yl xzen m`d ,zxfnn qpe`d .ap
.n .hl sc
?recne ,dexr xac da

:‰·Â˘˙

 משו שלא הוי עשה גמור שידחה, דכתיב "ולו תהיה לאשה " באשה הראויה לו, האונס אסור בשני האופני
.לאו
 אלא,"  ' )ד"ה ניתי( הא דאסור זהו לא מיתור הפסוק "ולא תהיה לאשהq e z a o e y ` x d u ex i z d i t l
.משו דמשמע מזה שצרי להיות מדעתה
.  יתור הפסוק מלמדינו שלא אומרי הואיל ואיתרבי לקנס איתרבי לנשואיip y d m v e x i z i t l
. דעיקר המצוה היא שישאנה,  בלא הפסוק הייתי אומר שא "א לקיי שניהiy il yd m v ex i z i t le
ipye zlkz xnv iheg ipy .2 .ozyt ly zilha zlkz xnv iheg ipye oal xnv iheg ipy .1 :lihdl xzen m`d .bp
ly oiheg 'c .5 .ozyt ly zilha xnv ly oal oiheg 'c .4 .ozyt ly zilha e` .3 .xnv ly zilha ozyt iheg
?xnv ly e` ozyt ly zilha xnv oal ipye ozyt ly oal iheg ipy .6 .xnv ly zilha ozyt
.n sc
:‰·Â˘˙

:מבואר

( )ד "ה כגו

'בתוס

 דמיגו דתכלת פטרה שכבר נעשה,  פוטר טלית של פשתzlkz xnv iheg ipye oal xnv iheg ipy .1
 והקשו מהגמ' במנחות אומרת שהמטיל תכלת בסדי, לב של צמר נמי פטר,כלאיי ע "י תכלת שבו
 גזירה שמא יטילו שני חוטי קלא איל ושני חוטי צמר, אינו אלא מ המתמיהי
)של פשת ( בירושלי
. ויהיו רק ד' חוטי לב של צמר, ויסברו שאות שני חוטי הצבועי ה תכלת, לב
 דמיגו דשני חוטי לב של צמר, פוטר טלית של צמרoal ozyt iheg ipye zlkz xnv iheg ipy .2
. שני חוטי לב של פשת נמי פוטרי בשל צמר, פוטרי בשל פשת
המטיל תכלת בסדי

 אול, פוטר בטלית של פשת

ozyt iheg ipye zlkz xnv iheg ipy

.3

.בירושלי אינו אלא מ המתמיהי וכנ "ל
 הוי כלאייxnv ly zilha ozyt ly oal oiheg 'c e` ozyt ly zilha xnv ly oal oiheg 'c .4
.ואסור ללבשו
 א מותר לתת בטלית של צמר:' הוי ספק בתוסxnv ly oal iheg ipye ozyt ly oal iheg ipy .5
. או בשל פשת
micnl okidne ,z`f mipzep m`de ,dztne qpe`c qpw dl yi m`d ,dyxbzpe dqx`zpy dxrp .cp
.n sc
?z`f

:‰·Â˘˙

.עיי מה שכתבנו לעיל תשובה מח
micnl oipne ,zal e` a`l ozip df m`d ,sqk miyingd llka df m`d mbte zyea .dp
:`n .n sc
?z`f
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בושת ופג אינו בכלל החמישי כס  ,לפי אביי זהו ממה שנאמר "תחת אשר עינה " מכלל דאיכא בושת
ופג שאינ משו עינוי ,מלבד החמישי כס  ,ולפי רבא זהו ממה שנאמר "ונת האיש השוכב עמה
לאבי הנערה חמישי כס " הנאת שכיבה נ' כס  ,מכלל דאיכא בושת ופג  ,ונותני את הבושת ופג
לאביה ,דסברא הוא ,דהרי יכול למסרה למנוול ומוכה שחי .
:n .n sc

?mbte zyead z` oiny ji` .ep

˙˘:‰·Â

 zyeaהכל לפי המבייש והמתבייש mbt ,כמה אד רוצה לית בי שפחה בעולה לשפחה שאינה בעולה
להשיאה לעבדו שיש לו לרבו קורת רוח הימנו.
בתוס' )ד"ה כמה( מבואר :דמה שנקטה הגמ' שפחה בעולה וכו' זהו לאו דוקא ,אלא כל אשה הנפגמת
שמי אותה לפי מה שהיא בעני זה :כמה אד רוצה לית אשה כזאת עבור עבדו שיש לו לרבו קורת
רוח הימנו.
?rx my `ivene dztn ,qpe` ly qpw yi zxbeae dphwl m`d .fp

:n sc

˙˘:‰·Â
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 dxrpl .1יש zxbeal .אי  ,שנאמר "נערה " ולא בוגרת.
.2

mink g it l ,dphwl

יש ,דנערה אפי' קטנהn" x i tle ,

אי  ,שנאמר "ולו תהיה לאשה " במהוה

עצמה הכתוב מדבר.

·.

Ú¯ Ì˘ ‡ÈˆÂÓ

 dphwl .1אי  ,דהפרשה מדברת רק על נערה ולא קטנה ,שנאמר "והוציאו את הנערה וכו' וסקלוה ".
 zxbeale dxrpl .2יש.
?recne ,envr it lr mbte zyea qpw mlyn m`d .gp

.`n sc

˙˘:‰·Â

 qpw .1אינו משל על פי עצמו ,כי מודה בקנס פטור.
.2

mbte zyea

 oi zi p z nc ` p z i t lמשל דממונא הוא ולא קנס.
 dcedi o a o erny ia x i tleאינו משל על פי עצמו ,מפני שאינו נאמ לפגו בתו של פלוני ,וא
א היא או אביה ובני משפחתה מודי לדבריו ,דאי אפשר דליכא חד במדינת הי דלא ניחא ליה,
ומבואר בתוס' בפירוש הראשו  :שא האב תבעו תחילה ,משל על פי עצמו ,והתוס' בש הרשב "א
כותבי  :דבבת גרי מודה ר "ש שמשל על פי עצמו ,דליכא למימר איכא חד במדינת הי דלא ניחא
ליה.
?crene mz oia mipic ilcadd md dn .hp

:`n .`n sc

˙˘:‰·Â

 mlyn mz .1חצי נזק ומגופו mlyn crene ,נזק של מ העליה.
 `qpw `wfp `blt c"nl .2ת אי משל על פי עצמו ,ולכ לא מגבינ בבבל ,ואי תפס לא מפקינ
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מיניה ,ומועד משל על פי עצמו ,ומגבינ בבבל ואי תפס מפקינ מיניה ,אבל למ "ד פלגא נזקא ממונא
אפי' ת משל על פי עצמו ,ולכ מגבינ בבבל ,ואי תפס מפקינ מיניה.
בתוס' )ד"ה הא( מבואר :שלכו "ע ת אינו משל אפי' חצי כופר ,ודברי הגמ' שלריה "ג משל חצי כופר
הכוונה א היה לו ממה להשתל  ,ולפי ר "ע ת נקי מדמי עבד ,ומועד אינו נקי מדמי עבדitl m`e] ,
.[`"yxdn oiir - zecle inc oiprl welig yi b"dix
?recne ,zeqpwa dqitz dliren m`d .q

:`n sc

˙˘:‰·Â

תפיסה בקנסות מועילה z" x z h iy i t l :מועילה רק כשתפס את החפ עצמו ,לדוגמא :בשור המזיק את
המזיק עצמו ,דאל "כ יתפוס כל אשר לו ,ולא נפיק מיניה ,דאי דני דיני קנסות ,וא נוציא המותר ונשאיר
כדי נזק הרי אנו דני דיני קנסות.['a `yep bq 'eyz '` wxt w"aa zkqn lr k"yna cer oiire] .

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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dcnrd mcew dxbayk e` a`d znyk ,dztne qpe` ly mbte zyea qpw melyz mipzep inl .`
:`n
?eixg`l e` oica

:‰·Â˘˙
dxrpn a"t c"a`x oiir j` ,dqep`d ly xrv mb zehyta]

. נותני לאבdztnde qpe`d ly qpwd inelyz z` .1
.[ai w'iq y"yiae ,n"qka ,bi 'ld dleza

. נותני להoica dcnrd iptl dxbay e` a`d znyk qpwd inelyz z` .2
. לאבdxba k"g`e oica cnryk qpwd inelyz z` .3
[oebk d"c :an sc i"yx - dxbay e`]

a`d zn dzaby iptle oica cnryk qpwd inelyz z`

.4

. דכיו שעמדה בדי זכה בה אב,  הרי ה של האחיw " z it l
. דלא הוי ממו להורישו לבניו, נותני להoern y i a x i t l e
( ' )ד "ה נערהqez it l

oica dcnrd mcew a`d znyk dleza qpe`a mbte zyead inelyz z`

dzetna mbte zyea inelyz oic .oig`d ly ied - `"ahixd ,`"ayxd ,o"anxd itle]

.5

. הואיל והוקשו לקנס,שמא הוי שלה

.[dl - `"ahixd itle ,dlgn ixdy ,xeht - `"ayxde o"anxd itl ,oica dcnrd mcew a`d znyk
xtk razpde ,"oenn il zaiigzpe oica jizcnrde "iza z` zizte zqp`" exiagl xne`d .1/`
dcei m`y qpwl e` oennl aygp m` oiprl .3 oaxw oiprl .2 dyexi oiprl .1 oicd dn ,raype
:an .an sc
?xhti
:‰·Â˘˙

ÔÈ„· „ÓÚ˘ ÈÙÏ
[fn 'eyz f"t w"a zkqn lr k"yna r"re]

א

,eipal qpwd yixen mc` oi` oke ,qpwdn xhtp dcen m`

.‡
.1

 שלפי רבנ:( מביאה. הגמ' )ד מבdztne qpe` zriaza oaxw aeig oiprl .2
. ולפי ר"ש פטור,[oica dcnrd iptl driazdy s`] ,  חייב בקרב," תבעו "אנסת ופיתית את בתי

()במשנה בשבועות

, הואיל ותביעתו היא על הבושת ופג שה ממו לכל דבר,  שלרבנ חייב קרב:( מסבירה.הגמ' )בד מג
 ולפי"ז בשאר, ממה שלתבוע קנס שא יודה יפטר,מפני שאד מעדי לתבוע ממו שא יודה לא יפטר
 כיו שאי, שא נשבע לשקר לפני העמדה בדי והודה פטור מקרב שבועה, תביעות קנס מודי רבנ
 שלא שביק איניש מידי דקי, ולפי רבי שמעו ג באונס ומפתה תביעתו על הקנס, כא כפירת ממו
.  ואי כא כפירת ממו, ותבע מידי דלא ק
, שמודה ר"ש שחייב קרב שבועה: ( כותבי: התוס' ישני )ד מבdaipb zriaza oaxw aeig oiprl .3
. לא שביק איניש מידי דכי מודה מיחייב ותבע מידי דכי מודה נפטר, דהואיל והקר והכפל קצוצי
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 edeaiige oica cnry oeikג קנס גמור נחשב לממו גמור לעני כל שלשת הדיני  .1 :שמורישו לבניו.
 .2א כפר נשבע והודה חייב קר חומש וקרב אש גזילות ,כשאר כופר ממו לחבירו .3 .א הודה משל
על פי עצמו ,ואינו נחשב מודה בקנס.

) È"˘¯ ÈÙÏמובא בתוד"ה או דילמא( ‡ÔÂÚÓ˘ È·¯„ ‡·ÈÏ
.1

oennl aygp m` oiprl edeaiige oica cnry xg` dcedyk

בי לאביי ובי לרבה ,מודה ר "ש

לרבנ שהקנס נהפ לממו  ,שא א יודה משל על פי עצמו.
.2

dreay oaxw aeigle eipal dyexi oiprl

 ii a ` i t lנחשב לממו ג לעני להורישו לבניו ,ומסתפק אביי :הא לר"ש ג בכל הקנסות כשכפר
אחר שעמד בדי נשבע והודה ,חייב בקרב שבועה כבכל כפירת ממו ,
קנסות(.

)ואי חילוק בי אונס ומפתה לשאר

 d a x it leיש ראיה שפשוט שר "ש פוטר מקרב שבועה בכל חיוב שעיקרו קנס ,אול לעני ירושה
לבניו ,רק בשאר קנסות מוריש לבניו ,אבל לא בקנס של אונס ומפתה ,דיש גזיה"כ "ונת ".

ÔÂÚÓ˘ È·¯„ ‡·ÈÏ‡ 'ÒÂ˙‰ ˙ËÈ˘ ÈÙÏ
 ii a ` i t lאי חילוק בי קנס דאונס ומפתה לשאר קנסות דכל שלא גבה ,כיו שעיקרו קנס דינו כקנס
גמור א אחר העמדה בדי  ,לעני שאינו מוריש לבניו ,וספיקו של אביי ,לפי שמצינו שאינו מוריש לבניו,
הא אינ ממו ג לעני קרב שבועה והודאה ,שפטורי מקרב ופטור מלשלמ  ,דחיוב קרב ופטור
מחמת הודאה תלויי אחד בשני.
 .1 d a x y ex it a s q ei a x it leקנס דאונס ומפתה עד שעת נתינה הוי כקנס גמור לכל דבר :שלא מוריש
לבניו ,א יודה אינו משל  ,ופטור מקרב שבועה ,וזהו מכח גזיה"כ באונס ומפתה ,דכתיב "ונת " ,שלא
זיכתה התורה לאב עד שעת נתינה .2 ,בשאר קנסות ,הוי ממו רק לעני שמוריש לבניו וכ א יודה
יתחייב ,אבל מקרב שבועה פטור ,כיו שעיקרו קנס .3 .א עמד בדי ובגרה הבת זוכה בזה ונהפ לממו
לכל דבר ואפי' לר"ש ,וא אח"כ מתה ,האב זוכה זאת ממנה בתורת ירושה ,וא אח "כ מת האב ,האחי
יורשי זאת.
?dreay oaxw aeig i`e dreay oaxw aeig oiprl 'qeza mixkfend mi`pzd md dn .a

:an .an sc
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תוס' )ד"ה רבי( כותבי  :שכדי להתחייב בקרב שבועה צרי  .1 :שהממו הוא ממו שבא לעול  .2 .יחוד
כלי.[zltd d"c 'qez - dfn lecb cegi jl oi`y iptn ,xexgy hb jixv c"nl epiy z` litd e` ecar oir `niqykn ueg] ,
בתוס' )ד"ה מאי( מבואר :שלפי ר "ל הסובר מעות קונות מלבד היחוד כלי ,צרי ליטלו ממנו ולחזור ולהפקיד
אצלו ,ושלפי רבי יוחנ הסובר מעות לא קונות מספיק יחוד כלי לבדו.
miaiig m`d ,l"pd zeqpwdn zg` exwiry oenn zxitk lr e` [dztne qpe` ly epi`y] qpw zxitk lr .b
:an .an sc
?dreay oaxw
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 oica cnry iptl m` .1אי חייבי קרב שבועה ,מפני שהוי קנס,
.[iax d"cez - qpwa jiiy ilk cegi oi`c ,sqep

]mrh `ki` ,l"alyc dpwn mc` oi`y c"nle
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`oica cnry xg` m

 op a x i t lנהפ לממו גמור וחייב קרב שבועה.[l"pk ilk cegi didy i`pza] ,
 y" xc ` a il` i" y x it lלאביי הוי ספק ,ולרבה פטור ,כי עיקרו קנס.
) ' qe z d it leד"ה או דילמא( בי לפי אביי ובי לפי רבה פטור .א כתבו התוס' :שלר "ל הסובר שכדי
להתחייב קרב שבועה ,מלבד יחוד כלי צרי ג ליטלו ממנו ולחזור ולהפקידו ,צ"ל שנת לו כלי בתורת
משכו לקנסו וחזר והפקידו ,דאילו נתנו לו בתורת משכו הוי ממו גמור ולא קנס ,וחייב קרב
שבועה.
?dreay oaxw aiig m`d ,raype xtk oec`de "ipiy z` zltd" .c

.an sc
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 oica cnry iptl m` .1אי חייב קרב שבועה )כנ"ל(.
.2

`oica cnry xg` m

 op a x i t lחייב.
 i" yx i t lאביי מסתפק א לר"ש חייב ,ואילו רבה פשוט לו שלר "ש פטור.
 ' qe z d it leלאביי אליבא דרבי שמעו פטור.
תוס' )ד"ה הפלת( כותבי  :שר "ש לשיטתו שצרי גט שחרור ,דלמ "ד א "צ גט שחרור ,מיד כשהוציא את
שינו העבד יצא לחירות ותו לא הוי קנס.
?`ziixe`cn a`l mikiiy m`d ,eza ly dici dyrn .d

.bn sc

˙˘:‰·Â

` ,dze` qpxtn a`de dphw e` dxrp `id mהרי מעשה ידיה שייכי לאב ,וא את מעשה ידיה העוד
על מזונותיה ,אבל א לא מפרנסה ,מעשה ידיה שלה אפי' היא קטנה ,משו שלא גרעה מעבד עברי.
בתוס' )ד"ה מגיד ,ע"פ הגמ' לקמ ד מז (.מבואר :שמעשה ידיה של נערה למדי ממה שנאמר "כי ימכור איש
את בתו לאמה " ,דהוקשה לאמה ,אבל של קטנה לא צרי היקש ,דהשתא זבוני מזבי לה מעשה ידיה
מיבעיא.
.e

dz`ivn a`d zzin xg` d`vnyk m`d ,`ziixe`cn m`d ,a`l zkiiy m`d ,eza z`ivn
.bn sc
?recne ,oig`l

˙˘:‰·Â

בסוגייתנו מבואר a`d iiga d`vn m` .1 :מציאתה לאב a`d zny xg`l m`e .2 .מציאתה לעצמה
ולא לאחי  ,ומפרש רש "י )ד"ה מה ,ע"פ הגמ' בב"מ( :האב אינו חייב לזונה ,לכ א סמוכה על שולחנו מרצונו
הטוב ,תיקנו חכמי שמציאתה שייכת לו משו איבה ,כדי שלא יפסיק מלזו אותה ,אבל הבני כיו
שחייבי לזונה מנכסי האב לא שיי טעמא דאיבהa`d iiga d`ivn d`vn .3 .[ck daeyz onwl k"yn r"re] .
 zneהרי ה של האחי .
?dphw ezaa elagy zelag inca i`kf a`d m`d .f

:bn .bn sc

˙˘:‰·Â

בסוגייתנו מבואר :שדמי החבלה שייכי לבת ,כיו שצערא דגופא הוא ,ומפרש רש"י )ד"ה וצערא( :וצערא לא
זיכתה התורה לאב ,כדתניא בפרק החובל" :שיעשה לו בה סגולה " .עוד מבואר בסוגייתנו :שא פצעה
בפניה החבלה שייכת לאב.
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()ד "ה חבלות ובד "ה שפצעה

'תוס

. ויעשה לה בה סגולה,  האב לא זכאי בהdk`ln lehia cqtd a`l mda oi`y zelaga .1
 כשקצצו ידי: לדוגמא,dxikn zxhnl dtqkn dzgtedy e` dk`ln lehia oda yiy zelaga .2
[ ההפסד כולוsiy m"xdn oiir - "zexba" ehwp :ft sc w"aa 'qez] ,הבת או שפצעוה בפניה ובפחת שעד הנערות
.שיי לאב
jli`e zexrpn dzgtpy zgtae dzexrpa rxi`y drivta
w"a 'qezn - ipyd mvexiz itle]

.3

, ' הדי תלוי במחלוקת ר"י ור"ל במסכת בב "קq e z a oe y ` x d u e x i z d i t l
.[zal jiiy r"ekly mixaeqy rnyn
oiyeciwl dzgtp m`

.[a`l jiiyy :l"qc ,rnyn my w"aa 'qezn] ,ר "י ור"ל לא פליגי בזה

.4

( ' )ד "ה שפצעהqeza o ey ` x d u exizd it l

. ולר "ל הוי לבת, ' לרבי יוחנ הוי לאבq e z a ip y d u e x i z d i t le
:bn .bn sc

?ezaa elagy zelag inc zekf eipal yixen a`d m`d .g

:‰·Â˘˙

 א,מוריש לבניו דמי חבלות

 שאי אד: בסוגייתנו מבוארdipta zad z` ervty dlaga .1
.שנפחתה מדמי מכירתה השייכי לאב

 הדי שווה, ולעני א מורישה לבניו, ששיי לאב: בתוס' מבוארeza ici zvivwk zelecb zelaga .2
 וכותבי התוס' )ד"ה פצעה( בש. כמבואר בתשובה הבאה,לדי מעשה ידי א מורישה לבניו
.  שלא מוריש,  שרב ור"ל יסברו עכ "פ בדעת הברייתא בסוגיי:הריצב "א
miqkp yiyk oicd dne ,`ziixe`cn m`d ,inl dici dyrn ,oig`d on zpefipd za e` dpnl` .h
.bn sc
?mihren

:‰·Â˘˙

‰ÓÏ‡ .‡
ÔÈÁ‡‰ ÔÓ ˙ÈÂÊÈ‰ ˙· .·

. מעשה ידיה לאחי

 כמו שאלמנה הניזונית מ האחי מעשה ידיה,  כל שניזונת מה מעשיה ידיה שייכי לאחיzy y a x i tl
. של האחי
."  כדדרשינ לקמ מ "והתנחלת, שמדאורייתא פשיטא שהוי לעצמה: כותבי
()ד "ה מה

()ד "ה בת

'תוס

 רש "י. שהרי ניזונית לא משל אחי אלא מכספי האב,[l"pd 'qez - opaxcn 'it`]  הוי לבתax itle
, ולכ לא שיי בה איבה,  שנותני לה בעל כרח:מפרש

yiy mixaeqe eilr miwleg ,dai` meyn d"c .fn sc onwl 'qez]

jiiy `ly `id ax zxaqe ,zepefnl c"ial dry lk degixhi `ly ,`id dai`de ,a`d itqkn mgxk lra dl ozil miaiigy s` ,mig`a mb dai`

.[oigy dkene leepnl deycwi mig`dy
. וכ ג הגמ' פוסקת, רב אשי פסק כרב,נהרדעא פסקו כרב ששת

ÌÈËÚÂÓ ÌÈÒÎ ˘È˘Î

.‚

 עשו אלמנה אצל הבת, ואמר רבי אבא לא"ר יוסי,  הבת ניזונית והבני ישאלו על הפתחי, בת אצל האחי
 שנותני לאלמנה,  שהתקנה לאלמנה רק כשיש אלמנה בת ובני:( ומבואר בתוס' )ד"ה עשו. כבת אצל האחי
 לא תיקנו, אבל כשיש אלמנה ובת או אלמנה ובני בלא בת, בנכסי מועטי מה שהבת לקחה מהאחי
.[ci 'eyz bi wxt onwl k"yna r"re] .לעקור מצות ירושה
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ÊÙ
.cn :bn sc

?daezk yi dqex`l m`d

˙˘:‰·Â

 dl azk m` .1יש לה כתובה.
.2

`dl azk `l m

בתוס' )ד"ה והלכתא( מבואר :שהגמ' בב "מ )ד יז (:מסתפקת בזה ,ומרב הונא ורב אסי ,ומרב יהודה אמר
שמואל בסוגיי "כתובה מאימת גביא " יש להוכיח שלארוסה יש כתובה.['l 'eyz 'h wxt onwl k"yn oiire] ,
dyxbzp m`e ,daezk dl yi m`d ,[dzaezk d"c dpyna i"yx - dxrp e`] dphw `idyk eza z` qx`nd .`i
:bn sc
?dzaezk z` mipzep inl

˙˘:‰·Â

 dl azk `l lrad m` .1עיי בתשובה דלעיל.
 d`yipy iptl dyxiby ote`ae dl azk m` .2כתובתה של האב ,א א התארסה פע שניה וגירשה
עכ "פ לפני שנישאה.
.3

`d`yipy xg` dyxibe dl azk m

 op a x i t lבכל מקרה כתובתה שלה ,דכיו שנישאה יצאה מרשות אב ,ואזלינ בתר גוביינא.
dcedi iax itle

אזלינ בתר כתיבה דהיינו בזמ הנישואי  ,שא

נישאה ברשותו בעודה קטנה,

כתובתה של האב.
א השיאה וגירשה ושוב השיאה בעודה קטנה ונתארמלה לרבי יהודה רק הכתובה הראשונה של
האב ולא הכתובה השניה ,שהרי הנישואי הראשוני הוציאוה מרשותו.
 dxbay xg` d`yip m` .4הגמ' אומרת :שמודה רבי יהודה שכתובתה שלה ,א א אירסה בעודה
קטנה ,שהרי כתיבת הכתובה היתה כשבגרה כשאינה ברשותו.
) ' qezd i t lד"ה הילכתא(  oey `x d m yex i t aרבי יהודה מודה רק כשלא כתב כתובה בזמ אירוסי ,
שא כתב לה כתובה ,לרבי יהודה הכתובה לאב.
 ` " a y x d m y a m v e x i z it leדברי הגמ' שרבי יהודה מודה יתכ ג כשכתב ובאופ שאוסי לה,
וקמ "ל שהתוספת לה.[a`l ied dcedi iaxl miiz`n dpnde] ,
?oi`eyipd onfn e` oiqexi`d onfn ,icarynn daeb dqex` zaezk .ai

:bn sc

˙˘:‰·Â

 daezk ztqez z` .1לכו"ע גובה מ הנישואי .
 miiz`ne dpnd z` .2סוגייתנו דנה מאימת גביא ,ומבואר כדלהל :
 mink g i tlמ הנשואי  ,וכ דעת רב אסי ,וכ הגמ' פוסקת :הילכתא אחד זה ואחד זה מ הנשואי ,
ופירש "י )ד מג :ד"ה אחד זה( :דהיא גופא מחלה לשעבודא קמא ונתרצתה בזמ הכתוב בשטר הכתובה
ככל המפורש בה בי עיקר בי תוספת.
 y" a` x i tleמ האירוסי  ,וכ דעת רב הונא.
ברש "י )ד"ה ומגבא( מבואר :שהנידו בסוגיי "מאימת גביא " הוא על כל כתובת אירוסי  ,שאינה נכתבת אלא
קוד הנישואי  ,ולכ מסתפקי א כשנשאת מוחלת על שיעבודה הקוד  ,וזהו בי לרבי יהודה ובי לרבנ .
]`.[`"yxdne l"yxdn ,y"`x oiir - dyxbzpe z`ypy dqex`a wx e` i"yxa 'qez zpadke dyxbzdy dqex`a s` ixiin i"yx m
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התוס' )ד"ה ומיגבא( בש ר "י פירשו :שבעית הגמ' רק אליבא דרבי יהודה ובמארס את בתו ובגרה ואח "כ
ניסת ,הא היא מוחלת על המשעבדי שמזמ האירוסי  ,כיו שנשאת או לא מוחלת ,אבל לפי רבנ בכל
מקרה גובה מהמשעבדי רק מזמ הנישואי  ,שכמו שהאב מפסיד כתובתה משעת נישואי כ היא מפסידה.
התוס' )ש ( בש הרשב"א מפרשי  :שא כשהתארסה היתה ברשות עצמה ,[a` dl did `ly oebk] ,גובה
כתובתה ממשעבדי מזמ האירוסי  ,וכל בעית הגמ' קאי רק אליבא דרבנ במארס בתו ונשאת א גובה
מהמשעבדי מזמ האירוסי או מזמ הנשואי  ,אבל לפי רבי יהודה בכל מקרה גובה מנה ומאתיי
מהמשעבדי מזמ האירוסי .
?oey`xd z` lhia ipyd m`d ,df xg` dfa mi`veid zexhy ipy .bi

.cn sc

˙˘:‰·Â

 on gp ' x z rcשאומרי ביטל שני את ראשו  ,ומודה רב נחמ שא הוסי בשטר השני ,לא אמרינ ביטל
שני את הראשו  ,לפי "ז הדיני כדלהל :
 melk ipya siqe` `le dpzna mdipy e` xkna mdipy m` .1ביטל שני את הראשו .
 [o"x oiire ,dikf zekldn 'd wxt m"anxd wqet oke] mxt x it lזהו מפני שאודויי אודה שהראשו מזוי  ,ולפי "ז:
 .1אורעי סהדי .2 .[`ki` d"c 'qeze i"yx eyexit oiir] .הלוקח משל את הפירות שאכל בי זמ ראשו לשני.
 .3על המוכר לשל מס למל עד זמ שני.
 [y"`xde o"anxd miwqet oke] ` g` a x it leזהו מפני שאחליה לשיעבודיה .[xni` d"cez oiir] ,ולפי "ז .1 :לא
אורעי סהדי .2 .הלוקח לא משל הפירות שאכל .3 .על הלוקח לשל מס למל .
 xkna ipye dpzna oey`xdyk e` lwc 'it` dtqed did ipya m` .2לא ביטל ,כיו שיש הוספה
בשני ,את הדקל או את האחריות.
) i" y x it lד"ה לתוספת( א בא לגבות מזמ השטר הראשו  ,גובה ללא הדקל ,וא בא לגבות הדקל,
אינו גובה אלא מזמ השטר השניoiire ,ipy onfn ztqezd z`e ,oey`x onfn oey`xa daeb - 'h 'ld my m"anxd itle] ,
.[y"`x
 dpzna ipye xkna oey`x m` .3לא ביטל ,כיו שיש הוספה בשני ,דהיינו דינא דבר מצרא.
) ' q e z d i t lד "ה משו (

 oey `x d my ex i t aא הלוקח עצמו מצר  ,דלא שיי דינא דבר מצרא ,ביטל

שני את הראשו .
 n "i d i t l eא במקו שאי דינא דבר מצרא ,דהיינו כשהלוקח עצמו מצר ג לא ביטל השני את
הראשו  ,משו שיש הוספה לגבי דר  ,דמוכר בעי רעה מוכר ,ונות בעי יפה נות .
 daezka .4דינו כשני שטרות במכר ,שא יש בשני הוספה מהראשו לא אומרי ביטל שני את
הראשו  ,ולכ  .` :א באת לגבות מאתיי גובה מזמ ראשו  .a ,א באת לגבות שלוש מאות גובה
מזמ שני .b .א כתב "צביתי ואוסיפית ל תלת מאה אמאתיי " ,גובה חמש מאות.
d`nl .2 .dliwql .1 :dqxe`nd dxrp oic dl yi m`d ,zad dzpife dnr dza dxiibzpy zxeib .ci
:cn .cn sc
?zewlnl .3 .sqk

˙˘:‰·Â

 dyecwa dzcile dzxed m` .1ישראלית גמורה היא לכל הדיני .
 dyecwa `ly dzcile dzxed m` .2אי לה שו די של נערה המאורסה ,ומתמעטת מהפסוק "כי
עשתה נבלה בישראל ".
 dyecwa dzcile dyecwa `ly dzxed m` .3דינה בסקילה ,מיתור המילה "ומתה" ,אבל אי לה
לא פתח בת אביה ,ולא את הדי של מאה כס ומלקות.
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?dvilg ipic .2 .`nlrc mipic .1 :oecl xbl xzen m`d .eh
:‰·Â˘˙

:מבואר

()ד "ה ואימא

'בתוס

.[.q sc zenai i"yx - l`xyi lk 'it` oc zepenn ipic eli`c] ,zeytp ipic exiag z` oc xb .1
. ד דיני נפשות אפי' את ישראלl`xyin en` dzid m` .2
. עד שיהא אביו ואמו מישראל:אומרת

(.)ד קב

 הגמ' ביבמותdvilg oic oiprl .3

zewln aiig dnezid lr rx my `ivend m`de ,dzpify dnezi dqxe`n dxrp oic dn .fh
:cn sc
?qpwe

:‰·Â˘˙

. לא נאמר "פתח בית אביה " אלא למצוה, דינה בסקילהdzpify dnezi dqxe`n dxrp .1
. לכו "ע חייבdnzizp k"g`e rx my `ivend .2
rx my dilr `ivede dilr `a k"g`e a`d zn m`

.3

. למעוטי זו שאי לה אב,"  שנאמר "ונתנו לאבי הנערה,  ` פטור ממאה כסp i p g ' x a i q e i i a x i t l
 שנערה," דדריש "אשר לא אורסה, שדבריו ה רק לרבי יוסי הגלילי: התוס' )ד"ה המוציא( כותבי
 אבל לפי ר "ע הסובר קנסה לעצמה ולא, ה"ה הכא אי לה,שנתארסה ונתגרשה אי לה קנס כלל
zyxt dnkg jynd itle ,zewlnn mb xeht - d`n `le d"c dpyna w"nhiyd itl] . ה "ה הכא לכו "ע חייב,נפקע הקנס
.[zewlna `ed aiig - fi weqt a"kt `vz ik
. מוכח שבמקרה דיד חייב,  מדכתיב "בתולת ישראל " ולא גרי,` חייבa x it le
zewln aiig dphwd lr rx my `ivend m`de ,dzpify dqxe`n dphw ly dpic dn .fi
:cn sc
?qpwe

:‰·Â˘˙

.  שהרי קטנה אינה בת עונשי, והמוציא ש רע עליה לכו "ע פטור, פטורהdzpify dphw
:cn sc

?a` mdl oi`y dnezi e` zxeib dxrpa jiiy m`d ,dztne qpe` ly qpw .gi
:‰·Â˘˙

' שלפי רבי יוסי בר:( וכותבי התוס' )בסוגייתנו ד"ה המוציא, שגיורת יש לה קנס:במשנה )באלו נערות( מבואר
(  ושלפי רבא )בסוגיי, אבל לרבי יוסי הגלילי )ש ( אי לה קנס,(2 חנינא )בסוגיי ( זהו רק לר "ע )הנ "ל תשו' טז די
.המשנה באלו נערות שיש לה קנס אליבא דכו "ע קאי
.dn sc

?`lhw `pzyi` mb mixne` m`d ,`teb e` `pic ipzyi`c `kid .hi

:‰·Â˘˙

‡È„ È˙˘È‡˘Î

.‡

, א שאישתני דינא לא אישתנא קטלאdqex` dcera dzpify z`yipy xg`l rx my `ivend .1
.[wpga d`eyp oice ,dliwqa dzpify dqxe`nd dxrp oic ixde ,dqex` dcera dzpify micr `ian dqpky xg` rx my `iven lk :yexit]
 ואי, שחידוש זה שהתורה חידשה זהו עכ "פ היכא שאישתני דינא בלא שאישתני גופה:רבא מסביר
.ראיה להיכא שאישתני גופה
. סוקלי אותה על פתח בית אביהdia` ziaa dzpify ding ziaa micr dl e`ayk .2
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) ' qe z i t lד"ה אמר(  `a x z rc a i" y x m yaרק כשהבעל הוציא ש רע ,התורה חידשה שלא אומרי
אישתני קטלא ,אבל כשבאו עדי מעצמ  ,דינה בחנק ככל נשואה שזינתה ,דאמרינ אישתני דינא
אישתני קטלא.
) ' q ez d i t l eש

(  m" ay xd my aרבא מודה שלא אומרי "הואיל ואישתני דינא אישתני קטלא " ,ודינה

בסקילה.

·.

‰¯‚· ÛÂÒ·ÏÂ ‰Á¯Ò˘ ÔÂ‚Î ,‡ÙÂ‚ È˙˘È‡˘Î

) ` a x i t l e ` li y i p z i t lד מה (.תידו בחנק ,דכל שאישתני גופא
אישתני קטלא .וזהו א לרשב " הנ"ל ,משו שס "ל ,שרבא מודה שבמקו שאישתני גופא אישתני קטלא.

)מנערות לבגרות ,נערה בסקילה ,בוגרת בחנק(

 :x nel d v x o n gp a xשלפי חכמי
דחתה פירושו זה.

לא אישתני קטלא ,ולפי ר "ש

אישתני קטלא ,ותידו בחנק .הגמ'

) o p g e i ia x i t l eדתנא קמיה להא דתני שילא רש"י ד מה :וכ פוסק המאירי( תידו בסקילה ,דלא אמרינ הואיל
ואישתני דינא אישתני קטלא ,[dxrpd d"cez - `xwirn xza opilf`e li`ed] ,וזה ממה שנאמר "הנערה " הנערה שהיתה
כבר ,רבי אילעא אומר :שא שדינה בסקילה ,מ "מ א נמצא שהוציא עליה ש רע ,אינו לוקה ואינו חייב
מאה סלע ,דזו מעשיה גרמו לה בזמ שהיתה נערה ,וזה עקימת שפתיו גרמו לו ,וההיא שעתא בוגרת הואי.
?miakek zcaer caerd z` e` dzpify dqxe`nd dxrp milweq okid.1/hi
˙˘:‰·Â

:dn±:cn

 dia` ziaa dzpify ding ziaa micr e`a .1סוקלי אותה על פתח בית אביה .כנ "ל תשו' קודמת.
 dia` ziaa dzpify dia` ziaa micr e`a e` a` zia gzt dl oi` .2סוקלי אותה על פתח
שער העיר שזינתה בה m"ekr daexy xir df m`e ,סוקלי אותה על פתח בי "ד.
 miakek zcear caerd .3סוקלי אותו על פתח שער העיר שעבד בה ,ובעיר שרובה עכו "  ,סוקלי
אותו על פתח בי "ד.
oi`eyipd iptl dzpify micr e`ayk e` dlrap `le dtegl dqpkpy xg` dzpif m` oicd ji` .k
.dn sc
`?rx my dlra dilr `ived e

˙˘:‰·Â

 mnvrn micr e`ayk e` dlrap `le dtegl dqpkpy xg` dzpifyk .1דינה בחנק,
.[y"iir ,"dyxe`n" xn`py dnn z`f zcnel
.2

]:gn sc onwl 'nbd

rx my `ivena
) i" x e i" y x it lבתוד "ה אמר רבא(
) l` eny ep i ax itl eש (

א אמת היה הדבר חייבת חנק.

חייבת סקילה.

?rlq d`n ozepe dwel m`d ,lra `l m` rx my `ivend .`k

.en :dn sc

˙˘:‰·Â
) i" a `x c o pa x it lד מו(.
) i" a `x i t l eש (

לוקה ונות מאה סלע א א לא בעל.

בעל לוקה לא בעל אינו לוקה.

 ' n b a o ey ` x d o e y l d it lת "ק דרבי יהודה )ד מה (:סובר כרבנ  ,ורבי יהודה דאמר "ללקות לוקה
מ "מ ,מאה כס בעל נות לא בעל אינו נות " סובר כראב "י.
 ' n ba ip y d o ey ld i t l eת "ק דרבי יהודה סובר כראב "י שכשלא בעל אינו לוקה ואינו נות מאה כס ,
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ורבי יהודה סובר ג כראב "י ,ולכ א לא בעל לא נות מאה כס אבל לוקה מ"מ.

 ip y d oey ld y e x i t a i " yx i t lלרנב "י כו"ע סוברי כראב"י שא לא בעל אינו לוקה מדאורייתא,
ורבנ ורבי יהודה פליגי א לוקה מכת מרדות ,ושלפי רב פפא בדעת רבי יהודה אליבא דראב "י לוקה
משו "לא תל רכיל " ,ורבי יהודה לטעמיה דלאו שאי בו מעשה לוקי עליו ,ורבנ חולקי עליו
וסוברי שאינו לוקה מדאורייתא אבל מדרבנ מכי אותו מכת מרדות.
) ' qe z d i t l eד"ה רבי(  ip y d o eyl d y ex i t a z" x my aלכו "ע דהיינו אפי' לרב פפא בדעת רבי יהודה
א לא בעל אינו לוקה ,וא שרבי יהודה ס "ל לאו שאי בו מעשה אי לוקי עליו ,הכא שאני דגלי ליה
קרא דלא לקי אלא רק כשבעל וזהו מדאורייתא ,אבל מדרבנ מכי אותו מכת מרדות ,ואינו חולק על
רנב"י.
.en sc

?rwxwae ,dhext deyn zegta ziaix yi m`d .ak

˙˘:‰·Â

 dhext deyn zegta .1אי איסור ריבית.
.2

rwxwa

) ' qe z d i t lד "ה אתיא(

א יושב בקרקע בשכר המתנת מעותיו הוי ריבית ואסור ,ורק בבתי ערי חומה

התורה התירתו,
 ,[y"yx - ziaixאבל א לוה שדה ע "מ שא ישטפנה נהר יחזיר שדה וחצי שמא כי האי גונא לא הוי ריבית
בקרקע.['b 'a `yep 'a 'eyz n"an 'd wxta k"yna r"re] .
]ied okle zexitk aiyg rwxwa daiyidy yxit o"xde ,ziaix ied rwxw xifgn 'it` ,zerna dzid d`eldy lky iptn

.en sc

?recne ,zwelgn el`a ,aiig epi` rx my `ivend mixwn el`a .bk
˙˘:‰·Â

 lray ixg` rx my `ived m` .1עיי לעיל תשו' כ' dxbay xg` rx my dilr `ived m`e .פטור,
כנ "ל תשו' יט נושא ב'.
.2

oxkyy `la mnvrn e`ayk

 ` z i i x a d c ` p z i t lלוקה.
 d c e d i ia x it l eאינו חייב עד שישכור עדי  ,דאתיא שימה שימה מריבית.
.3

oi`eyipd lr rx my `ived ,dhexta micrd ipy z` xky ,t"eeyn zegta ,rwxwa oxky
 dz` el didy mipey`xdהוי ספק בגמ' ולא איפשטאmy `ivend :wqet ,'h 'ld dleza dxrpn b"t m"anxd] .

.[xeht mipey`xd oi`eyip lr rx
 eig` i`eyp lr rx my `ived .4אינו חייב ,שנאמר "את בתי נתתי לאיש הזה" ,ולא ליב .
.5

oinnef e`vnpe ,ezy` lr rx my `ivede dkxck `ly lra

 op a x i t lנות מאה כס  ,שהרי מחייבי א כשלא בעל.
 i" a ` x it leאינו נות מאה כס  ,אלא רק א יבעול כדרכה ויוציא ש בכדרכה.
.[zecxn zkn eze` oikn ,dkxck `ly dlra m`e ,'i 'ld dleza dxrpn

]a"t m"anxd wqet oke

?recne ,a`l e` mdl zkiiy m`d ,ezae epa z`ivn .ck

.fn :en sc

˙˘:‰·Â

במשנתינו מבואר :האב זכאי במציאת בתו ,['e 'eyz l"pk - opaxcn edf] ,ופרש "י :בקטנות ובנערות ,והגמ' אומרת:
שזהו משו איבה .ופרש "י :היינו איבה של מזונות" ,דאי אמרת מציאתה שלה איכא איבה ולא זיי לה ".
ותוס' )ד"ה משו ( מפרשי  :שהאיבה לא משו מזונות ,אלא כדי שלא יקדשנה למנוול ומוכה שחי .
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הנפק"מ בי רש "י לתוס' הוא בנערה שאינה סמוכה על שלח אביה i" yx l ,המציאה לעצמה ,וזהו
אפי' לשמואל הנ "ל ' qe z l e ,המציאה לאב ,כדי שלא יקדשנה למנוול ולמוכה שחי zkqn lr k"yna r"re] .
.['a '` `yep ,ep daeyz '` wxt n"aae ,fk 'eyz 'f wxt w"a
הגמ' בב "מ גבי מציאת בנו ובתו הקטני מביאה ,שרבי יוחנ סובר לא קט קט ממש ,אלא גדול וסמו
על שלח אביו זהו קט  ,וקט שאינו סמו זהו גדול ,ושמואל סובר קט קט ממש אפי' אינו סמו  ,משו
דבשעה שמוצאה מריצה אצל אביו.

:ÔÏ‰Ï„Î Ì‰ Ì‰È¯·„Ó ÌÈ‡ˆÂÈ‰ ÌÈÈ„‰
‡ÌÈÎÂÓÒ Ì‡ .
 dxrpe dphw ohw z`ivn .1שייכת לאב.
 lecb z`ivn .2לשמואל שיי לב הגדול ,שהרי יכול לחזר על הפתחי  ,ולרבי יוחנ שיי לאב.
.3

zxbea z`ivn

 i" yx i t lמציאתה לאביה ,משו איבה דמזונות.
 ' qe z d it leשיי לה ,שהרי לא שיי שהאב יקדשנה למנוול ,ומוכה שחי .

‡ÌÈÎÂÓÒ ÌÈ‡ Ì

·.

 ohw z`ivn .1לרבי יוחנ לעצמ  ,ולשמואל לאב.
 lecb epae zxbea ,dxrp z`ivn .2לעצמ .
.3

dxrpe dphw z`ivn

 i" yx i t lשל קטנה הדי תלוי במחלוקת ר "י ושמואל ,ואילו של נערה מציאתה לעצמה.
 ' qe z d it leקטנה ונערה בכל מקרה שיי לאב ,כדי שלא יקדשנה וכו'.
?recne ,dze` miqpxtny minezil zkiiy dpnl` z`ivn m`d ,dlral zkiiy dy`d z`ivn m`d .dk

.fn sc

˙˘:‰·Â

בתוס'

)ד "ה משו (

מבואר:

 dy`d z`ivn .1לבעלה.[dai` meyn edfy zxne` :ai sc n"aae .ev sc onwl 'nbd] .
 i" yx i t lמשו איבה דמזונות ' qe z d it le ,משו איבה דקטטה.
 dpnl` z`ivn .2בגמ'

)לקמ ד צו(.

מבואר :שזה לעצמה ולא ליתומי .

 i" yx i t lמפני שניזונית על כרח של היתומי  ' qe z d i t l e ,משו דלא חיישינ לאיבה דקטטה
אצל היתומי .
.fn :en sc

?`ziixe`c ied ,h"eie zay ztqez m`d .ek

˙˘:‰·Â
) ' q ez a c g` u ex iz it lד "ה דמסר(

הוי דאורייתא.

)לתירו

השני לא איתפריש(.

?diiga zad zexita i`kf a`d m`d .fk

.fn :en sc

˙˘:‰·Â
) w " z it lבמשנתינו(

אינו אוכל ,דרק בבעל תיקנו פירקונה תחת פירות ,אבל באב לא חיישינ שלא יפדה
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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את בתו.
) d c ed i ' x a iq ei ia x it leבברייתא ד מז(.

אוכל ,דג באב חוששי שימנע ולא יפרוק.

) dlra zial dia` zian dnr e`eaiy milke zeqk zexit a`d dl azk .gkפי' נדוניא( dzne
:fn .fn sc
?oda dkef lrad m`d oi`eyipa e` oiqexi`a

˙˘:‰·Â

 w " z it lהבעל לא זכה בה  oz p i a x i t l e ,הבעל זכה.
) i " y x i t lד"ה ומתה( מחלוקת כשמתה באירוסי לפני שנשאת ,אבל א מתה אחר שנישאת ,לכו"ע שיי
לבעל.['` 'ld zeyi`n a"kt m"anxd wqet oke] .
) ' qez d i t leד "ה כתב(

מחלוקת כשמתה אחר שנשאת ,אבל א מתה בעודה ארוסה ,לכו "ע הבעל לא

זכה בה .
ר"ת פסק ,וכ רבינו חננאל כת"ק ,והורה ר"ת `ipecpa wfgen dlkd ia` m` .1 :לא זכה הבעל.
 oi`eyipdn dpy xar m` .2ג לת "ק הבעל זכה dpy xar `l m` .3 .הבעל יחזיר א א הוא
מוחזק ,אלא שר "ת בסו ימיו חזר בו ופסק שלא יחזיר.
?eig`l wqt a`dy `ipecp daeb mai m`d .hk

:fn .fn sc

˙˘:‰·Â

תוס' )ד"ה כתב( מביאי
לאחיו רק ע"מ שא יכנוס.

)מלקמ ד

סו qpk eig` m`y :(.היב זוכה qpk `l m`e ,אינו זוכה ,כיו שפסקו

?ztqezd z`e daezkd xwir z` daeb m`d ,dyxbzp e` dlnx`zp .l

:fn .fn sc

˙˘:‰·Â

 oi`eypd on dlnx`zp m` .1גובה הכל עיקר ותוספת.
.2

` w " z i t l ,oiqexi`d on dlnx`zp mגובה הכל את עיקר הכתובה והתוספתd ix f r o a ` " x i t l e ,

את עיקר הכתובה גובה ,אבל את התוספת ,אינה גובה ,דלא כתב לה אלא ע "מ לכונסה.
?"dyer ipi`e zipefip ipi`" dlral xnel dleki dy` m`d .`l

:fn sc

˙˘:‰·Â

בתוס'
עושה ",

)ד "ה תיקנו ובד "ה זימני (
) ` ped a x it ly eש

מבואר) y i w l y ix i t l y :לקמ ד נח (:לא יכולה לומר "איני ניזונית ואיני
( א אסרה רק לאותו יו יכולה : m i w t z q n e ,א יכולה ג לעול .

?"jiizepefnl jici dyrn i`v" ezy`l xnel leki lrad m`d .al

:fn sc

˙˘:‰·Â

בתוס' )ד"ה תיקנו( מבואר :שא מעשה ידיה לא ספקה ,לכו "ע אי הבעל יכול לומר לאשתו "צאי מעשה ידי
למזונותיי " ,כיו שחייב לזונה.
?"zexit zpzep ipi`e zictp ipi`" xnel dleki dy`d m`d .bl

:fn sc

˙˘:‰·Â

בתוס' )ד"ה זימני ( מבואר :שאשה אינה יכולה לומר "איני נפדית ואיני נותנת פירות " ,אע"פ שהתקנה
לטובתה ,או מפני שלא תיטמע בי העכו " או מפני שידו כידה והוא ניכר בגו הקרקע.
?`ziixe`cn `ed m`d ,ezy`l ozil aiig lrady dpere zeqk zepefn .cl

.gn :fn sc
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:( וכותבי התוס' )ד"ה ראב"י."  דכתיב "שארה כסותה ועונתה לא יגרע, החיוב מדאורייתאxfrl` i ax itl
 שמשמע שהחיוב,"  ושקשה מהברייתא האומרת "תיקנו מזונות תחת מעשה ידיה,שכ סובר ג ראב "י
sc lirl i"yxe ,mihtyn zyxta o"anxd itle ,`ziixe`c zepefn - 'a 'ld zeyi`n a"it m"anxde `"ayxd itl] . כמא אתיא, מדרבנ
.[opaxcn ied - zelke` d"c .a

‰ÂÚÂ ˙ÂÒÎ ·ÂÈÁ

.·

.['` 'ld zeyi`n a"it n"na r"re] .לכו "ע הוי מדאורייתא
.gn sc

?zppewne oililg ipyn ,dxhtpy ezy`l zegtl leki lrad m`d .dl

:‰·Â˘˙

.  חייב ליתjka dzgtyn zepa jxcy mixac .1
. אינו חייבozil mlerde ezgtyn ipa ,dzgtyn zepa jxc oi`y mixac .2
dcic dgxe` oi`e dicic digxe` m`

.3

. כיו שלאחר מיתתה אי אומרי עולה עמו ואינה יורדת, לא חייבw " z it l
 רב חסדא אמר. דהדי "עולה עמו ואינה יורדת " זהו א לאחר מיתתה,  חייב ליתd c e d i i a x i t l e
. אע "פ שאינה שוהה עמו,מר עוקבא פוסק כרבי יהודה
. "אורחיה דידיה ודידה " היינו אורחיה דבני המשפחהi" yx l
 ולנקבות,  שלזכרי נותני שני חלילי, היינו אורחיה דבני העירz" x my a ( ' )ד"ה אורחיהqe z l e
mle` ,oililg ipyn zegt ozil dcice dicic digxe`y ote`a `ed 'qezl i"yx oia n"wtpd] . נותני פחות משני חלילי
.[xird bdpnk mipzep - 'qez itle ,oililg ipyn zegt mipzep - i"yx itly ,oililg ipy xird ipa ly digxe`
,zepefn lrad iqkpn lawl mi`kf mipade dy`d m`d .1 :dhzyp e` mid zpicnl jldy in .el
dze` oixaew m`d ,mid zpicnl jld m` .3 .eiqkpn dwcv zzl xyt` m`d .2 ,hiykz ,micba
.gn sc
?eiqkpn

:‰·Â˘˙

ÌÈ·‰Â ‰˘‡‰ ˙‡ ÔÂÊÏÂ Ò¯ÙÏ ÔÈÚÏ
.[jynda oiir eyexit] . ודבר אחר,את אשתו בניו ובנותיו
m` s` - 'qeza oey`xd cvd itle]

.‡

 זני ומפרנסיdhzypa .1

()לבוש וכסות רש "י

. כל זה דוקא א פירנס קוד שנשתטהi" x my a

( ' )ד "ה ולאq ez d i t l

.[mqpxit `l
.fw sc onwl 'nbd dil iwene]

. ולא דבר אחר, אבל לא את בניו ובנותיו, את אשתו זני ומפרנסי

jlda

.2

eiqkpl zginl ira i`c ,eizepae eipa ,dl opiadi inp ipefn ,iaeqpi`l ivn cg` cra iaeqpi` zira i`c `id ,cg` cra zny ea drnyyk

.[`"yxdn oiire ,mipal mb zepefn mipzep - micr 'aa zny erny m` la` ,edl opiadi `l inp ipefn ,izgp evn `l cg` cra

ÂÈ„Â Â˘Â¯ÈÙ ¯Á‡ ¯·„

.·

. זהו צדקהs q e i a x it l e ,` זהו תכשיטcqg a x it l
'[ מחלוקתqez zqxibl `ed oke ,hiykz c"n d"c i"yxa oey`xd yexitd itl `ed oke] ep ic ia d i ev n d ` qx ib d i t l
 למ "ד תכשיט לא יהבינ לאשתו כ"ש שלא נותני,במי שהל למדינת הי שלא נותני דבר אחר
. כדי שלא תתנוול,  ואילו למ "ד שלא נותני צדקה מנכסיו אבל תכשיט לאשתו נותני,צדקה מנכסיו
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

‰ˆ

:ÁÓ Û„ :‰˙˙Ù˙˘ ‰¯Ú ÈÚÈ·¯ ˜¯Ù
.[ezy`l hiykz mipzepy y"ke eiqkpn dwcv mipzep r"ekl - dhzypa f"itle]

, שנותני דבר אחר,[ מחלוקת במי שנשטתהxwir `edy azek i"yx`gip `l d"c] i " y x a ` q x ib d i t l e
 ולרב יוס נותני צדקה מנכסיו וכ "ש,לרב חסדא נותני תכשיט כדי שלא תתנוול ולא נותני צדקה
.[dwcv eiqkpn mipzep `ly y"ke hiykz dl mipzep `l r"ekl jlda f"itle] ,תכשיט לאשתו

ÂÈÒÎÓ ‰˙Â‡ ÔÈ¯·Â˜ Ì‡ ÔÈÚÏ

.‚

. נותני להdceak itl
.  ולרבנ אי נותני, נותני
:gn sc

['nbc `nzq oke]

 לרבי יהודהdpnn xzei `ede eceak itl

?dnexza lk`z `l l`xyi za dqex`y epwiz minkg recn .fl

:‰·Â˘˙
onfd ribdy iptl dpey`x dpyn itl

.שמא תשקה לאחיה לאחיותיה
. משו סימפו

.1

(: ` )לקמ ד נזler it l
(  )שd c ed i a x i t l e

onfd ribdy xg` dpexg` dpyn itle

.2

. רב סובר כעולא ורב אסי כרב יהודה,  שהטע תלוי במחלוקת רב ורב אסי שבסוגיי:r ny n i " yx n
. למשנה אחרונה לכו "ע חוששי רק משו סימפו
:gn sc

(' )ד "ה רב אסיqez it le

?dnexza zelke` odkl l`xyi za m`d ,e`yip `le onfd ribd .gl

:‰·Â˘˙
ewlgpy yxity i"yx zhiy]

. זהו לכו "ע:' לשיטת תוס, לא אוכלתdpexg` dpynl , אוכלתdpey`x dpynl
.['l 'eyz d"t onwl k"yn oiire ,'qeza eywdy enk a"v iq` axe ax dfa

dfi`le ,lrad zeyxl zqpkp mipic dfi`l ,dpexg` dpynl lrad igelyl a`d xqn .hl
:gn sc
?`l

:‰·Â˘˙

‰ÓÂ¯˙ ‰ÏÈÎ‡‰Ï ÔÈÚÏ

.‡

. לאmi`x en ` x ` yle , אוכלתiq ` a x i t l

‰˙ÈÂ„ ˙˘Â¯ÈÏ

.·

. א מתה הבעל יורשהl` en y le ` p ip g ' x l ,o p gei ia x l ,i q ` a x l ,a x l
 ולפירוש השני, לפירוש הראשו אליביה יורש,( תלוי בשני הפירושי שבתוס' )ד"ה ושמואלl" x it le
.[dqex` lkn rxb `lc ,lral dxqn dia`y iptl m` mb ,dyxei i`ce - dyxei dlra dqex` lky :xaeqd .fn sc lirl ozp 'xl] .אינו יורש

¯Á‡Ï Î"Á‡ ‰‡˘È· ‰˙·Â˙Î ÌÂÎÒ

.‚

. מנהl " x e i q ` a x , a x i t l
, כתובתה מאחר מנה, לפירוש הראשו אליביה,( תלוי בשני הפירושי שבתוס' )ד"ה ושמואלl` en y i tl e
azkc ,miiz`n xg`n dzaezk l`enyly xaeqy zvw rnyn ,l`eny d"c i"yxn] . ולפירוש השני כתובתה מאחר מאתיי
.[dziipecp yxil oiprl wx dliren dxiqny
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip
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‰È¯„ ˙¯Ù‰
.אי הבעל מיפר לבד

[l"xe]

.„

.לכו "ע הבעל מיפר לבד

( ' )ד "ה ושמואלq ez d i t l

 ולשמואל,לרב לרב אסי הבעל מיפר לבד

( )ד "ה ושמואלi" y x it le

‰ÏÚ·Ï ‰¯ÒÓ ·‡‰˘ ¯Á‡ ‰˙ÈÊ˘ ‰Ò¯Â‡Ó‰ ‰¯Ú .‰
נתגרשה מ האירוסי

א

 אמנ,[dliwq

, שדינה בחנק:בברייתא מבואר
. דלא גרעה מיתומה,והתארסה שוב לכו "ע דינה בסקילה

- l"xae l`enya i"yx zhiyly okzi]

eze` oitek m`de ,opaxcn e` `ziixe`cn `ed eizepae eipa zepefna a`d aeig m`d .n
:hn .hn sc
?mpefl

:‰·Â˘˙

. לכו "ע אינו חייב לזו

‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó

.‡

. מצוה לזו את הבנות וכ "ש את הבני שעוסקי בתורהn" x i tl
. מצוה את הבני וכ "ש את הבנות משו זילותאd c e d i ia x it l e
. ורק לאחר מיתה יזונו הבנות מנכסיו, ` אפי' מצוה ליכאw e x a oa o p g e i i a x i t l e

Ô·¯„Ó .·
ia x m ey n l" x my a ` r li` i a x i t l ,[oiibeqa i"yx - zexry e`iaiy cr ,:dq sc onwl 'nb - yy lrn] miphw
 שלא כופי אותו: z w q et ' n b d .  ` באושא התקינו שיזו את בניו ובנותיו הקטניp i p g x a d c e d i

.1

. דהיינו שאי הלכה כרבי אילעא: רש "י )ד"ה תו שמע( כותב.['nb - mixaca eze` miztn `l`]
 ושא הוא אד עשיר,[xzei oia zegt oia cin`c dnk mdl mipzep m`a ,dizrc ocne` opirciyk ,mipe`b zwelgn `iad ,s"ixd
.[d`ad 'eyz oiir] . כדי שכופי על הצדקה,כפינ ליה על כרחו
itca .l sca s"ixd]

r"re]

. שלכו"ע חייב:( מבואר: על פי הגמ' לקמ ד סה,  תוד"ה כשה: בתוס' )ד סהyy oa cr miphw iphw .2
.[y"iir ,yng oa 'it` eizepefna aiig epi` en`l jixv epi`e sixg `ed m`y :azkc ,`r 'iq mi`elin ipa`a
?mixaca wx e` ynn edf m`d ,dwcvd lr oiteky oicd.`n

:hn sc

:‰·Â˘˙
`l` ,"'eke dcli xex`i" ly `nlra dxin`a `l j`]

,  ' )ד"ה אכפיה( כופי אותו רק בדבריq ez a o ey ` x d u ex i z d it l
.[`"yxdn - ,"dwcvc dyr zevn lr xaery" el mixne`

.  מכח רשאי בני העיר להסיע על קיצת, א יש מנהג כופי ממשip y d m v e x i z i t l
."  דאיכא תרתי לאוי "לא תאמ " ו "לא תקפו, כופי ממשiy il yd m v ex i z i t le
:hn sc

?eiqkpn oefil oi`kf zepad m`d ,a`d zn .an

:‰·Â˘˙

. הבנות זכאי לקבל מזונות מכח תקנת בי "ד, אחר מיתת האבd ix f r oa x fr l ` ia x it l
xeare exear zepefn oiqkpdn oi`iven c"ia m`d ,mixg`l e` eipal eiqkp lk ozepd e` xkend .bn
:p :hn sc
?ezy`
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

ˆÊ

:ËÓ Û„ :‰˙˙Ù˙˘ ‰¯Ú ÈÚÈ·¯ ˜¯Ù
˙˘:‰·Â

‡ÂÈ·Ï Ô˙ Ì

‡.

 l" x my a ` rl i` a x it lבאושא התקינו שהוא ואשתו נזוני מהנכסי  .ומבואר בתוס' )ד"ה הוא( :אפי'
ממטלטלי .
הגמ' מביאה שר' יונת אמר "עשיתינהו " ,ושזה לא מעיקר הדי  .[`rli` iaxk dkld oi`c] .רש "י
מפרש :שכפה אות בחזקה .ותוס' מפרשי  :שצ "ל ש "עשיתינהו " היינו בדברי .[`n 'eyz lirl oiire] .

)ד "ה ועשיתינהו(

‡ÌÈ¯Á‡Ï Ô˙ Â‡ ¯ÎÓ Ì

·.

בתוס' )ש ( מבואר :שלא מוציאי  ,וא אחר שנפטר ,משו שאי מוציאי למזו האשה והבני מנכסי
משועבדי mpn` ,[cner daizkl oipw mzqc ,micareyn miqkpn daeb ,ecin dl epw m`y azky ,lawnde d"c :`p sc onwl i"yxa r"re] .
 dpzn ozpy rxn aikyהאשה גובה כתובתה ומזונות מהמקבל מתנה ,ואפי' א המתנה זה ממטלטלי,
משו דמתנת שכיב מרע דרבנ הוא.
xhy .2 .ozepd xear zepefn ,dpzn lawndn eabi c"iay oiprl ,mixg`l eiqkp lk ozp .1 :oiprl xknk dpzn m`d .cn
.epnid dabi aeg lray oiprl ,epzpe iwizet` exey dyr .3 .dpzn lawndn zeabl oiprl ,miqkp zeixg` ea oi`y
,`ixa zpzn .5 .dy`d zepefnle dqpxtl dpzndn `ivedl oiprl ,dpzna epzpy e` epkyn e` exkny oig` .4
zepefne dzaezk dabz dy`dy oiprl ,rxn aiky zpzn .6 .dpzndn zepefne dzaezk dabz dy`dy oiprl
?dpzndn
:hn sc
˙˘:‰·Â

בתוס'

)ד "ה הוא(

מבואר:

 .1הנות מתנה לאחרי הוי כמכר ,שלא גובי מהמתנה מזונות עבור הנות  .2 .הוי כמכר ,לעני שבע "ח
שאי לו אחריות אינו גובה ממקבל מתנה .3 .לא כמכר ,ולכ עשה שורו אפותיקי בע "ח גובה מהמקבל
מתנה .4 .כמכר ,שמוציאי לפרנסה )לנדוניא( ולא למזונות האשה .5 .כמכר ,שמוציאי לפרנסה ולא למזונות.
 .6האשה גובה כתובתה ומזונות מהמתנה ,א א המתנה זה ממטלטלי ,הואיל ומתנת שכיב מרע הוי
מדרבנ .
.`p :p sc

?dnke ,a`c ilhlhnn zepefne `ipecp daeb za m`d .dn

˙˘:‰·Â

‡‰Ò¯ÙÏ .

)נדוניא להנשא(
) op a x i t l yד סח(.

אמר שמואל :לפרנסה שמי באב ,תוס' )ד נא .ד"ה ממרקעי ,ובד נ :ד"ה ומאי( מביאי :
גובי נדוניא ממקרקעי ולא ממטלטלי ,רק עישור נכסי לא פחות ולא יותר ,דיותר הוי עיבורי אחסנתא,
 d c e d i ia x it l y eשמי באב ,ושרבי )בד סח (:ושמואל )בסוגיי ( סוברי כרבי יהודה.
לפי רש "י )ד"ה וכדשמואל( שמי באב בי ממקרקעי בי ממטלטלי ,ומשמע מרש "י ,שנותני בי יותר
מעישור בי פחות מעישור.[ozpe d"c ,gq sc onwl i"yxa `ed oke] .
ולפי התוס' )ד נ :ד"ה ומאי( בש הר "ח שמי דוקא לית לה פחות מעישור ,אבל לא מיפי כוחה לית
לה יותר מעישור ,דלא מצינו שומא לעילויא ,ונותני לה אפי' ממטלטלי ,וא שהגמ' הסיקה שהלכתא
ממקרקעי ולא ממטלטלי ,מתרצי התוס' )ד נא .ד"ה ממקרקעי( :שהיינו בלא אמידנא ,אבל באמידנא גובי
אפי' ממטלטלי ,ועוד כתבו התוס' )ש ( :שבזמ הזה דאיכא תקנת הגאוני כולהו גבי ממטלטלי ,דאנ
סהדי שהאב מסכי שיגבו ג ממטלטלי ,והוי כאמידנא'qez - rxn aiky zpznn zepefnle daezkl miaeby y"ke] ,
.[`ed d"c :hn sc
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip
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 ia x it lגובי א מטלטלי ` " a y x i t l e ,רק ממקרקעי.
רב יצחק בר יוס סובר :שבעליה התקינו שיגבו ג ממטלטלי ,וכל האמוראי חולקי עליו ,ואמר
רבא :הלכתא שגובי ממקרקעי ולא ממטלטליx`eane ,`liwcl mikixv oiicr k"`` xvail micnerd zexitn oiaeb oi`e] ,
 ,[ak daeyz my k"ynae ,xn`e d"cez :w sc n"a zkqna r"re ,y"x itl wx dfy :seq d"cezaמיהו כתבו תוס' )ד"ה ממקרקעי(:
שמתקנת הגאוני היא שגובי א ממטלטלי.[`ed d"c :hn sc 'qez - rxn aiky zpznn y"ke] ,
תוס' )ד נ :ד"ה ומאי( מביאי  :שרבי )בד סח (:סובר שלא גובי ממשעבדי ,ומפרשי  :שזהו לפי שמזונות אינ
קצובי  ,אבל פרנסה שקצוב גובה אפי' ממשעבדי.
m`de ,dzaezk daeb dy`d m`d ,daezkl oi`xg` eiqkp lky ezy`l azk `ly in .en
.`p sc
?icarynn

˙˘:‰·Â

 x i` n ia x it lגובה רק מבני חורי  ,דאחריות לאו טעות סופר.
תוס' )ד"ה וגט( מביאי  :ששמואל אומר שלפי ר "מ לא גובה אפי' מבני חורי  ,לפי פירוש הראשו  :בלאו
הכי שמואל איתותב ,ולפירוש השני :א מפורש בשטר שלא יגבה ממשעבדי ,הרי גובה מבני חורי ,
אבל בסתמא ס "ל שלא גובה אפי' מבני חורי .
 d c e d i ia x it l eגובה ג ממשעבדי ,דאחריות טעות סופר.
?daezkdn wlg lr "izlawzd" aezkl e` dzaezk lr legnl dleki dy` m`d .fn

.`p sc

˙˘:‰·Â

 n" x i tlבעודה תחתיו לא יכולה למחול ,וא מחלה לא הוי מחילה.
ומבואר בתוס' )ד"ה מני( :שהיינו דוקא במחלה בעל פה ,אבל לפי מסקנת הגמ' א מחלה בכתב ,הוי
מחילהzlira ezlira ied `l ,dl oi` oicd ony lk - o"aixd itlye ,d`ivedl eipira dlw `dz `ly ick ,zepf zlira ezlirae] ,
.[zepf
 d c e d i i a x i t l eא כתבה "התקבלתי " ] ,[eq 'iq f"rd` edil` x`a ,o"anx - daezkd zvwn lrהוי מחילה ,תוס'
כותבי  :שכ הדי כשמחלה בעל פה ובתחילת ביאה d`ia seqa dt lr dlgn m` la` ,לא הוי מחילה,
דאמירתה "התקבלתי " לאו כלו הוא ,הואיל וכבר זכתה ,ורק א כתבה שובר מהני:ep sc onwl iqei iax itle] .
 .["izlawzd" el zazek `l m` mb zegtl i`yx)ש (

m`d ,dzayp e` dqp`py zerh iyeciw diyeciw didy in e` l`xyi zy` e` odk zy`.1/fn
:`p sc
?recne ,dlral zxzen
˙˘:‰·Â

 dzayp e` dqp`py odk zy` .1אסורה לבעלה.
 seq cre dligzn dgeeve dqp`py micr yiy e` dzaypy l`xyi zy` .2מותרת לבעלה.
"שבויה " שמותרת ,היינו בשבוית מלכות כאחשורוש ,[i"yx - qpe`a dzlirae ,dp`yi `ly zrceiy] ,וכ בשבויה
אצל ליסטי בעלמא ,[i"yx - dl oiyw enr dly oigewly] ,אבל שבוית ליסטי כב נצר ][jln dyrp yaky ixg`y
אסורה ,ומפרש רש "י :דסברה שיתחת עמה ולכ נבעלת לו ברצו .
.3

`micr oi`e dqp`py l`xyi zy

 l` en y c dea` it lאסורה ,דחיישינ שהיה תחילתה באונס וסופה ברצו  .תוס'
שאסורה מדאורייתא.

)ד "ה אונס(

כותבי :
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 `a x it leמותרת ,דאמרינ יצרה אלבשה ,וכ תניא כוותיה" ,היא לא נתפשה " אסורה ,הא נתפשה
מותרת ,ויש ל אחרת שאע "פ שלא נתפשה מותרת ,ואיזו היא ,זו שתחילתה באונס וסופה ברצו .
 dqp`py zerh iyeciw diyeciw didy in .4אפי' בנה מורכב על כתיפה ממאנת והולכת.

]onwl 'qezd

.[ck 'eyz 'f wxt onwlck ,zp`nn `l m` mb diept `idy e` `wec "zp`nn" m`d ,miyexit ipy miazek ,zp`nn d"c :cr sc
,dzectl aiig lrad m`d ,dzayp k"g`e dieay zngn `ly e`l zngn dlral dxeq`d dy` .gn
.ap :`p sc
?recne

˙˘:‰·Â

‡.

 Ï‡¯˘ÈÏ ‰È˙Â ˙¯ÊÓÓאינו חייב לפדותה ,לאביי :זהו מפני שלא שיי לומר "ואותבינ לאינתו ",
ולרבא :מפני שאיסור שלא ע "י שביה גר להxen`d oiprl n"wtpe "ezpi`l jpiaze`e" mrhd z` xeaql leki `ax] .
.['p 'eyz onwl

·.

‡˙È·˘˘ ‚"‰ÎÏ ‰ÓÏ

 ii a ` it lחייב לפדותה ,מפני ששיי התנאי כתובה "ואהדרינ למדינת ".
 `a x it leאינו חייב לפדותה ,הואיל ולא איסור שביה גר לה.

‚.

‡˙È·˘Â ÂÏ ˙Â‰ÈÏÓ Â˙˘‡ ˙‡ ¯È„‰ Ï‡¯˘È Ì

 xfril` iax i tlפודה אותה ונות כתובה ,מפני שהולכי בתר מעיקרא.
 ry ed i i ax it leנות כתובתה ואינו פודה ,מפני שהולכי בתר הסו  .סומכוס אומר :שרבי יהושע מודה
שא נשבית ואח "כ הדירה ,שחייב לפדותה ,כדי שלא יבוא להערי .

„.

‡˙È·˘Â ÂÏ ˙Â‰ÈÏÓ Â˙˘‡ ˙‡ ¯È„‰ Ô‰Î Ì

 ii a ` it lלכו "ע חייב לפדותה ,שהרי שיי "ואהדרינ למדינת " ,וכאלמנה לכה "ג.
 `a x it lהדי תלוי במחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע הנ "ל.

.‰

‡˙È·˘Â ‰Ï ÌÈÈ˜ ‡Â‰Â ‰¯„ ‡È‰ Ì

ry ed i i ax it l

][dipiy oia rav` dpzp `id :xaeqd

x f r il ` i a x i t l e

][dipiy oia rav` ozp `ed :xaeqd

אינו חייב לפדותה ].[daezk dl ozil aiig `le
דינו כמי שהוא נדר ,שהתבאר לעיל נושא ג' ד' ,שתלוי א

זה אשת כה או אשת ישראל.
ick `ivedl aiig dnk cre ,oziicta aiig m`de ,zexita i`kf lrad m`d ,zeipye ,b"dkl dpnl` ,dpizpe zxfnn.hn
?ozectl
.ap sc
˙˘:‰·Â

בתוס'

‡.

)ד "ה ממזרת ע "פ הגמ' ביבמות(

מבואר הנושאי הדיני והשיטות כדלהל :

dpizpe zxfnn

אי הבעל זכאי בפירות ,אמנ א אכל
שאכל.

·.

][yi d"c .t sc zenai i"yx - oick `ly

ונשבו פודה עד כדי דמי הפירות

‡‚"‰ÎÏ ‰ÓÏ

 d z ec t l a i ig y x a e q d i ia ` z h i y it lיש לבעל לגמרי די פירות שה תחת פירקונה ,וחייב לפדותה,
א יותר מכדי דמי הפירות שאכל.
 d z ec t l a i i g o i ` y x a eq d `a x z h i y it l eאות פירות שאכל ית רק א נשבית ,ואי חייב לפדותה
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.ביותר מדמי פירות שאכל

˙ÂÈ˘ .‚
. א בדמי הפירות שאכל, ואי חייב לפדותה,אי הבעל זכאי בפירות
.ap sc

?recne ,a`d zy` z` zectl miaiig minezid m`d

.p

:‰·Â˘˙

. אי חיוב ליתומי לפדותהda xikd `le dlra iiga ziaypy e` dlra zzin xg`l ziayp m` .1
 ורב בש רבי חייא פסק כהתנא דברייתא, הדי תלוי במחלוקת שבי שתי ברייתותda xikd m` .2
."  שהרי לא שיי לומר "ואותבינ לי לאינתו, הסובר שלא חייבי
aiig m`d
:ap .ap sc

,dzaezk

ickn

xzeie

dincn

xzei

dzectl

miywan

eide

ziayp .`p
?dzectl

:‰·Â˘˙

ÔÂ˘‡¯ ÔÂÈ„Ù·

.‡

,[ חייב לפדותהdzaezkn dxyr it e` dincn dxyr it]  א מבקשי עליה עד עשרה מדמיה או מכתובתהw " z it l
.  מפני תיקו העול, וא מבקשי עליה יותר על כדי דמיה אי פודי
s"ixd]

. דתרי קולא קאמר,  א מבקשי יותר מכדי דמיה או יותר מדמי כתובתה לא פודיb" a yx i t le
.[y"`x oiire ,w"zk d"nxde ,b"ayxk wqet

È˘ ÔÂÈ„Ù·

.·

.רצה פודה רצה אינו פודה
 דמשמע מרש"י:  תוס' )ד"ה רצה( כותבי.  משו שלא תקינו רבנ אלא חד פדיו,"  "אינו פודהi" yx i t l
.[y"`xd xaeq oke] .שאינו פודה כלל אפי' בדמיה
' תוס. "ואינו פודה " היינו יותר מכדי דמיה, עד כדי דמיה חייב לפדותg"x d my a (  ' )שq e z d i t l e
 ויצטר לשנויי תרי קולי ג,"  ש "אינו פודה יותר מכדי כתובתה, דבברייתא השניה איתא,הקשו עליו
. לרבנ
oi`y d`etxa s` mze`txl miaiig m`d ,dpnl`d z`etxa minezid e` ezy` z`etxa lrad .ap
:ap .`p sc
?davw dl

:‰·Â˘˙

' התוס."  מיהו יכול לומר לה "הרי גיט וכתובתי,[y"`x oiir] , חייב א ברפואה שאי לה קצבהlrad .1
c"a`xd] . והרי קיבלה כנגד מעשה ידיה שעד עכשיו, לפי שרפואה בכלל מזונות:  ד "ה אמר( מבארי:)ד נב
.["dytpl dzglye" xn`py ,`txzzy cr ok dl xnel leki epi` dleg `id m` la` ,dleg dpi`yk `wec edfy ,ixtiqd mya azek
minezid
dpyna x`eank ,dzaezk dl ozil oiyxeid evxiy cr epiidc ,lilb iyp`k e` dzepnl` ini lk epiidc]

.2

, רפואה כמזונותw " z i t l
.[:ap sc

 הרי היא, ואילו רפואה שאי לה קצבה,רפואה שיש לה קצבה מתרפאת מכתובתה

b" a yx i t le

.כמזונות
:ap sc

?recne ,dpwzd oi` mipte` el`a depwiz recn ,"oixkic oipa zaezk" edn .bp
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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תכמי תיקנו שיהיו הבני הזכרי יורשי כתובת אמ ונדונייתה ,ואת השאר חולקי ע אחיה מהאשה
שניה בשווה .אמר רבי יוחנ משו רשב"י :הטע שהתקינו כתובת בני דיכרי  ,זהו כדי שיקפו אד
ויכתוב לבתו כבנו ,והוי תנאי כתובה שחיובו ג א לא כתב זאת בפירוש.
באופני הבאי לא נתקנה תקנת "כתובת בני דכרי " וחולקי בשווה .1 :בת בי הבני  ,.דכנחלה שוויה
רבנ  ,ופירש "י :דירתו תנ  ,ואי בת יורשת ב הבני  .2 ,[oezxi d"cez oire] ,בת בי הבנות .דלא פלוג רבנ
בינ לבת בי הבני  .3 .כשאי מותר דינר ,דבמקו דקמיעקרא נחלה דאורייתא לא תיקנו ,דככתובה
שוויוה רבנ  .4 .כשיש רק מטלטלי  ,דככתובה שוויוה רבנ  .וכתבו בתוס' שבזה "ז אחרי תקנת הגאוני ,
כתובת בני דיכרי ככתובה שגובה ממטלטליdaeby :zeyi`n f"hta wqetd m"anxd zrc z` `ian ,s"ixd itca :gi sc o"xd] .
d"ceq :bp sc onwl 'qez - wtq ied dnaile ,oixkic oipa zaezk oi` dqex`l .5 .llk meid zbdep dpi`y mixne` mipe`bd zvwnye ,rwxwn wx

.[za
למ "ד ירתו תנ

אינה גובה ממשעבדי ,דאי ירושה בדברי משועבדי .

?ea xefgl leki m`d ,`ipecpa aiigzdy in .cp

.bp sc

˙˘:‰·Â
) 'qeza oey` x d u ex izdd it lד "ה השתא(

כל זמ שלא היה קידושי יכול לחזור בו ,אבל אחר קידושי

אינו יכול ,דה ה הדברי הנקני באמירה.
 ip y d mv ex iz i t leא כתיבת הנדוניא היתה אחרי הקידושי  ,לא אומרי
באמירה ,ולכ יכול לחזור בו.[dfa k"yn ,ayz d"cez .hw sc onwl r"re ,`picl miwleg `l 'qezd ivexiz ipye okzi] ,
ה ה הדברי

?oixkic oipa daezk oic z` zcqtn m`d ,dzaezk zxken .dp

הנקני
.bp sc

˙˘:‰·Â

אינה מפסדת את כתובת בני דיכרי  ,[dlra zn k"g`e dzn xy`k epiidc] ,בי שמכרה לאחרי ובי שמכרה לבעלה,
משו דאמרינ זוזי הוא דאנסוה.
yi m`d dpnl`zd k"g` m` .2 .oixkic oipa zaezk dl yi m`d .1 ,dlral dzaezk zlgen .ep
.bp sc
?zepefn dl

˙˘:‰·Â

 dlral dzaezk zlgen .1אי לה כתובת בני דיכרי  ,שהרי מחלה.
.2

`dpnl`zp m

אי לה מזונות מהיתומי  ,שהרי מחלה על כתובתה.

]dniiwl dvx m` dzaezk zlgen lk

.[y"iir ,s"ixd itca :hi sc o"x - d`ivedl eipira dlw `dz `ly ick ,dycg daezk dl aezkl jixv
.bp sc

?recne ,dzxeawa aiig qex`d m`d ,dzny dqex` .fp

˙˘:‰·Â

 ` t t x a i n ia ` e ,` le r , on gp a x i t lחייב בקבורתה או נות לה כתובתה.
 l" xe ` i ig ax itl eאי חייב בקבורתה ,כיו שאינו יורש נדונייתה.
 ,[mda exfgy rnyn ,"xaqe" azky ,ad e` d"c i"yx ixaca w"ec ,`ziixadמאי טעמא משו שלא נשתעבד לה ,שהרי אי
אני קורא בה "לכשתנשאי לאחר תטלי מה שכתוב ל " ,ופירשו בתוס' )ד"ה שאי ( :דהיינו כב"ש דדרשי מדרש
כתובה דהלכתא כוותיהו ,אבל לפי ב "ה חייב בקבורתה.
]gkn mda exfg inia`e `lere ongp axy okzi

yxeiy `ipecpd zgz e` miiz`ne dpnd zgz df m`d ,"dzaezk zgz dzxeaw" epipyy dn .gp
.bp sc
?n"wtpd dne ,dpnn
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.[ad e` d"c i"yx oieri]  תחת המנה ומאתייzn cew d a ey z ay d in i rc e o ng p a x zrcl
 שמנה ומאתיי יש מ, והנפק "מ א הארוס חייב בקבורת ארוסתו, תחת הנדוניאl" xe ` i ig a x itle
.[mz epiaxn zxg`e ,oiqexi`dny dziipecp yxei lrad ozp iaxl - .fn sc i"yx itl] ,  ונדוניא אי מ האירוסי, האירוסי
?dzaezk zlhep m`de `ypidl zxzen m`d ,"ilra zn" dxn`y dy` .hp

.bp sc

:‰·Â˘˙

. שבי לפי ב"ה בי לפי ב "ש מותרת להינשא ונוטלת כתובתה: מביאי

( )ד "ה שאי

'תוס

?dzaezk yxcn miyxec m`d .q

.bp sc

:‰·Â˘˙

, בי ליפות כוחה ובי לגרוע כוחה,דורשי מדרש כתובה
.(.קטז
,מדרש כתובתה

)ד

(. )לקמ ד פאy" a it ly

: תוס' )ש ( מביאי
. אי דורשי מדרש כתובתהd " a it ly e

לפי התירו הראשו שבתוס' זהו א אחר שב"ה חזרו בה מדבריה במסכת יבמות
לפי התירו השני שבתוס' ב "ה חזרו בה ומודי שהיכא שזה ליפות כחה דורשי
,ושמסוגייתנו מוכח שהלכה כב "ש שדורשי ואפי' לגרוע כחה

:l"q oexg`d mvexizac ,`de d"cez .`t sc onwl r"re]

- iy` ax zpwqnly xyt`y y"iire ,opiyxc dzrxl la` ,dzaehl n"d ,"daezk yxcn" opiyxc `ly mixaeqd d"al - my 'nbd zpwqnly

.[miyxec cinz
:bp sc

?izn cr ,oig`d on zeabl "oawep opa" zaezk ly c"ia i`pz.`q

:‰·Â˘˙

 שהרי יצאה, לכו"ע אינה זכאית למזונותdxba `ly s` d`yipy e` d`yip `ly s` dxba m` .1
.מרשותו של אב
dxba `l oiicry dqex`

.2

 רש "י.[y"`xde s"ixd miwqet oke] ,  אינה זכאית למזונות מ אחיa x x a e q ok e w " z it l
 שהרי הארוס יזי, הכא ליכא למיחש, כדי שלא תיתזל,  דטעמא מאי תיקנו מזונות מ האחי:מפרש
. ואע"פ שאינו מחויב לזונה,אותה מדידיה

( )ד "ה הכי גרסינ

.  זכאית לקבל מזונות מ האחיiel x a eq o k e x f r l ` i a x i t l e
:bp sc

?"oawep opa" zaezk oic dl yi m`d ,dig`l dxfgy zp`nn .aq

:‰·Â˘˙

. אי להd c e d i ia x it l e , יש להw " z it ly : רב ששת דייק מברייתא שדי זה תלוי במחלוקת תנאי
לת "ק יש לה ג כשמיאנה מ
:bp sc

ולפי ר"ת

['qeza p"`d itl t"kr]

 שלפי רש "י: כותבי

'תוס
. הנישואי

()ד "ה אלמנה

?"oawep opa" oic dl yi m`d ,mai zxney e` dyxbzp e` dpnl`zp .bq

:‰·Â˘˙
oiqex`d on dpnl`

.1

.[2 oic `q 'eyz l"pk] . אי להa x x a eq ok e w " z i t l
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 iel x a eq o k e x f r l ` i a x i t l eיש לה.[my l"pk] .

 dyxbzp e` dpnl`zp k"g`e ,dia` zne d`yip m` .2לכו "ע ] [z"xl s`eאי לה די "בנ נוקב " ,כיו
שנפקעה שעה אחת ממזונות.
.3

dia` zn k"g`e dyxbzp e` dpnl`zp
) i" y x it lד "ה אלמנה(

לכו"ע אי לה ,דכיו שנפקעה שעה אחת ממזונות שוב אי לה.

) ' qez it leד"ה אלמנה(  z" x m yaלת "ק יש לה,
 ,[`"yxdn - dia` iigaולרבי יהודה אי לה ,כיו שנישאה .תוס' כותבי  :שפירוש רש "י נראה עיקר.

]dxfge li`ed ,dl yiy df oica xeaql leki ,dl oi` dqex` l"qc ax s`e

 dp`in k"g`e z`yip m` .4עיי תשו' קודמת.
.cp :bp sc?lrade qex`d iqkpn e` maid iqkpn zepefn mdl yi m`d ,[dqex`le] dqep`l dnail .cq

˙˘:‰·Â

 dnail .1ברש"י )ד"ה או דילמא( ובתוס' )ד"ה בת( מבואר :שיש לה מזונות מנכסי הבעל ,דגביה דידה תנאי
כתובה ככתובה ,וא אי מנכסי הבעל ,מקבלת מנכסי היב .
 dqep`l .2בתוס'

)ד "ה בת אנוסה(

מבואר :שהוי ספק.

 dnezi dpi`y dqex`l .3מתוס' )ד"ה בת אנוסה( שהקשו מאנוסה ולא מארוסה ,מוכח שסוברי
שלארוסה אי מזונות מנכסי הארוס.[.fv sc onwl dpyna `ed oke] .
s qei a x c `a i l` ' n b a ip y d o ey ld it l ,dnezi dqex`l

הארוס נות לה א בלא שהתחייב,

כיו שלא ניחא ליה דתיתזל.
?"oawep opa" zpwz gkn ,zepefn dl yi m`d ,dqex` zae dipy za e` dnai za .dq

.cp :bp sc

˙˘:‰·Â

 dqex` zae dipy za .1רבי אליעזר מסתפק :הא רק את השניה קנסו ולא את בתה ,ורבא מסתפק
הא מפני שיש לארוסה כתובה ] [hq gq 'eyz onwl oiirה "ה לבת.
 dnai za .2ריש לקיש מסתפק א יש לה מזונות.
 ' qe z d it lהספק באופ שאי מנכסי הראשו  ,אבל א יש מנכסי הראשו  ,אית לה ממה נפש .
 ' qe z a y n " id i t l eמנכסי הראשו ודאי שאינה מקבלת ,שהרי הוא לא כתב לה אלא "בנ נוקב
דיהוי ל מינאי אינו יתבי " ,והאי לאו מיניה הוא ,וספק הגמ' א מקבלת מנכסי שני.
?oi`eypd on meail dltpyk "oixkic oipa" zaezk oic yi m`d .eq

:bp sc

˙˘:‰·Â

התוס'

)ד "ה בת יבמה(

מסתפקי בזה ,דהואיל ואינו יורש אלא מאחיו ,לכ אי די כתובת בני דיכרי .

?[dqex` dcera zny 'it] oixkic oipa zaezk oic yi m`d ,meail dltpe dqx`zp .fq

:bp sc

˙˘:‰·Â

לתוס'

)ש (

הדי פשוט שאי כתובת בני דיכרי  ,שהרי לא יהיב לה אב מידי.

?zad zepefna aiig qex`d m`d ,ezqex` lr `ad .gq

.cp sc

˙˘:‰·Â

הגמ' מסתפקת בזה ,דהואיל ויש לארוסה כתובה ] ,[d`ad 'eyz oiirאז יש ג לבת או שנאמר שאי לה מפני
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שלא תיקנו רבנ כתובה עד שעת נישואי .[oi`eyipd iptl dclep zady xaecny yxity i"yx oiir] .
.cp sc

?dqex`l daezk yi m`d.hq

˙˘:‰·Â

 oiqexi`d on dl azk m` .1חייב כתובה.
 dl azk `l m`e .2ברש"י
.[2 oic

)ד "ה כיו (

מובא שני צדדי א רבנ תיקנו כתובה

לארוסה'i 'eyz lirl oiire].

:cp .cp sc

?zwelgn dfa yi el`ae ,zepefnl zi`kf dpi` dpnl` mixwn el`a .r

˙˘:‰·Â
.1

dia` zial zxfegy zia el oi`e `zwia el yiyk

 iy ` a x x a x n i t lאינה מקבלת מזונות ,דכיו שאינ מחויבי לית לה מדור בביקתא ,לא קרינ
בה "ואת תהא יתבא בביתי " ולא קרינ בה "ומזנא מנכסי ".
 s q e i a x it l eמקבלת מזונות ,א שאינ מחויבי לית לה מדור בביקתא ,וכ הגמ' פוסקת.
.2

dzaezk zraez e` dqkxite dlgiky e` dlra ceak iptn `l z`f dakre ,`ypidl derazyk
 c"iaaאי לה.

 dzpifyk .3לרב חסדא אי  ,ולרב יוס יש ,מפני שיצרה אלבשה.
.4

iwizet` dzaezk dzyr e` dzaezk dpkyn e` dzaezk dxknyk

מפסידה כתובתה ,א

כשעשתה כ שלא בבי "ד.
הגמ' הסיקה להלכה שבכל המקרי הנ "ל יש לה מזונות ,חו מהתובעת כתובתה או כשמכרה או משכנה
או עשתה כתובתה אפותיקי.
התוס'
].[s"ixa oiire

)ד "ה לית(

כותבי  :שה "ה בא תבעוה להינשא ,ועיכבה לא מחמת כבוד בעלה ,שמפסידה מזונותיה.

רבי יוחנ )ד נד (:אומר :שא הבעל ייחד לה קרקע למזונותיה ,לא חייבי לית לה .ולפי ר"ל כ "ש שריבה
מזונותיה וחייבי לית לה ,רבי יוחנ הבי שר "ל חולק עליו ,ורב אבהו מפרש ,שרבי יוחנ דיבר כשהבעל
אמר "קרקע זו למזונותי " ,דהוי לשו "ריבה " ,אבל ר "ל אומר דינו כשהבעל אמר "במזונותי " ,שהוא לשו
מיעוט.
?recne ,daezk zpizp i"r mn` zepefn aeig z` xehtl mileki minezid m`d .`r

.cp :ap

˙˘:‰·Â

 m i l y e x i iy p ` b d p n i t lלא יכולי לפוטרה ,דהיו כותבי בכתובה "כל ימי מיגר אלמנותי בביתי ",
וכ כתבו אנשי גליל .וכ פוסק שמואל.
 d c e d i iy p ` b d p n i t l eיכולי לפוטרה ,דהיו כותבי "עד שירצו היורשי לית ל כתובתי " ,וכ פוסק
רב.
,oiyaely dn z` mb mdl oiny m`d ,a"dradn `veiyk hiwle ,dzaezk dl mipzepyk dpnl` .ar
.cp
?recne
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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‰˜

.„ :‰˙˙Ù˙˘ ‰¯Ú ÈÚÈ·¯ ˜¯Ù
:‰·Â˘˙
dpnl`

.1

. ולא ע "מ שתקח ותצא, דנת לה ע "מ שיהא שלה כל זמ שהיא תחתיו, שמי ג מה שעליהa x it l
. וכ פוסקי רב נחמ ורבינא,  אי שמיl` en y i tl e
hiwl

.2

.  ולשמואל שמי,  לרב אי שמיoi a ` x a ` ii g a x i t l
. ולשמואל אי שמי וכבאלמנה,  לרב שמי, ` להיפpdk a x it le
שאי מנהג יעשו

 ובמקו,שיש מנהג ילכו אחר המנהג

 שבמקו: תוס' )ד"ה ושמואל( פוסקי
.כשמואל דהילכתא כוותיה

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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:cp sc ?miqkp el oi`yk .2 .zeaiigzdd onfa miqkp el yiyk .1 mlerl `a `ly xac caryl leki mc` m`d .`

:‰·Â˘˙

:מבואר

( )ד "ה א

'בתוס

.  יכול לשעבד א א אח "כ אבדו הנכסי וקנה אחריmiqkp el yiyk .1
miqkp el oi`yk

.2

. ולכשיהיו לו נכסי חל שעבודו מעתה,  אד יכול לשעבד גופו לחוב מסויed il ` epi a x i t l
 א, ורק א הוא מודה שיש לו קרקע ונכסי הוי שיעבוד, אינו יכולz" xe n" id my a ' qez d it le
. ומועיל מדי הודאת בע"ד, שאנו יודעי שאי לו קרקע ונכסי
:cp sc

?zepefn dl yi m`d ,dzaezk ztqez zraezd .a

:‰·Â˘˙

הסוברי "תובעת

(:)לקמ ד צז

:cp sc

לדעת חכמי

( ' )ד "ה לתובעתqe z d it le

, )ד"ה לתובעת( אי להi" y x i t l
. ג כא יש לה,מקצת כתובתה יש לה מזונות

?zepefn dl yi m`d ,ztqezd `le miiz`ne dpn zraezd .b

:‰·Â˘˙

הסוברי "תובעת

(:)לקמ ד צז

לדעת חכמי

( ' )ד "ה לתובעתqe z d it le

zraezd - ipyd evexiz itl eli`e ,'qezdk oey`xd evexiza y"`xd zrc]

:cp sc

, )ד"ה לתובעת( אי להi" y x i t l
. ג כא יש לה,מקצת כתובתה יש לה מזונות
.[zepefn dl oi`e ztqezd mb dfa lelk ,mzqa daezk

?recne ,ztqeze daezk mdl yi m`d ,zipelii`e dipy zp`nnd ,zc lr zxaerd .c

:‰·Â˘˙

. דתנאי כתובה ככתובה, אי לה לא כתובה ולא תוספתzc lr zxaer .1
, אבל יש לה תוספת, שאי לה כתובה: בתוס' )ד"ה ולעוברת( מבוארzipelii`e ,dipy ,zp`nn .2
 ולאיילונית, לממאנת ושניה זהו מפני שיודע שאי לממאנת ושניה כתובה,דנות לה בתורת מתנה
. וכיו שלא פירש,זהו מחמת חיבת לילה ראשונה
.dp sc

?recne ,minezi egiaydy ,gayn miaeb m`d ,g"rae xeka ,dy` .d

:‰·Â˘˙

 דתנאי כתובה, לא את הכתובה ולא את התוספת, אינה גובה משבח שהשביחו יתומי

dy`

.1

.ככתובה
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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. רש "י מביא שאינו גובהxeka .2

 חו מא עשאה אביה לבע "ח,  שגובה משבח שהשביחו יתומי:  התוס' )ד"ה ולשבח( כותביg"ra .3
 שאז דינ כיורד,"  "א לא אפרע עד זמ פלוני יהיה קרקע זה קנוי ל,את השדה אפותיקי ואמר לו
.[gq 'eyz '` wxt n"a lr k"yna r"re] . דשמי לו וידו על התחתונה,לתו שדה חבירו שלא ברשות
?recne ,dpzn lawn giaydy gayn eaeg daeb g"ra m`d .e

.dp sc

:‰·Â˘˙

. מפני שאי לו על מי לחזור, שבע "ח אינו גובה משבח שהשביח מקבל מתנה:מבואר
.dp sc

( )ש

'בתוס

?d`eld zngn `l aiigy zeaeg x`ye daezk zhnyn ziriay m`d

.f

:‰·Â˘˙

˙ÙÒÂ˙Â ‰·Â˙Î

.‡

. אינו משמטdnbt `l m` .1
. שהוי כפגמה ג התוספת ומשמט:מבואר

()ד "ה ולשביעית

' בתוסdaezkd dtwfe dnbt m` .2

. הדי תלוי במחלוקת בגמ' בגיטי א משמטdtwf `le dnbt m` .3
 כל מלאכה, שבמסכת שביעית מובא שלפי רבי יוסי:  תוס' )ד"ה ולשביעית( מביאיÌÈ¯·„ ¯‡˘
. ורבנ פליגי עליה שאינו משמט אלא רק הלואה,שפוסקת בשביעית משמט
.dp sc

.·

?icarynn ziabp "oixkic oipa" zaezk m`d .g

:‰·Â˘˙

. יסבו לשו בעל חוב: רש "י מפרש, גובה ממשעבדיop z o ea q i c" n l
. והלכתא שלא טרפי ממשעבדי, אינה גובהop z o ezx i c" n it le
.dp sc

?dreay `la daeb m`d ,ezy` zaezkl zerwxwe oilhlhn criind .h

:‰·Â˘˙

ÈÏËÏËÓ .‡
 ובני מחסיא, בפומבדיתא סוברי שבלא שבועהediipira `lyk . נוטלת בלא שבועהediipira odyk
wlegd w"zke ,zeixg` eilr laiwyk `wec epiid ,daeb - ediipira `lay ,opixn`c `d] , והלכתא בלא שבועה,סוברי בשבועה
oicgiin oi`y :ep sc onwl x`eank ,dzaezk zcqtne zeabl okidn dl oi` - zeixg` eilr laiw `l m` la` ,`zkld oke ,:ep onwl iqei iax lr
dyrnl f"itle ,"dzaezkl oi`xg` iqkp lk" dl azek `diy owiz ghy oa y"xy :at sc onwl r"re ,mlerd oewiz iptn dy` zaezkl oilhlhn
x`yn zeabl dlekiy s` i"yxl ,miqkp dl cgii m`c ,eazk mzd d"c my 'qezae ,oilhlhnn 'it` dzaezk daeb - miqkp dl cgii `l m` s`

.[zepf zlira ezlira oi`y - xaeqe eilr wleg i"xe ,dzrc dknq `lc meyn ,zepf zlira ezlira ied - miqkp

Ú˜¯˜
בפומבדיתא סוברי

`xvn cga m`e ,נוטלת בלא שבועה

.·

eixvn zrax`a rwxwd z` cgii m`

. והלכתא בלא שבועה, ובני מחסיא סוברי בשבועה,בלא שבועה
zrc `la df lr xhy aezkl mileki micrd m`d ,"dil eade enzge eaezk" micrl xn`
.dp sc
?zeixg` ea aezkl mileki m`d k"`e ,aiigznd

.i
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‡‰ÈÈÓ Â˜ Ì

‡.

לכו "ע לא צרי לאימלוכי ביה ,רש"י )ד"ה אמר( מפרש :כגו מתנת קרקע ,ומבואר בתוס' )ד"ה כתובו( :שלא
צרי לאימלוכי ביה ,א א לא אמר לה "כתובו וחתומו והבו ליה" ,דכיו שקנו מיניה ,יפה כוחו ג לעני
כתיבה ,דסת קני לכתיבה עומד ,ושלמ "ד אחריות לאו ט "ס ,לא צרי לאימלוכי ביה ליכתוב בו אחריות.

‡‰ÈÈÓ Â˜ ‡Ï Ì

·.

 d k l d l ' n b d d w iq d ok e , mi x a eq ` i qg n ` z n i p aשצרי לאימלוכי ביה ,ומבואר בתוס'
א א אמר לה "כתובו וחתומו והבו ליה".

)ש

( :שזהו

 :m ix a eq ` zi ca n et a eשלא צרי לאימלוכי ביה.
?dpzna .2 .xkna .1 xhyd zaizkn ea xefgl leki m`d ,enezge eaezk micrl xn`y in .`i

.dp sc

˙˘:‰·Â

בתוס'

)ש (

מבואר:

 xkna .1יכול לחזור בו ,הואיל ואינו רוצה שיהיה עליו שיעבוד בשטר.
.2

dpzna

 ` " a i x d i t lאינו יכול לחזור ,דהשטר אינו אלא לראיה ,דעבדינ תקנתא לרמאה ,דמוכחא מילתא
שרוצה לחזור מהמתנה.
 z" x it leיכול לחזור בו ,משו שלא ניחא ליה דליפשו שטרי עילויה.
,dnewnl dxfgy i`nc ly xyrn znexz ly oic dne i`ncd lr on`p ux`d mr izn .ai
:dp sc
?recne

˙˘:‰·Â

 zay qpkpe ux`d mrn i`nc zexit gweld .1ע האר נאמ לומר שעישר ,א אינו נאמ לגבי
הנשאר במוצש "ק .לרש "י :משו עונג שבת סגי בשואלו ,ולתוס' :מפני שאימת שבת עליו`"yxdn oiire] .
.[l"yxdne
.2

oilegl dltpy i`nc ly xyrn znexz

 op a x i t lאוסר את החולי משו מדומע ,חו מבשבת ששואלו לע האר .
 oern y i a x i t leאפי' בחול שואלו לע האר  ,וא אומר שהפריש כראוי ,הפירות מותרי  .לרש "י:
מפני שבמקו פסידא שאי לו תקנה הימנוהו רבנ  ,ולתוס' :מפני שאימת תרומה עליו א שאי ירא
מאיסור טבל.
aiky zpznk e` `ixa zpznk dpic m`d ,aezk `lyk e` oipw da aezky rxn aiky zpzn .bi
:dp sc
?rxn

˙˘:‰·Â

מתנת שכיב מרע אינה צריכה קני  ,משו שתיקנו חכמי  ,שדבריו ככתובי וכמסורי דמי ,כדי שלא תטר
דעתו .תוס' )ד"ה מתנת( מביאי :
 `edy lk rwxw xiiy m` .1במשנה )בב"ב ד קמו (:מבואר :שדינו רק כמתנת בריא ,לכ א עמד אינו
חוזר ,ומפרשי התוס' :שזהו רק א עשו קני  ,אבל בלא קני  ,לא קנה אפי' מת ,וא עמד חוזר.
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 oipw eyry xhyd jeza aezkyk .2זהו הנידו בסוגייתנו בכתובות שנחלקו בו רב ושמואל
בהמש ( ,ולפי הנ "ל זהו כשעשה קני ] [oitilgעל כל נכסיו בלא ששייר קרקע.

)מובאי

 a x i t lארכביה אתרי ריכשי ,כמתנת בריא שא עמד אינו חוזר ,שהרי עשה קני  ,וכמתנת שכיב
מרע שא אמר "הלואתי לפלוני " הלואתו לפלוני.
 l` en y it leלא ידעינא מאי אידו בה ,דשמא לא גמר להקנותו אלא לאחר מיתה ,ואי שטר אחר
מיתה ,ולכ אי המקבל זוכה במתנה כלל ,לא כמתנת שכ "מ ולא כמתנת בריא.
.3

oipw eyry xhyd jeza aezky `la [oitilg] oipw eyryk

 l` en y i tlלכו "ע לא זוכה לא כמתנת שכ "מ ולא כבריא,
a x c `a il ` m "a ix d zh i y i t l

כמתנת שכיב מרע שא עמד חוזר ,אבל לא הוי כמתנת בריא,

הואיל ולא כתב בתו השטר.
 a x c ` a il ` ` "a ix d e m "a y x d z hi y i t lג בזה כשלא כתב שטר ארכביה אתרי ריכשא ,דהיינו
כשכ "מ ,וכ כמתנת בריא.
.4

xhy `la [oitilg] oipw eyryk

 l ` en y c ` a i l ` ` " a i x d zh iy i t lלא זוכה לא כמתנת שכ "מ ולא כבריא ,משו דסת קני
לכתיבה עומד ,ויש לחוש שלא רצה שיגמר הקני אלא בכתיבה ,ואי שטר אחר מיתה,
.[`"yxdn oiire ,dinl` inel` opixn` xhy yiyk wxc ,rxn aiky zpzn lkk ied -

]m"aixd zhiy itle

 a x c ` a i l ` ` " a i x d z h iy i t lארכביה אתרי ריכשא,
.[dinl` inel` opixn` xhy yiyk wxc

]`,rxn aikyk - diail` m"aixd itle ,xhy o`k oi`y t"r

 xhy `la dwfg oipw eyryk .5לכו "ע הוי כשכיב מרע.
.6

xhy eazk mbe dwfg oipw eyryk

 ` " a i x d i t lלכו "ע הוי כמתנת שכ"מ שא עמד חוזר.
 rxn aiky zpzn lr gk ieti oeyla dyrp oipwd m` .7לכו "ע מתנתו מתנה ] ,[rxn aiky zpzn lkkוא
עמד חוזר ,ולכ  :א כתוב "כתבו וחתומו והבו ליה " הוי כמתנת שכ"מ .משו שהוי לשו יפוי כח,
וכתבו התוס' :שה "ה א כתוב "ואמר לנו הוי עלי עדי וקנו ממני בכל לשו של זכות " ,ויותר טוב
א כתוב "וקנינא מיניה מוסי על מתנתא דא " ,או יכתבו בתחילה "וא קנו ממנו בכל לשו של זכות ".
].[zpzn d"cez .apw sc a"a zkqn r"re
?recne ,mda dkef epa m`d ,ezen xg`l epal eiqkp azekd .ci

:dp sc

˙˘:‰·Â
) i q e i ia x i t lרש "י ד "ה שמא(

הב זוכה בה  ,משו דדעתו של האב להקנות לב את הגו מהיו  ,ואת

הפירות לאחר מיתה.
?recne ,xg`l d`eld zepwdl xyt` m`d .eh

:dp sc

˙˘:‰·Â

אי אפשר להקנות הלואה לאחר i" yx i t l ,משו שאי מטבע נקנה בחליפי  ,אלא אגב קרקע,
 ' qe z i t l e ,[oipw oeyla mb lireny n"kyמפני שאי מועיל להקנות דבר שאינו בעי ab` s` zepwdl liren `l okle] ,
 ,[rwxwמיהו מודי תוס' :שאפשר להקנות הלואה במעמד שלשת .
]zpznn ueg

?oenn `ivedl e` oenn wifgdl `pcne` xza opilf` m`d .fh

.ep±:cp sc
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oiqexi`d on dyexb e` dpnl`

 כי אומדי דעתו שלא כתב לה אלא ע "מ,אינה גובה תוספת כתובה

.1

d ix f r oa x fr l ` i a x i t l

.לכונסה
. מסקנת הגמ' שהלכה כמותו, נחלקו האמוראי א הלכה כראב"ע. גובה הכלw " z it le
אזלינ בתר אומדנא

r" a` x i t l ,oiqexi`d on dzn ezqex`yk lrad lv` oenn wifgdl

.2

.[`pcne` xza opilf` `ly xaeqy c"n oi`e okzi 'nbd zpwqnl] , להחזיק ממו
it le ,  אזלינ בתר אומדנא ג להוציא ממוa x i t l ,oipw da aezky n"ky zpzna oenn `ivedl
.  תלוי בשני תירוצי התוספות ד"ה שאl` en y

.3

 שנותני, הלכה כרבי שמעו שזוריoz p ia x i t l ,"izy`l hb eazk" xn`y qqeb e` okeqn .4
. מפני שאומדי דעתו שלא אמר כתבו אלא כדי שיתנו,"לאשתו אע "פ שלא אמר "תנו
 עיי לעיל תשו' יג,לרב אומדי דעתו שארכביה אתרי ריכשי

oipw da aezky rx aiky zkzna

.5

.2 די
,dzaezk lk z` daeb m`d ,dlnx`zpe dcp dqxity e` dlrap `le dtegl dqpkp .fi
.ep sc
?recne

:‰·Â˘˙

. גובה כל כתובתהop a x i t l
 א חיבת ביאה קונה או חיבת חופה: צדדי הספק, א גובה,  הגמ' מסתפקת בשני האופניr" a` x i t le
dlrap `l oiicry ote`ay :azekd y"`x oiir j`] . ומספק אינה גובה את כתובתה,או הכנסתה לחופה הראויה לביאה
.[dzaezk lk daeby `hiyti` `irad
.ep sc

?recne ,xaey oiazek m`d ,eaeg zvwn rxty in .gi

:‰·Â˘˙

 כדי שלהרע את כח הלווה להצריכו, ולא יכתוב שובר, יחלי לשטר אחר כדי חוב שנשארd c e d i i a x i t l
 רבי יהודה מתיר לכתוב.[.rw sc a"aa 'nb oiir - oey`xd onfd on `ed m` ycgd xhyd onf] . לשמור שוברו מהעכברי
legnl i`yx epi` dcedi iaxl s` - o"anxd itl] . עיי תשו' הבאה," שובר כשמחל לו מקצת חובו וכותב לו "התקבלתי
.[eq 'iq f"rd` edil` x`a - daezkd lk lr
 כדי שלא להרע כח המלוה למחול שיעבודו מזמ: רש "י פירש,  יכתוב שובר ולא יחליiq ei i a x it le
. שלמסקנת הגמ' הטע כדי שיכו לפורעו הכל במהרה: והתוס' )ד"ה רבי( כתבו, ראשו
aezkz e` daezkd jeza "izlawzd" el aezkz `ide ezy` zaezkn zegtl mc`l xzen m`d .hi
.ep :cp sc
?recne ,xaey el

:‰·Â˘˙

 הרי זו, דהיינו לבתולה ממאתיי ולאלמנה ממנה,  כל הפוחת מהסכו שקבעו חכמיx i` n i a x it l
.[fn 'eyz mcewd wxta k"ynae gk 'eyz onwl oiire] ,בעילת זנות
inic ax ixaca oiir - seqa e` d`ia zligza mzwelgn m`]

.[ רשאי לפחות ויכתוב שוברzncew daeyzay] iq ei i a x i t l
.[gk 'eyzae ,1 oic 'a `yep d`ad 'eyzay oiaxe

,"  א רצה כותב לבתולה שטר של מאתיי והיא כותבת לו "התקבלתי ממ מנהd c e d i i a x i t l e
 אבל א רק אמרה, ודוקא א כותבת לו,"  והיא כותבת "התקבלתי ממ חמישי זוז,ולאלמנה כותב מנה
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לו ,ס"ל לרבי יהודה כתובה דרבנ  ,והמתנה על מה שתקנו חכמי תנאו בטל ,שיטתו עיי בתשו' הבאה
נושא ב' די .1
 ii a ` i t lרבי יהודה שבתשובה קודמת מודה שיכולה האשה לכתוב לבעל שובר ,דהאשה כשמוחלת לו,
כאומרת לו "א לא תשמור השובר הפסדת את עצמ ".
 d in x i ia x it l eלרבי יהודה לא תכתוב שובר וכותבי "התקבלתי " בתו הכתובה ,דגזרינ שובר דהכא
אטו שובר דעלמא.
לפי התירו הראשו של התוס' )ד"ה כששוברתה( לרבי יהודה כותבי "התקבלתי " בתו הכתובה רק
כשלא חוששי שתטמי  ,דהיינו :למ "ד הטוע אחר מעשה בי "ד נאמ  ,אבל למ "ד הטוע אחר מעשה
בי "ד לא עשה ולא כלו יתכ באופ שיש בכתובה ג נדוניא ,שא תטמי השטר תפסיד הנדוניא.
כותבי "התקבלתי "
ולפי תירוצ השני אליביה דמ"ד הטוע אחר מעשה בי"ד לא עשה ולא כלו
בתו הכתובה רק במקו שכותבי כתובה או א במקו שאי כותבי כתובה ויש עדי שכתב ,שאינה
גובה כלו עד שתביא את הכתובה ,וא א מודה שלא פרע להivexiz ipy oia `picl n"wtp yi m` yixtzi` `l] .
.['qezd
,miiw dyrnd m`d ,miiw e`pz m`d ,minkg epwizy dn lr e` dxeza aezky dn lr dpznd .k
:ep .ep sc
?recne

˙˘:‰·Â

‡.
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 n" x i tlבקידושי  ,ובדבר שבממו  ,המעשה קיי ותנאו בטל.
בתוס' )ד"ה הרי( מבואר :שה "ה בנזיר כשאמר "ע "מ שאשתה יי ואטמא למתי " או כשאמר "הריני נזיר
ע "מ שאגלח בבית חוניו " ,דתנ  :יגלח בבית המקדש ,וא גילח בבית חוניו יצא ,ופירשו :שמה שלא
חל עליו נזירות ,זהו משו שאינו מתכוו לעקור מה שכתוב בתורה ,וא גילח בביהמ "ק חל עליו
נזירות.
 d c e d i ia x it l eבדבר שבממו תנאו קיי .[gk daeyz 'c wxt n"a zkqn lr k"yna r"re] .

·.
.1

ÌÈÓÎÁ Â˜È˙˘ ‰Ó ÏÚ ‰˙Ó‰
zegt dl oziy dpznyk epiidc daezka

 [opaxc daezk l"qc] d c e d i ia x i t lלא הוי תנאי ,[dlign oicn liren f`y "izlawzd" dazk k"``] ,מפני שכתובה
לכל היא ,וחכמי עשו חיזוק לדבריה  ,יותר משל תורה ,וכ הדי לפי ר"מ דסבר כתובה דאורייתא
שתנאו בטל ] ,[mcewd `yepa x`eankומבואר בתוס' )ד"ה דקסבר( :דא בכתובת אלמנה ס"ל לר "מ שתנאו בטל,
כיו שעיקרו דאורייתא.
 iq ei ia x it leהוי תנאי.[opirnye d"cez oieri ,opaxc daezk xaeq did m` n"x itl `ed oke] ,
רב דימי סובר :שמחלוקת היא כשהתנה מתחילת חופה עד תחילת ביאה ,א מועיל תנאי בעל
פה ,אבל בסו ביאה דברי הכל לא מוחלת.
ורבי סובר :שבתחילת חופה לד "ה
מחלוקת מסו חופה עד סו ביאה.

][dcedi iaxe iqei iax epiid

מוחלת,

]`lha e`pz n"xl la

 ,[l"pkוכל

 beln iqkp zexit zlik`a ezekf z` legnl lrad dpzdyk .2רבי יהודה מודה לרבי יוסי שהוי
תנאי ,מפני שלא לכל יש פירות ,ובמילתא דלא שכיח חכמי לא עשו חיזוק לדבריה dfa k"yn oiire] .
.[my dxrdae 'b 'eyz 'h wxt onwl
.3

ezy` zyexia ezekf z` legnl lrad dpzdyk

בתוס'

)ד "ה קסבר(

מבואר :שלפי רב הסובר
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 שא שעיקר ירושה הוי: ופירשו, דעשו חיזוק לדבריה כשל תורה,שירושת הבעל דרבנ תנאו בטל
. מ"מ ירושת בעל לא באה מחמת קירבה,דאורייתא
mixney .4 .dyexi .3 .oad oeicte oikxr oiwfp .2 .deln .1 :"dxeza miaezk" miaygp oldlc mixacd m`d .`k
?mpicn zegt carzydl epzdy
:ep .ep sc
:‰·Â˘˙

, אבל נזקי נחשב לכתובה בתורה, שמלוה לא נחשב לכתובה בתורה:בתוס' )ד"ה הרי( מבואר
 ואעפ "כ לכו "ע שומרי יכולי,  ירושה ושומרי,  פדיו הב,  וכ ערכי.[my `"yxdnae ,deln d"ceza :bi sc oiyeciw
. להתנות להיות פחות מדיניה

zkqna r"re]

oi`y zpn lr" e` "zeqk x`yn ize` ixhtzy n"r zycewn z` ixd" e` "xehtl zpn lr ick xeay" xne`d .ak
:ep .ep sc?recne ,dxeza aezky dn lr dpzn `xwp m`d ,"ziriay ipihnyz `ly zpn lr" e` "d`pe` ilr jl
:‰·Â˘˙

, הואיל ואד יכול למחול, ' )ש ( אינו נקרא מתנה על מה שכתוב בתורהq ez a o ey ` x d u ex i z d it l
.דדוקא כשאומר על מנת שאי ל עלי "די " וכו' נחשב למתנה על מה שכתוב בתורה
.  חו מנזקי דהוי ממו ואיתא בחצאי, נקרא מתנה על מה שכתוב בתורהip y d m v e x i z i t l e
:ep sc

?dxez lyn xzei eyr el`ae ,dxez lyk mdixacl wefig minkg eyr opaxc zepwiz dfi`a .bk
:‰·Â˘˙

:מבואר
 שזהו מפני:  ומפרשי,לר"מ עשו חיזוק כשל תורה שמוסי חומש

()ד "ה הא

'בתוס

i`nc xyrn znexz lke`d

.1

.שהוי איסורא
 משו, דעת ר"מ שעשו חכמי חיזוק לדבריה בזה יותר משל תורהexiag zxaern `yi `l oica .2
.קנסא
daezka

 שזהו מפני שאינו לא איסור ולא קנס:  ומפרשי,בכל מקרה לא עשו

.3

(  )בסוגייiq ei i a x e n "x i t l

.אלא ממונא
 בדבר שלא שכיח.2 .[1 oic 'a `yep 'k 'eyz l"pk] , בדבר שכיח וזה ודאי דדבריה עשו.1 dcedi i ax it le
, וא הוא ספק דרבנ לאביי אליביה לא עשו.3 .[my dxrdae 'b 'eyz 'h wxt onwl dfa k"yn oiire] .לא עשו
. ורק בדמאי כבחמרי שנכנסו לעיר הקילו,ולרבא אליביה עשו
:ep sc

?`ziixe`cn `id daezkd aeig m`d .ck

:‰·Â˘˙

.  החיוב מדרבנd c e d i ia x it l
.  חו מכתובת אלמנה שהחיוב מדרבנ, החיוב מדאורייתאx i` n ia x it le
?dxezdn df m`d ,ezy` z` lrad zyexi .dk

:ep sc

:‰·Â˘˙

.  ושלפי רב הוי דרבנ,הוי דאורייתא
:ep sc

(. פד:)לקמ ד פג

 שלפי רשב "ג:הביאו

()ד "ה קסבר

'התוס

?oda xkzydle dxegq oda zeyrl mdn zepdil leki m`d ,oilhlhn ezy`l cgiind .ek
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˜‚È

:Â Û„ :ÈÙ ÏÚ Û‡ È˘ÈÓÁ ˜¯Ù
˙˘:‰·Â
`) zeixg` eilr laiw mבאופ ולמ "ד שבתשובה הבאה שמותר לייחד(

יכול ליהנות מה  ,לעשות בה סחורה

ולהשתכר בה  ,שהרי לא תקפיד האשה מלית לו.
:ep sc

?recne ,daezkl rwxw e` oilhlhn cgiil xzen m`d .fk

˙˘:‰·Â

 rwxw .1לכו "ע מייחדי .
 zeixg` laiw `lyk oilhlhn .2אסור לייחד ,מפני תיקו העול  ,דשמא יאבדו או יפחתו דמיה .
.3

oiqpe` 'it` zeixg` laiwyk oilhlhn

 w " z it lמייחדי  ,מפני שלא חוששי לזולא.
 iq ei ia x it leאי מייחדי  ,מפני שעדיי חוששי לזולא ,ומבואר בתוס' )ד"ה אי ( :שא קיבל אחריות
ג לזולא א לרבי יוסי מייחדי מטלטלי .
.fp :ep sc

?recne ,dpnl` e` dleza zaezkn zgety ina oicd dn .gk

˙˘:‰·Â

 n" x it lבכל מקרה תנאו בטל ,דקסבר כתובה דאורייתא ,וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל,
ואית לה כתובה ,וכיו דאמר לה "לית ל אלא מנה " ,לא סמכה דעתה ,והוי בעילתו זנות.
דעת שמואל חכמי סוברי רק בדי אחד כמוהו שתנאו בטל ,אבל לא הוי בעילתו בעילת זנות.
 iq ei ia x it lתנאו קיי  ,אפי' כשמוחלת לו בעל פה ,ואפי' לא כותבת לו "התקבלתי ".
 dcedi i ax it leא בעל פה תנאו בטל ,מפני שחכמי עשו חיזוק לדבריה יותר משל תורה ,וא בכתב
שכתבה לו "התקבלתי " תנאו קיי .
äãåäé éáøå éñåé éáø å÷ìçð åáù ïôåàä
]["izlawzd" el zazeky `la dt lra dpzna epiidc

 in ic a x it lמחלוקת היא דוקא בתחילת חופה וסו חופה ,אבל בסו ביאה לכו "ע לא מוחלת ,אא "כ
כתבה לו "התקבלתי ".
 oi a x i t l eבתחילת חופה לכו "ע מוחלת ,ומחלוקת היא דוקא בסו חופה עד סו ביאה.
:fp sc

?recne ,ezqex` zepefna aiig qex`d mipte` dfi`a .hk

˙˘:‰·Â

 dxbay iptl draze dleza dxrp qx`nd .1נותני לה י "ב חודש משעת תביעה אע "פ שבגרה
בינתיי  [jtidl oiae akrn `ede lrad z` `id drazy oia] ,ולא משעת אירוסי .
 dzdyy xg` dpnl`l .2נותני לה ל' יו משעת התביעה ,מפני שאינה טורחת כל כ בתכשיטי
שכבר יש בידה.[f"id zeyi`n e"t m"anx - oi`eypd on dpnl` dzid m`a `wece] .
 dycwzpe zexbaa yceg a"i dilr exary zxbea .3נותני לה ל' יו

][oiqexi` zryn

כאלמנה.

 drazy mcew dxbae dycwzp .4התוס' )בד"ה מאי( כותבי  :שנותני לה י "ב חודש משעת תביעה,
ודעת ר"ת )בתוס' ש  ,כמבואר במהרש"ל במהרש"א ע"פ הגהות אשרי ,וכ דעת הרמב" והטור( שבגר כתבועה ,דהיינו
נותני לה י"ב חודש מהבגר.
נותני לה י "ב חודש מהתביעה ,וא בגר קוד
א התביעה קוד
.5

cg` mei 'it` dxba

][yceg a"i cr

 dycwzp k"g`eנותני לה י "ב חודש

],oipzep d"c i"yx - oiqexi` zryn
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„È˜

.[dxbayn dl oipzepy y"`xa x`ean okye ,'qez ixacn d`xpy azk `"yxdnae
. ואיתותב רב הונא,  ` נותני לה ל' יו משעת אירוסיp e d a x i t l e
:fp sc

?recne ,dnexza lek`l zxzen m`d ,odkl l`xyi za dqex` .l

:‰·Â˘˙

. כיו שהיא קני כספו,` ארוסה בת ישראל לכה אוכלת בתרומהziixe`cn .1
. אינה אוכלת, א לפני שהגיע זמ ולא נישאוdpey`x dpynl :opaxcn .2
. ` שמא תשקה לאחיה ולאחיותיהl er i t l
. ונמצא זרה אוכלת תרומה, ויתבטל המקח,  מפני שחוששי לסימפוd c e d i x a l` e n y a x i t l e
. אוכלתe`yip `le oi`eyipd onf ribde dpey`x dpynl :opaxcn .3
.' ` משו שמייחד לה מקו ואי חשש שתשקה וכוl er i t l
. משו שכבר בדק אותה בקרובותיהd c e d i x a l` e n y a x i t l e
. אי האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופהdpexg` dpynle ,opaxcn .4
.  ` מחשש סימפוl er i t l
 משו שבדיקת חו ע "י קרובותיה אינה בדיקה ועדיי יש חשש לסימפוd c e d i x a l` en y a x it l
.עד שתכנס לחופה
`ny yeygl yi m`d ,l`xyi ziaa xiyr odk e` odk ziaa l`xyi hiwl e` l`xyi ziaa odk hiwl .`l
:fp sc
?odkd lyn dnexz lk`i l`xyi

:‰·Â˘˙

' ומוסיפי תוס. ה לא יקחו ממנו,  דכיו שמזונותיו תלויי בה,לא חוששי ללקיט כה בבית ישראל
 כמו.2 . דלא שכיח שיאכל בבית ישראל, שה "ה שלא חוששי לעשיר בבית ישראל.1 :()ד"ה לקיט ובד"ה השתא
. דכה שחייב לפרנסו מדקדק היטב מה נות לו, כ לא חוששי ללקיט ישראל בבית כה
.gp :fp sc

?recne ,oetniq meyn gwn lehia jiiy micara m`d .al

:‰·Â˘˙

ÌÈÓÂÓ ˙ÓÁÓ ÔÂÙÓÈÒ‰˘Î
 שהרי לוקח אותו,מאי איכפת לו

בסתר

 ו א,סבר וקיבל

זה בגלוי

.‡

 ד א,לא מבטל את המקח
.למלאכה

ÒÂËÒÂÈ·Â˜ ‡ˆÓ Ì‡

.·

. ואי המקח בטל,הגיעו
. שקוביוסטוס היינו גונב נפשות: y x t n i " y x
oiefn mihqil oick zeytp apeb oice okzi - 'qez itl]

. דהיינו משחק קוביא: m i y x t n , l ` p p g e p i a x d m y a ' q e z d e
.[`"nxd wqet oke ,y"iir ,`ad `yepa x`eand

˙ÂÎÏÓÏ ·˙ÎÂÓ Â‡ ÔÈÈÂÊÓ ÌÈËÒÈÏ „·Ú‰˘ ‡ˆÓ Ì‡

.‚

. ואי המקח בטל, סבר וקיבלi" yx i t l
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.Á Û„ :ÈÙ ÏÚ Û‡ È˘ÈÓÁ ˜¯Ù
 z" x it lהמקח בטל.

 :i" yx zpeeka yx t n edil` epia xeשא ל פ נ י ש ק י ב ל המוכר מעות ,המקח בטל ,וא א ח ר ש ק י ב ל
המעות ,סבר וקיבל ,ואי המקח בטל.

:ÌÂÎÈÒ
סימפו לא מבטל מקח ,חו מכשנמצא העבד ליסטי מזוי או מוכתב למלכות ,שאז הדי שנוי במחלוקת
רש "י ,ר "ת ,ורבינו אליהו.
,dl ozil leki e` aiig lrady dnexzd zenkd idn ,e`yip `le onfd ribd dpey`x dpynl .bl
.gp sc
?recne

˙˘:‰·Â

‡.

‡Ô‰ÎÏ Ï‡¯˘È ˙· Ì

 d iz ek ` ip z o k e ii a ` it lלכו "ע מחצה חולי ומחצה תרומה ,כיו שבת ישראל אינה בקיאה בשמירת
תרומה למוכרה בימי טומאתה ,ושכ הדי בבת כה הנשואה לכה  ,ומשרה אותה בביתה על ידי שליש.
ומפרש רש "י )ד"ה מחצה( :ולפי שכל כבודה דבת מל פנימה ,ואביה ואחיה אינ אצלה שיתעסקו בצרכיה.

·.

‡Ô‰ÎÏ ‰ÒÂ¯‡ Ô‰Î ˙· Ì

 r" x it lדינה כבת ישראל לכה שנותני לה מחצה חולי ומחצה תרומה.
 `x iz a o a i" x i t lנותני לה כדי מזונותיה שתי שליש תרומה ושליש חולי .
 oet x h ia x i t lנותני לה הכל תרומה כדי מזונותיה ,ואע "פ שא צריכה לחולי ובאה למכור את
התרומה כדי לקנות חולי מפסדת את ההפרש ,שהרי חולי יקרי יותר שהכל קופצי לקנותה.
 d c e d i i a x it lנות לה הכל תרומה ,אול יותר מכדי מזונותיה ,דהיינו ג כנגד ההפרש שבי תרומה
שמוכרי אותה בשווייה לחולי .
 b" a yx i t l eנותני לה הכל תרומה ,אול כפלי בחולי

]dnexzd z` xeknl dze` gixhdl `ly ick ,dizepefn ickn

.[daxd oigwel `vnze lefa dpxknzy ick dnexz daxd dl mipzep `l` ,diieeya
`ziixe`cn ,dnexza lek`l zxzen m`d ,odk mai iptl dltpy d`eyp e` dqex` l`xyi za .cl
.gp .fp sc
`?recne ,opaxcn e

˙˘:‰·Â

במשנתינו מבואר :היב אינו מאכיל בתרומה .הגמ' מפרשת :שזהו מדכתיב "קני כספו " והאי קני דאחיו.
) i" yx i t lד נז .ד "ה עשתה(

מ התורה יבמה אינה אוכלת ,דמשמת נפקע קני כספו ,ואפי' אכלה אצל היב .

) ' q ez d i t l eד נח .ד"ה ואפילו( מדאורייתא אוכלת מכח זיקת היב  ,והפסוק אסמכתא בעלמא הוא ,אלא
שמדרבנ לפי משנה ראשונה אוכלת רק באופ שאכלה בחיי הבעל ,כגו  :שהגיע הזמ ולא נישאו ,ושלפי
משנה אחרונה אינה אוכלת אלא רק אחר שתתייב .
dyrn eycwi" xne`yk .1 :ezy` ici dyrn xzene ,ezy` ici dyrn yicwdl leki mc` m`d .dl
:gp sc
?recne ,"mdiyerl dici eycwi" xne`yk .2 ."ezy` ici

˙˘:‰·Â

 x l c p q d o p g e i i a x i t lאינו יכול ומעשה ידיה חולי  ,משו שאי אד מקדיש דשלב"ל ,ורק א אמר
"יקדשו ידיה לעושיה " ,מעשה ידיה הקדש ,דידי איתנהו בעול o"xd j` ,`k 'ld oikxrn 'e wxt m"anxd wqet oke] .
,"dyer ipi`e zipefip ipi`" xnel dleki `l dy` xaeqd l"xl wx md ,ycwd dici dyrn "mdiyerl dici eycwi" xn`ay 'nbd ixacy :azek
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`.[ycwd mpi` dici dyrn ,"mdiyerl dici eycwi" xn`a 'it` k"` ,xnel dlekiy xaeqd `ped axl la
 n" x i tl eיכול אפי' כשמקדיש מעשה ידיה סת בלא שאמר "יקדשו ידיה לעושיה " ,דס"ל אד מקדיש
דשלב "ל ,ואומר ר"ל שהדי כ לר"מ ג א היה סובר אי אד מקנה דשלב "ל ,מכח די אחר ,דס "ל אי
אד מוציא דבריו לבטלה ,והוי כאומר "יקדשו ידיה לעושיה " ,אול האופני ופרטי הדיני לדעת רבי
מאיר ה :
.1

`reay lkl sqk drn `le zepefn `l dl dlrn epi` m

מעשה ידיה והמותר שלה ,ולכ אינו

יכול להקדיש ,אלא רק אחר שתמות וירשנה.
 sqk drn dl ozepe zepefn dl dlrn m` .2הכל שלו ,ולכ יכול להקדיש  ,וההקדש חל אפי' מחיי ,
].[ok xn` `la mb n"xle ,"mdiyerl mici eycwi" yexita xn`yk edf xlcpqd opgei iaxl ,miign d"c i"yx - epyrzykl
.3

`sqk drn dl dlrn oi`e zepefn dl dlrn m

 l` en y e ax itlמעשה ידיה שלו והמותר שלה ,דס "ל תיקנו מזונות תחת מעשה ידיה ומעה כס
תחת המותר ,ולכ את מעשה ידיה יכול להקדיש וחל אפי' מחיי dil zi`ck xlcpqd opgei iaxl ,epyrzykl] ,
 ,[dil zi`ck n"xleאבל את מותר מעשה ידיה ,יכול לכשיירשנה.
 d a d ` x a `c ` a x it leלהיפ מעשה ידיה שלה והמותר שלו ,ולכ את מעשה ידיה אינו יכול
 ,[dpyxiiyklאבל את מותר מעשה ידיה הוי הקדש אפי' מחיי לכשתעשנו.
.4

]``l

sqk drn dl dlrne zepefn dl dlrn oi`yk

 l` en y e a x itlאת מעשה ידיה אינו יכול
הקדש אפי' מחיי לכשתעשנו.

]`[dpyxiiykl `l

דשלה ה  ,אבל את מותר מעשה ידיה הוי

 d a d ` x a ` c ` a x i t l eלהיפ את מעשה ידיה יכול אפי' מחיי דשלו ה  ,אבל את מותר מעשה
ידיה אינו יכול ]` ,[dpyxiiykl `lדשלה ה .
.5

`"dyer ipi`e zipefip ipi`" zxne` `ide zepefn dl zelrl dvex `ed m

 ` p e d a x i t lיכולה להקדיש מעשה ידיה ,מתו שיכולה לומר "איני ניזונית ואיני עושה ".

]wqet s"ixd

zaiigy ,daig ly mixacn `le ,mda zaiigy zek`lnd z` dpeekd "dyer ipi`"y :miazek ,`ped ax d"c .bq sc onwl 'qez .`ped axk

.[o"xdn zxg` edfe ,"dyer ipi`e zipefip ipi` dxn` 'it`" mzeyrl
 l" x it leאינה יכולה להקדיש ,דס "ל שיכול לכופה למעשה ידיה ,אינה יכולה לומר "איני ניזונית
ואיני עושה "epwiz d"c my 'qezae ,:fn sc lirl r"r] ,`pipg xa iqei iax zrc oky :miazek ,`ped ax d"c .bq sc onwl 'qez] .
.[oipnif d"cae
?l"aly xacl zepwdle ,l"alyc zepwdl leki mc` m`d .el

:gp sc

˙˘:‰·Â
.1

mlerl `a `ly xac zepwdl

 op a x i t lלא יכול.
 n" x it leיכול .תוס' )ד"ה לאחר( מביאי שהגמ' בב"מ אומרת :שלר "מ יכול להקנות דשלב"ל רק בדבר
דעבידי דאתי ,כפירות דקל ,ומחדשי  :שזהו אפי' בדשלב "ל כלל ,וכדעת ראב"י.
 mlerl `a `ly inl zepwdl .2בתוס'
דאתו ,וכ אי יכול להקנות לגו שלא בא לעול .

)ד "ה לאחר(

.3

מבואר :שלכו "ע אי יכול להקנות כשלא עבידי

oiyeciw e` zexib xqegny inl zepwdl
n" x i tl

יכול ,תוס'

)ש (

בתירוצ הראשו כותבי  :שזהו אפי' כשלא עבידי דאתי ,הואיל והגו
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.ËY:Á Û„ :ÈÙ ÏÚ Û‡ È˘ÈÓÁ ˜¯Ù
.[dl daeyz ,'` wxt lirl k"yna r"re] . בעול

lrad m`d ,"mdiyerl ici eycwi" zxne` e` mpewa dici dyrn z` dlra lr dxq`y dy` .fl
.hp±:gp sc
?xtdl jixv

:‰·Â˘˙

. הקדשת תלויה במחלוקת א אד מקנה דשלב"ל,מעשה ידיה ה דשלב "ל
 מותר.2 . עיקר מעשה ידיה.1 :  במעשה ידיה כלולי שלשה דברי.[`"wrxae ,'i 'ld mixcp 'ldn a"t m"anx ,micie
:  פרטי הדיני ה, העדפה ע "י הדחק.3 .מעשה ידיה
d"c .bq sc oiyeciw 'qn 'qez r"re]

.[df ote`a wx miwleg oiibeqa mi`aend mi`pzd zwelgny :miazek ,epi` d"c 'qez] ,sqk drne zepefn dl dlrn m` .1
. אינו צרי להפר מפני שהכל שלוw " z it l
, אול את העדפה יתר מ הראוי לה, ואינה יכולה להקדיש,` עיקר מעשה ידיה שלוa iw r ia x it l
lry dtcrd xaqwc :eyxit 'qez ,wgcd i"r dtcrd y"ke ,ely epi` df xzenc mirlq yng lwyn minkg ewqty dnn xzei :yxit i"yx]
[yicwdl dleki `l dy`de lral jiiyy epiidc ,w"zk xaeq r"xy 'qezd mixaeq dici dyrn xzenac rnyn k"`e ,dy`l ied wgcd ici
ici eycwi" zxne`yk wx edfy okzi "xti" xaeqd r"xy :zxne` .bq sc oiyeciwa 'nbd]

.יכולה להקדיש והבעל צרי להפר

.[mlera mpyi dicie li`ed ,l"alyc dpwn mc` oi` c"nk xaeq r"x m` mb dlekie ,"mdiyerl
, שר "ע סובר שרק בעיקר מעשה ידיה אלמוה רבנ לשיעבודיה דבעל:בתוס' )ד"ה רבי עקיבא( מבואר
. אבל את העדפה לא,כיו שה לבעל לגמרי
 ולכ יפר, אול ההקדש חל לכשיגרשנה,הכל לבעל

l` en y w q et jk e ,ixep o a op gei iax it le

.שמא יגרשנה ותהא אסורה עליו
 שלשמואל שפוסק כרבי יוחנ ב נורי וג סובר שאי אד מקנה:רב הונא בריה דרב יהושע אומר
, תוס' )ד "ה שמא,  הואיל וידי איתנהו בעול,"  יתכ די זה רק באומרת "יקדשו ידי לעושיה,דשלב "ל
 הואיל,"  שלרב הונא חל נדרה לכשתתגרש ג א לא אמרה "יקדשו ידי לעושיה: וד"ה הכא( כותבי
." ויכולה לומר "איני ניזונית ואיני עושה
, וכדרבא דאמר,  שרבי יוחנ ב נורי סובר שקונ חל מפני שקונ כוחו כקדושת הגו:ורב אשי אומר
 זהו מפני שאלמוה רבנ לשיעבודיה דבעל, וכל מה שלא קדוש מעכשיו,שהקדש מפקיע מידי שיעבוד
.בעודה תחתיו שיהיה כלוקח גמור ולא כבע "ח
. שהרי כל מעשה ידיה שלה הוי, לכו"ע צרי להפרsqk drn `le zepefn `l dlrn `l m` .2
,4  הדי תלוי במחלוקת האמוראי הנ"ל תשו' לה דיsqk drn wx e` zepefn wx dl dlrn m` .3
.3
:hp sc

?ceariy icin ,riwtn minc zyecw m`d .gl

:‰·Â˘˙

 והבע "ח, קדושת דמי לא מפקיע מידי שיעבודoey `x d mv ex iz a

( ' )ד "ה שדהq e z e ( )ד "ה הקדשi " y x i t l

.מוסי דינר וגובה את מה שהוקדש
 חו מא אשה מקדישה, ג קדושת דמי מפקיע מידי שיעבודip y d m v e x i za ' q ez d zeh y t it le
,df mvexiz itl mby 'k m"xdnd j`] . כיו שאינ נתפסות בהקדש,את ידיה או אדו מקדיש את עבדו שלא מפקיע
.[xpic ztqeda ycwddn zeabl g"rad leki ,zeabl okidn g"ral oi` m`
:hp sc

?xcp i"r dy` e` lra e` g"ra zekf riwtdl leki mc` m`d .hl
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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 שלא, וכח האשה, כח הבעל, מפני שחכמי אלמו את כח הבע "ח, שלא יכול:בתוס' )ד"ה קונמות( מבואר
`l okle ,careynd xaca oipw yi g"raly iptn edf i"yxl - 'qeza eywde d"c w"nhiyd itle] .יוכלו להפקיע את זכות ע "י נדר
.[`n 'eyz 'g wxt w"a 'qna k"yna r"re ,mpew i"r ezekf riwtdl mileki
oicd dne ,lg ycwdd m`d ,"dpct`ykl" xn` `lyk e` "dpct`ykl ycwz jl izpkyny ef dcy" .n
?recne ,ea xebl leki xkeyd m`d ,ziad z` yicwdy xikyna
:hp sc
:‰·Â˘˙

. כיו שבידו לפדותה," קדושהycwz dpct`ykl jl izpkyny ef dcy" xn`yk oekyna .1
"ycwz jl izpkyny ef dcy" xn`yk oekyna

.2

[ הסוברי קדושת דמי לא מפקיע מידי שיעבודgl 'eyz l"pd] o ey ` x d m v e x i z a ' q e z d e i" y x it l
,[ ההקדש חלaegdn xzei deeyd oekyna]  שבמשכיר שהקדיש את ביתו:  תוס' מוסיפי.ההקדש לא חל
 ויקח השוכר דמי שכירות הבית והשאר, ולכ מוכרי את הבית, השוכר וההקדש שותפי בבית,והלווה
.[yecw df ixd dab `ly onf lk xg` mewnn oi` m`e ,xg` mewnn eabi xg` mewnn zeabl mileki m`e] .להקדש
r"re]

. ורק בקונ אינו יכול,קדושת דמי מפקיע את שיעבוד לגמרי

' q e z a ip y d u e x i z d it le

.[`n 'eyz 'g wxt w"a 'qna k"yna
:hp sc

?dy`le yi`l oire oya mi`vei m`d ,lfxa o`v icar e` beln icar.`n
:‰·Â˘˙

‚ÂÏÓ ÈÒÎ È„·Ú

.‡

, דאלמוה רבנ לשעבודיה דבעל, שלדעה אחת בגמ' בב "ק לא לאיש ולא לאשה:בתוס' )ד"ה קונמות( מבואר
 ובגמ' ש מבואר ששני הדעות יכולות, אבל לא לאיש,  כיו שהיא בעלת הגו, ולדעה השניה לאשה כ
.[y"iir w"nhiyd t"r] .לסבור כרבא

ÏÊ¯· Ô‡ˆ ÈÒÎ

.·

 שצ "ל:  וכותבי בתירוצ הראשו, שלפי דעה אחת במסכת יבמות לא לאיש ולא לאשה, תוס' )ש ( מביאי
 ולתירוצ השני,[siy m"xdn oiire ,w"nhiyd t"r] ," שס "ל לרבא כהדעה הב' במסכת יבמות "לאיש ולא לאשה
.[n 'eyz 'g wxt w"a 'qna k"yna r"re] . כיו שידו עדיפא מידה,רבא יכול לסבור לא לאיש ולא לאשה
:hp sc

?beln iqkpdn lra ly e` g"ra ceariy icin riwtn xexgy m`d .an
:‰·Â˘˙

. מפקיעg"ra ly .1
 או לא לאיש ולא,[ תלוי בשתי הברייתות שבגמ' בב "ק א לאשה ולא לאישeizgz dcera] lra ly .2
.[`n 'eyz 'g wxt w"a 'qna k"ynae ,'n 'eyz 'c wxt oihib zkqna k"yna oiire .zncew 'eyz oiir] ,לאשה
leki lrad m`d ,dzetkl leki epi` izn ,ozeyrl ezy` z` zetkl leki lrad zek`ln el` .bn
.`q :hp sc
?recne ,oad z` wipdl ezy` z` aiigl

:‰·Â˘˙

:Ô‰ ‰ÏÚ·Ï Ô˙Â˘ÚÏ ˙·ÈÈÁ ‰˘‡‰˘ ˙ÂÎ‡ÏÓ‰

.‡

,[ci ly migixa zpgeh - ipyd yexitle ,"zpghn" 'nba oey`xd yexitl] ,  חייבת לו לטחוzegty el dqipkd `lyk .1
,lilba mirlq xyr ody dcedia izy mirlq yng lwyn :zxne` :cq sc onwl dpynd] , לעשות בצמר, לבשל, לכבס,לאפות
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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ËÈ˜

ÔÂ‚Î ‰"„Â˙ :Ë Û„ :ÈÙ ÏÚ Û‡ È˘ÈÓÁ ˜¯Ù

dl mizget m` dte`e zpgeh dy`dyk :miwtzqn ,`ped ax d"c .bq sc onwl 'qez .lilba 'k ody dcedia axr mirlq 'e lwyn e`

. ולהציע המיטה.[mixac x`y el dyer oi`yk `l` ef dqkn xn`p `le ,xnva diiyr zqknn
 הבעל יכול לחייבה ג, א אורחיה דבני משפחתו ובני משפחתה להניקoi zi p z nc ` pz e d " a it l
. כיו שמשועבדת לו,להניק את בנה
.[dizepefn lr

dl mitiqene dici dyrnn dl mizget dwipn dzid m` :zxne` :cq sc onwl dpynd]

 וכ הדי לפי תני ר' חייא דסבר. כיו שאינה משועבדת לו, לא יכול לחייבה להניק את בנהy" a it le
 שאשה משועבדת להניק,  דפליג משו זה על תנא דמתניתי,[ipz d"cez oieri] ," ש"אי אשה אלא ליופי
.בנה
zek`ln x`y oiprl ,zg` dgty el dqipkdyk

.2

. לאפות ולכבס,  אינה מחוייבת לטחוw " z i t l
.[eilbxe eici eipt zvgxde dhnd zrvd ,qekd zbifnk daig ly mixac el

zeyrl zaiig dxwn lkay heyty :miazek ,ax d"c .bq sc onwl 'qez]

. אפי' הכניסה לו מאה שפחות כופה לעשות בצמרxfril` iax i tle
ipa ly digxe` m` e` dk`ln zeyrl `ly e` wipdl `ly dcic digxe`y ote`a m`
 מפני שעולה, אינה חייבת להניק ולעשות מלאכהdk`ln zeyrl `lye wipdl `ly ezgtyn

.3

.עמו ואינה יורדת
ת "ק מודה שאי מבשלת

[.`q sc 'nb - dlyn el dnvnvyk e` qipkdl die`xyk d"de]

zegty 'a el dqipkdyk

.4

.ואי מניקה את בנה
. לת "ק אינה מצעת לו המטה ואינה עושה לו בצמרzegty 'b el dqipkdyk .5
.`p 'eyz onwl cer oiire]

. לת "ק יושבת בקתדראzegty 'c el dqipkdyk .6

 נות,[dn 'eyz onwl oiir]  וא התינוק מכירה, מודי ב "ה שאינו יכול לכופה להניק את בנהdyxbzp .7
.לה שכרה וכופה ומניקתו

ÌÈ˙˘Ù· ˙Â˘ÚÏ ÔÈÚÏ
.  מפני שמסריח את הפה ומשרבט את השפתיי, א אינו כופה לעשות בפשת
xekyl zaiig dy`d
oebk d"cez :hp sc

m`d

f`e

,lg

xcpd

m`d

,wipdl

(:)ד סא

`ly

.·

רבי יהודה אומר

dxcpy

dy` .cn
?zwipn

:‰·Â˘˙
ipac digxe`yk e` wipdl dzgtyn ipac digxe` oi`yk e` zegty 'a el dqipkdyk
sc 'qezae .`q sc onwl 'nb oiir] . כיו שאינה משועבדת לו, הנדר חלezgtyn ipa `le wipdl dzgtyn

.1

.[oebk d"c :hp
[wipdl ezgtyn ipace dzgtyn ipac digxe`y ote`a]

zegty 'a el dqipkd `lyk

.2

' וכ הדי לפי תני ר, הנדר חל כיו שאינה משועבדת בכל מקרה ולא חייבת לשכור מניקתy " a i t l
." חייא דס "ל "אי אשה אלא ליופי
 א נדרה הנאת.2 . כיו שמשועבדת לו, הנדר לא חל, א אסרה הנאת יניקתה עליו.1 d " a it le
, אלא שלמ "ד היא נתנה אצבע בי שיניה חייבת לשכור מניקת,יניקתה עליה והוא קיי לה הנדר חל
.ולמ "ד הוא נת הבעל חייב לשכור
 נות לה,[w"nhiy oiire ,i"yx - zxg`n wpil dvex epi`e]  וא היה מכירה,לכו "ע אינו יכול לכופה

dyxbzp

.3

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

Â"Ò ·‡ 3333\4 555\-004 ˙Â·Â˙Î2- ˙Â·Â˙Î ˙ÎÒÓ / ÌÏ˘‰ „ÂÓÏ˙‰ ˙˘Ó

˜Î

שכרה וכופה ומניקתו.
?recne ,en`n wpil wepizl xzen izn cr ,en` z` xikn wepiz izni`n .dn

.q sc

˙˘:‰·Â

‡.

˙ÂÓ‡ ˙‡ ¯ÈÎÓ ˜ÂÈ

 a x m y a ` a ` x a d i n x i m y a ` a x it lמגיל ג' חודשי .
 l` en y it lמשלושי יו  ,רמי בר יחזקאל אומר :ששמואל לא סובר כ אלא ממתי שאנו רואי שהוא
מכירה.
 op gei ' x m y a w gv i ia x it leחמישי יו  ,וכ פוסק רב שימי בר אביי.
הגמ' אומרת :שכל אחד ואחד לפי חורפיה.[y"`xa oiir - 'nbd ixac xe`iaa] .

·.

ÂÓ‡Ó ˜ÂÈÏ ÏÂÎÈ˘ ÔÓÊ‰

 yceg rax`e mixyr jez wpil .1לכו "ע מותר לו לינוק.
 mipy yng ixg` wpil .2לכו "ע אסור לו לינוק כדי יונק שק .
.3

yceg rax`e mixyr ixg` wpil

 `" x it lאסור לו לינוק.[ezezyl xzen r"ekl - m`d sebn yixty alg la` ,wpil wx `ed xeqi`d] .
 ry ed i i ax it l eמותר אפי' עד ד' שני ] [iax d"c 'qez - `ixaaוחמש שני ] ,[my 'qez - yegkaוא אחר
כ"ד חודש פירש ] [wpil wiqtdאינו יכול לחזור ולינק ,וא חזר וינק ,הרי הוא כיונק שק ].[i"yx - opaxcn
אמר רב יוס  :הלכה כרבי יהושע .רב יהודה בר חביבא אמר שמואל אומר" :פירש " היינו ג' ימי שא
חזר וינק הרי הוא כיונק שק  ,וי"א שרב יהודה בר חביבא שנה זו בברייתא ולא אמר זאת בש שמואל.
?z`f micnl oipne ,opaxcne `ziixe`cn mixzen m`d ,mc` xyae ,alg ,mc .en

.q sc

˙˘:‰·Â
.1

mc` ly alge xya mc

 i" yx z qx ib e ep zq x i b i t lשניה מותרי מ התורה ,שנאמר "את הגמל כי מעלה גרה הוא " הוא
ולא אד  .תוס' )ד "ה יכול( מביאי  :שהברייתא במס' כריתות ממעטת ד אד מ "לעו ולבהמה "r"re] ,
.[my 'qezae 'nba
תוס' )ד"ה יכול( מוסיפי  :שממעטי מאותו פסוק ג מה דאיתא בת "כ שבשר אד אינו אסור מ
התורה.[e`la - `"ahixdle ,dyra xeq` - m"anxdle ,xzen mc` xya - o"anxd itly ,`ian o"xd] .
) i " y x a i p y d oe y l d i t l eד "ה הוא טמא(

המילה "זה " בא למעט ד אד  ,והמילה "הוא " ממעטת חלב,

].[df yexitl enikqd `l my 'qezd
 opaxcn .2ד אד שפירש מהגו אסור ,וכ חלב כשלא פירש מדדי האשה ,באופ שהתבאר בתשובה
הקודמת.
?recne ,h"eiae zaya wpil dleg lecb mc`l xzen m`d .fn

.q sc

˙˘:‰·Â

תניא ,רבי מרינוס אומר :גונח יונק חלב בשבת .[i"yx - eail a`kn llind] ,הגמ' מפרשת :שזהו משו שהוי
מפרק כלאחר יד ,שהרי הדר לחלוב ולא לינק ,ובמקו דאיכא צערא ,לא גזרו חכמי onwl epazky dn r"re] ,
 ,[dkenqd daeyzay dxrdaובתוס' )ד"ה מפרק( מבואר :שטע זה הוא רק לרבי יהודה הסובר שיש דישה שלא
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בגידולי קרקע ,אבל לפי רבנ הסוברי שאי דישה אלא בגידולי קרקע ,איכא טע נוס להתיר לינק
מבהמה הנחשבת לא גידולי קרקע.[4 oic onwl oiir ,zxqe`y drc yi ,gpeb d"c 'qeza `aend i"x zhiyl] .
בתוס'

)ד "ה גונח(

מבואר:

 h"eia .1בכל מקרה שיש צער מותר אפי' שאי סכנה.
 dpkq yiyk zaya .2פשוט שבכל מקרה מותר.
 arx ly xrv yiyk zaya .3מדרבנ אסור מדי דש ,כיו שזה כלאחר יד.
.4

dpkql aexw `edy ileg ly xrv yiyk zaya

 z" x zh i y i tlמותר.
 i" x z hi y it leרק לתנא דברייתא שבסוגיי בש רבי מרינוס מותר ,אבל לתנא דברייתא ביבמות
אסור ,ורב יוס פסק שמותר.
?rwxwd on elecib epi`y xaca dyic yi m`d .gn

.q sc

˙˘:‰·Â

תוס' )ד"ה מפרק( מביאי  d c e d i i a x i t l y :אסור מדאורייתא op a x i t l ye .מדאורייתא אי דישה אלא
בדבר שגידולו מ הקרקעdf xeqi` okle ,dyic meyn `le wgnn meyn ied wxtn xeqi` - xaqwe d"cez .ciw sc zenaia z"x itl] .
.[dndaa mb jiiy
.q sc ?oir zi`xn meyn mixeq` mb m`d ,mixcg ixcga `ciqt mewna opaxc xeqi` ziiyr.hn

˙˘:‰·Â

נחו איש גליא )בסוגיי ( אומר :צינור שעלו בו קשקשי והמי לא עוברי  ,ממעכ ברגליו בצינעא ,דמתק
כלאחר יד הוא ,ובמקו פסידא לא גזרו רבנ  ,וכ פוסק רב יוס ,
 .[fn w"qתוס' )ד"ה ממעכ ( מבארי :

]`ely 'iq a"n ,ixi`n - elbxa 'it` xeq` mxiqdl la

.1

`ziixe`c xeqi` dyry exaqi ,mixg` e`xi m`y opaxc xeqi`a

בכל מקרה אסור משו

מראית עי  ,ולכ אסור לשטוח בגדי כנגד הע  ,שיסברו שכבס בשבת.
 opaxc dk`lnk wx `l` d`xi `ly ote`a .2במקו פסידא לא גזרו רבנ לעשותו בצינעא .לכ
בסוגיי מותר למעכ ברגליו בצינעא.[ixcga d"c ,dn 'irq ,`y 'iq g"e` l"dia oiir - 'qezd ceqi lr wleg yie] ,
.p

m`d ,ezlnb e` wepizd zn e` zxg`l wepizd z` dpzp e` ,dyxbzd e` dlra zny zwpin
:q±.q sc
?cin `ypdle qx`il dleki

˙˘:‰·Â

‡.

‡‰ÏÚ· ˙Ó Ì

 y " a e n " x i t lאסורה ליארס ולינשא עד עשרי וארבע חודש ,וכ פוסקי רב ושמואל ,שצריכה להמתי
כ "ד חודש ,חו מיו שנולד בו וחו מיו שנתארסה בו.
 d " a e d ce d i i a x it lאסורה עד שמונה עשר חודש ,וכ פוסק עולא.
` :b " a y x x nאני אכריע ,לדברי האומר "עשרי וארבע " מותרת להינשא בעשרי ואחד חודש ,לפי שאי
החלב נעכר אלא אחר ג' חדשי  ,לדברי האומר "שמונה עשרה " מותרת אחר חמשה עשר חודש.

·.

‡‰˘¯‚˙ Ì

) ' qez d i t lד"ה והלכתא(  ow f d y" x my aמותרת להנשא מיד ,משו שלא משועבדת לבעל להניק את בנה.
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 z" x it leאסורה כדי מת בעלה.

‚˙Ó Â‡ [ezlnb d"c i"yx - `ypil dvexy zngn epnf jeza] Â˙ÏÓ‚ Â‡ ˙˜ÈÓÏ ‰· ‰˙ .
 :x `ea n `ziix a aשמותרת לינשא מיד :x ne` i t t a x .שלרבי יוסי מותרת מיד ולר"מ אסור ,והלכתא
כר "מ בגזירותיו.
 :d w iq n ' n bdוהלכתא מת מותר גמלתו אסור ,שמא המינקת תחזור בה והתינוק יסתכ  ,ולכ א היא
מבית ריש גלותא וכדומה ,שאנשי מפחדי מה ולא יחזרו בה  ,מותרת להנשא מיד ,ושמר בר רב
אשי סובר :אפי' מת נמי אסור ,כי חוששי שתהרגנו כדי שתוכל להנשא.
,dliap zvian dpey m`d .2 ,opaxcne `ziixe`cn ,mlke`le alga mivia lyal .1 xzen m`d .1/p
:q sc

?recne

˙˘:‰·Â

"ביעתא בכותחא " ] [alga mivia 'itמותרות .תוס' )ד"ה אפי'( כותבי  :שה מותרי אפי' בשוחט תרנגולת ומצא
בה ביצי גמורות.
 oey `x d mx e` ia i t lזהו משו שבשר עו בחלב איסורו רק מדרבנ  ,אבל למ "ד איסורו דאורייתא,
אסור כביצת נבילה דאסרי בית הלל אפי' כמוה נמכרת בשוק.
 z" x i tleזהו משו שהביצה בפני עצמה והחלב בפני עצמו ה מותרי  ,ולכ לא החמירו חכמי
כשבישל יחד ,משא "כ ביצת נבילה שבאה מדבר אסור.
dyer dcp dy` mixac el` ,el zeyrl dkixv mixac el`e m`d ,zegty rax` el dqipkd .`p
.`q sc
?recne ,`l el` ,dlral

˙˘:‰·Â

‡.

,˙ÂÁÙ˘ Ú·¯‡ ÂÏ ‰ÒÈÎ‰˘Î

]['nb - dlyn el dnvnv e` el qipkdl die`xyk d"de

לת"ק ] [xfril` iax lr biltc epizpynayהסובר הכניסה לו ארבע שפחות פטורה מלעשות לו מלאכות ,מ"מ מוזגת
לו הכוס ,ומרחצת פניו ידיו ורגליו ,ומצעת לו את המיטה ,ופירש"י )ד"ה אבל( :לפרוס לו סדי ולבדי דבר
שאינו טורח ,משו שה דברי של חיבה ולא של טורח ,ולא דמי להצעת המיטה דמתניתי שאינה צריכה
לעשות ,משו דהוי דבר של טורח.
) i" y x it lד "ה אבל(

אי חיוב למזוג וכו' ,וכל הנ"ל ה רק עצה טובה.

) ' q e z d it leלקמ ד סג .ד "ה רב הונא(

חייבת למזוג וכו'.

],fh 'eyz my lirl k"ynae ,zrvde d"cez :c sc lirl r"re

.[q"id z` e`iady 'qezd mya fi

·‰ÏÚ·Ï ‰˘ÂÚ ‰È‡˘Â ‰˘ÂÚ ‰„ ‰˘‡˘ ÌÈ¯·„ .
 mcewd `yepay mixacd .1אשה נדה אסורה לעשות לבעלה ,מפני שה דברי של קירוב וחיבה,
כדי שלא יבואו לידי הרגל דבר ,אמר רבא :שהאיסור הוא דוקא בפניו ,אבל שלא בפניו מותר.
.2

,iepiya dbifn

][lqtq lr e` l`ny cia :`nbecl

בגמ' מבואר :שמותר לה לעשותה לבעלה.

רש "י )ד"ה מיחלפא( מפרש :דהיינו בימי ליבונה ,ופירשוהו התוס'
שטבלה ,דיש להקל בימי ליבונה יותר מימי נדתה'qezn rnyn oke ,xzen dzcp inia s`y okzi mnvr 'qezd itl] ,
.['f w"q l`pzp oaxwe ,`"yxdn oiire ,inia d"c :bi sc zay zkqna
)ד "ה

מחלפא( :שנראה שזהו דוקא אחר

 i" yx m ya ' qez d it l ,gztn zpizp .3יש ליזהר שלא לית מפתח מידו לידה בזמ נדתה.
?recne ,dhnd yinyzn ezy` z` xicny ina oicd dn .ap

:`q sc
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.‚Ò Û„ :ÈÙ ÏÚ Û‡ È˘ÈÓÁ ˜¯Ù
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 "jilr iyinyz z`pd xq`i" xn`yk .1מותרת ,כיו שמשועבד לה.
.2

reayn zegt onf aivwde "ilr jyinyz z`pd xq`i" xn`yk
 mireaynיוציא וית כתובה.

.3

mireayn zegte reayn xzei xq`iy aivwdyk

מותרתxzei aivwd m`e ,

 y" a it lלא יוציא ,דגמרינ מיולדת נקבה ,שמצינו בה שיכולי להמתי שבועיי .
 d " a it leיוציא דגמרינ מנדה שאסורה שבוע.
.4

`yxit `le mzq m

 a x i t lלכו "ע יוציא לאלתר וית כתובה.
 l` en y i tl eימתי ] ,[miireay d"ale ,reay mipiznn - y"al :mcewd oicakדשמא ימצא פתח לנדרו.
?clepa migzet m`d .bp

.bq sc

˙˘:‰·Â

תוס' )ד"ה אדעתא( מביאי  :שלא פותחי בנולד ,[clepa oigzety .cq sc mixcpa `"x zhiy] ,מיהו א תלה נדרו בדבר
מותר.
) ' qe z a o e y ` x d u e x i z d i t lד"ה אדעתיה( דר ההול ללמוד שנעשה אד גדול ,ולכ פותחי "אדעתא
דגברא רבה מי נדרת" ,כי בדבר שהדר שיהיה ,לא נחשב לנולד.
.micinlza .1 :dxeza dxen`d dper zevn miiwl `la ,ziadn z`vl xzen onf dnkl .cp
dyrpy xnga .7 .miptqa .6 .milnba .5 .mixnga .4 .oiliiha .3 .milreta .2
:aq±:`q sc
.lnb

˙˘:‰·Â

‡.

˙ÌÎÁ „ÈÓÏ

) xfril` ia x it lבמשנה ובברייתא ד סב(:
) min k g i tleד סב(:

יכול לצאת ללמוד מחו לביתו שלא ברשות ל' יו .

יכולי לצאת לתלמוד תורה ,א שלא ברשות אפי' ב' או ג' שני .

) ' q ez a d p e y ` x d d rc d i t lד"ה אלא( א שיכול לפתותה לית לו רשות ,מ"מ מצד דר אר צרי
לחזור ,לדעת רב חודש כא חודש בבית ,ולדעת רבי יוחנ חודש כא ושני בביתו.
) ' qezd i t leש (  i" x m yaתלמידי יוצאי לעול לת"ת ,ואפי' מצד דר אר א "צ לחזור .אמנ
א בלא פיתוי היו שמחות בכ שבעליה הולכי ללמוד או שאדעתא דהכי נישאו ,א לדעה א' בתוס'
)ש ( מותר לצאת לכמה זמ שרוצה.
א לומדי מחו לעיר שלא ברשות ,לשיטת התוס'
לביתו יו אחד.

·.

)ש (

בש ר "י מותר לצאת לל' יו  ,ויחזור

Ì˙È·Ï ÌÂÈ ÏÎ ÌÈ¯ÊÂÁ ÌÈ‡Â ,˙Â˘¯· ‡Ï˘ ÌÈ‡ˆÂÈ˘Î ÌÈÏÚÂÙ‰

צריכי לחזור שתי בשבת ,ודוקא כשעושי מלאכה בעיר  ,אבל כשעושי בעיר אחרת אחת בשבת.
) j e x a ' x a i " x z h iy i t lבתוד "ה והתניא(

חייבי לחזור בכל יו שמיני.

 i" x my a ' q ez d i t leפע בשבעה ימי .[`l e` mzial mei lka oixfeg m` oia welig oi`e] .
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·˙Â˘¯· ÌÈ‡ˆÂÈ˘Î ÌÈÏÚÂÙ

 [`l` d"ca] i" x my a ' qez d z hi y i t lלדעת רב חודש כא חודש בבית ,ולדעת רבי יוחנ
ושני בביתו ,ובתוס' )ד"ה אלא( מבואר :שבעבודה בבית המל לכו "ע חודש כא וחודש בבית.

חודש כא

„.

ÔÈÏÈÈË‰

צריכי לחזור בכל יו .

.‰

ÔÈ¯ÓÁ‰

צריכי לחזור פע בשבוע.

.Â

ÌÈÏÓ‚‰

צריכי לחזור אחת לשלושי יו .

.Ê

ÌÈÙÒ‰

צריכי לחזור פע בששה חדשי  ,דברי רבי אליעזר.

.Á

‡ÌÂÈ 'Ï· ÌÚÙ ˜¯ ‡·ÏÂ ÏÓ‚ ˙ÂÈ‰Ï ‰ˆÂ¯Â [reaya mrt xefgl jixvy] ¯ÓÁ ‰È‰ ‰‡˘È˘Î Ì
אינו יכול.

?dxeht `id zek`ln el`ne m`d ,"dyer ipi`e zipefip ipi`" zxne`d .dp

.bq sc

˙˘:‰·Â

תוס' )ד"ה רב הונא( כותבי  l" x i tl .1 :אינה נפטרת ,שהרי ס "ל שאינה יכולה לומר "איני ניזונית ואיני
עושה " .2 .בדעת רב הונא שיכולה לומר כ  ,יש להסתפק א פטורה רק מעשייה בצמר ,אבל שאר מלאכות
כגו טחינה ואפיה וכו' חייבת ,ומצדדי להכריע :שפטורה מכל ז' מלאכות שאשה משועבדת לבעלה
המוזכרי במשנה ,ולא רק מעשית צמר .3 .מדברי של חיבה חייבת לעשות ג א אומרת "איני ניזונית
ואיני עושה".
?ezy` z` qpxtl ick envr xikydl aiig mc` m`d .ep

.bq sc

˙˘:‰·Â
) ' q ez d i t lד "ה האומר(

 ed il ` epi a x m yaחייב להשכיר עצמו.

 i" y x z h iy zp ad a ' q ez d itleלא חייב להשכיר עצמו.
`xwp yi` izn ,zcxen z`xwp mb qekd zbifn i` zngn m`d ,`l izn ,zcxen z`xwp dy` izn .fp
.bq sc
?recne ,cxen

˙˘:‰·Â

‡.

‡˘‰

 ` p e d a x i t lרק כשאינה רוצה לקיי תשמיש נקראת מורדת ,ולכ ג ארוסה ,נשואה נדה ,חולה
ושומרת יב נקראת "מורדת " ,אבל כשאינה רוצה לעשות מלאכות לא נקרא מורדת ,והטע שנדה נקראת
מורדת ,זהו מפני שאינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאי לו .תוס' כותבי  :דלשיטתו אזיל דס"ל שיכולה
אשה לומר "איני ניזונית ואיני עושה".
 `p i pg x "a iq ei ia x it leנקראת מורדת ג כשאינה רוצה לעשות מלאכה ,וכותבי התוס' )ש ( .1 :שרק
מז' מלאכות שמשועבדת לו המוזכרי במשנה נקראת מורדת ולא מדברי חיבה כמזיגת הכוס .2 .תוס'
מצדדי לומר :שס"ל כר "ל דאמר ,שאשה לא יכולה לומר "איני ניזונית ואני עושה ".

·.

„¯ÂÓ ‡¯˜ ˘È‡˘ ÌÈÙÂ‡‰

 ` p e d a x i t lרק כשמונע תשמיש.
 ` p i p g x " a ' i q e i ia x lג כשמונע מלאכה ,כשאמר "איני ז ואיני מפרנס ".
תוס'

)ד סג :ד "ה אינו(

כותבי  :דבמדיר אשתו אי מוסיפי לה לכתובתו ,דשמא ימצא פתח לנדרו.
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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e` zg` dfxkd ixg` cin dzaezk zcqtn e` dnke dzaezkn oizget m`d ,dlra lr zcxen .gp
.cq :bq sc
?mipy

˙˘:‰·Â

‡.

˙„¯ÂÓ ˙¯„‚‰

היינו כשאמרה "בעינ ליה ומצערנא ליה".

·‰È„ .
 w " z it lפוחתי מכתובתה ,שבעה דינרי לשבוע.
 d c e d i ia x it l eשבעה טרפעיקי .
 :m ix a e q ep iz e a xשאי פוחתי לה מעט מעט ,אלא מכריזי עליה ארבע שבתות זו אחר זו ,ושולחי לה
בי "ד" ,הוי יודעת אפי' כתובתי מאה מנה ,הפסדת " ,ורמי בר חמא סובר :ששולחי לה "שתדע שמפסדת
כתובתה " שתי פעמי  ,אחת לפני ההכרזה ואחת לאחריה.

‚.

‰˙·Â˙ÎÓ ÔÈ˙ÁÂÙ ‰ÓÎ „Ú

 ep i zp y na d ced i ia x e w "z it lעד כנגד כתובתה ,ולאחר מכ מוציאה ללא כתובה.
 iq ei ia x it leלעול הוא פוחת והול עד שא תפול לה ירושה ממקו אחר גובה הימנה.

„.

‰ÎÏ‰‰

]['q 'eyz onwl r"re

 "edi` e" i "y x z qxib it lרבא פוסק לא כרבותינו אלא כת"ק ,שפוחתי עד כלות כתובתה ונמלכי בה,
ולא מפסידה מיד אחר ארבע שבתות ,ור "נ בר רב חסדא סובר כרבותינו וכדרמי בר חמא ,שמכריזי
פעמיי .
) ' qez d z qx ib i t l eד"ה ואינהו(  " e d p i ` e " z " x my aכל האמוראי סוברי כרבותינו ,אלא שרבא סובר,
ששולחי לה פעמיי  ,אחת לפני ההכרזה ואחת לאחריה וכדרמי בר חמא ,ומיד מפסידה כתובתה ,ור "נ בר
רב חסדא סובר ,ששולחי לה רק פע אחת אחר הכרזה .ומסקנא דשמעתי  :ד "חשבינ ליה י "ב חודש
אגיטא " ,קאי על מורדת ולא על האומרת" ,מאיס עלי ".

.‰

‡‰È·‡ ˙È·Ó ÂÏ ‰ÒÈÎ‰˘ ‰˙ÈÈÂ„ ˙‡ ˙„ÒÙÓ ˙„¯ÂÓ Ì

רבא הסתפק בזה ולא פשט הספק ,ושלכ תפסה לא מוציאי ממנה ,לא תפסה לא נותני לה.
`ivedl lekiy dpic e` dzaezkn oizgety zcxenk dpic m`d ,"ilr qi`n" zxne`d .hp
:bq sc
?cin

˙˘:‰·Â

 i" yx i t lעד י "ב חודש יש לה כתובה.
) 'qez it leד "ה ואינהו(

 z" x my aיכול להוציאה מיד בלא כתובה ,וא "צ להשהותה י"ב חודש.

xwirn .1 :"dil `pxrvne dil `pira" zxne`l "ilr qi`n" zxne` oia n"wtpd dne m`d .q
.cq :bq sc
?dyrnl .2 .oicd

˙˘:‰·Â

 ` x h e f x n i t lג האומרת "מאיס עלי " כייפינ לה פי' פוחתי מכתובתה כדי מורדת.
 zcxenl wx x n in ` it leפוחתי מכתובתה ,אבל  ,"ilr qi`n" zxne`dלא כייפינ לה.[`xhef xnk `lc] ,
) i " y x i t lד "ה לא( ) ' q e z eד"ה אבל( z" x my a

לא כופי אותו להשהותה אבל א רוצה מגרשה בלא
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כתובה ולא כופי אותו להוציאה.
) ' q ez a n " id i t l eש ( כופי אותו להוציאה ומפסדת כתובתה,
וצידדו התוס' :שלפי הי"מ ,זהו דוקא היכא דיש רגלי לדבר שהבעל אינו מתקבל עליה.

]c"it m"anxde s"ixd zhiy oke

.[zeyi`n

 ' n bd z p w q n lמשהינ לה י "ב חודש עד לנתינת הגט ,שמא תחזור בה ,ובאלו הי "ב חודש אי לה מזונות
מהבעל.
) i" y x it lד סג :ד "ה כלתה(

הגמ' קאי על האומרת "מאיס עלי " ,אול ל "מורדת " פוחתי מכתובתה.

) ' qe z it lד"ה ואינהו(  z" x m yaהגמ' קאי על "מורדת " ,אבל האומרת "מאיס עלי " מוציאי אותה מיד,
שהרי שניה רוצי להתגרש ,וא "כ למה נשהה אות  ,וזהו מעיקר הדי .
` :` x i x y a x a z k a ` v n d c e d i e p i a x ml eשתיקנו בימיו ליקח ממנה מה שתפסה ולתת לה גט
לאלתר ,ולפי זה אי נפק "מ בי "מורדת " לאומרת "מאיס עלי" ,ובשניה יכול להוציאה מיד בלא כתובה.
.cq :bq sc

?daezka z`vei m`de dpic dn ,"ilr qi`n" zxne`d.`q

˙˘:‰·Â

 i" y x z h iy i t lאמימר סובר שאי כופי אותה להיות תחתיו ,אלא נות לה גט ולא כתובה.
' q ez a n " id z h iy it le

][d`ivedl eze` oiteky xaeqd xnin` zrcl "ilr qi`n" zxne` m`y mixaeqd

בהכרח שמפסידה

כתובתה.
?recne ,lreale lral dxeq` m`d ,ziaa s`ep mr ezy` z` `vny lra .aq

:bq sc

˙˘:‰·Â

בתוס' )ד"ה אבל( מבואר :שא יש עדי שראו אות כדר המנאפי או שראו דבר מכוער או שהתחבא
מפני הבעל ,והאשה אמרה "טמאה אני ל " אסורה לבעל ולבועל ,בגלל העדי או בגלל ששויה אנפשה
חתיכה דאיסורא.
וא כשאי עדי והאשה אמרה "אני לא טמאה " האשה מותרת ,דאי נאסרת עד שראו אותה ב' עדי
כדר המנאפי  .תוס' מביאי את הגמ' בנדרי האומרת :שא הנוא התחבא אסורה ,וא לא התחבא
מותרת ,ומבארי את הגמ' בכמה אופני  ,הדיני היוצאי מדברי התוס' ה כדלהל :
 `agzd `le gxa s`epde "d`nh `l ip`" zxne` `ide micr eid `l m` .1מותרת לבעל ,וא
גירשה או מת מותרת לבועל ,משו שא עשה איסורא אירכוסי הוי מירכסwleg epi` 'qeza ipyd uexizd] .
.[df lr
.2

`agzd s`epdy ote`a mcewd oicak

) ' q ez a o ey ` x d u ex iz d it lש ( אסורה לבועל ,כיו דמוכח דעביד איסורא ,אול
אסורה ,כיו שאי אשה נאסרת עד שיראוה כדר המנאפי .

לבעל אינה

 zez li` y d it lאסורה א לבעל ,דס "ל שבדבר מכוער תצא א מהבעל.
) ' q ez a i p yd u ex iz d it leש (

מותרת א לבועל ,שהרי אמרה "שהיא לא טמאה ".

 "ip` d`nh" dxn` .3אסורה לבעל ,כיו דשוייא אנפשה חתיכה דאיסורא ,וק "ו שאסורה לבועל,
וכ "ש לפי השאילתות ' qe z a n " id it le ,[lradn s` `vze xacd xreknc l"qc] ,נאמנת ג מפני שיש לה
מיגו שיכלה לומר לה "מאיס עלי".
.4

`lr mrh zpzep dpi`e "d`nh dpi`y" dxn` dry xg`le dwzy del`yyke micr eid `l m
 dzwizyאסורה לבעל ולבועל ,משו ששתיקתה נחשב כאילו אומרת "טמאה אני" ,ואסורה מדי

שוויא איניש אנפשיה חתיכא דאיסורא ,וכ "ש לפי השאילתות.
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dzewizy lr mrh zpzepyk j` mcewd oicak

, וא התחבא אסורה לבעל ולבועל,א הנוא לא התחבא מותרת

.5

(  ' )שq ez a i py d u ex iz d it l

,`xeqi`c `kizg diytp` yipi` `ieey oicn dxeq` `agzd `l m` s`y "ip` d`nh" dxn`k dpicy okzi - 'qeza oey`xd uexizd itl]

.[zezli`yd itl y"ke
raz .2 .dvilg dvex `ide uelgl `le mail razy ina .1 :cxn zxb` miazek m`de oicd dn .bq
mivex mdipy m` .5 .uelgl e` ,mail `id draz .4 .mail `le uelgl raz .3 .uelgl e` mail
.cq sc
?uelgl `le mail `l dvex `l `ed m` .6 .meaia

:‰·Â˘˙

 למסקנת הגמ' דבריו ה למשנה. אי כותבי אגרת מרד על ארוסה:אמר רב טובי בר קיסנא אמר שמואל
:  ולתוס' ה כדלהל, האופני הדיני היוצאי מסוגייתנו לרש "י,אחרונה
dvex dpi` recn mixkip mixac dxn`y `la]

ÌÂ·ÈÈ ‡ÏÂ ‰ˆÈÏÁ ‰ˆÂ¯ ‡È‰Â ıÂÏÁÏ ‡ÏÂ Ì·ÈÏ Ú·˙˘ ÈÓ

.‡

[eze`

לפי רש"י זהו האופ שרב טובי בר קיסנא אמר שמואל "כותבי אגרת מרד של ארוסה ולא על
" שומרת יב
 דמצות יבו,  לכו "ע אי כופי אותו לחלוd p ey ` x d p y n c ` a il `

( מובא בתוד "ה ודיני, )ביבמותi" y x it l

. וכותבי עליה אגרת מרד,קודמת
zrca ,i`n d"c 'qeza ipyd uexizl `ed oke]

.  לא כופי אותה להתייבa x z rc a z " x my a

( ' )ד "ה ודיניq e z i t l e

.[l`eny
, לפי שאי מתכוו למצוה:מפרש

( )ד "ה אי

 רש "י.  לכו "ע אי כופי אותה להתייבd p ex g ` d p y n i t l
."ואמרינ ליה "זיל נסיב אחריתי

Â˙Â‡ ‰ˆÂ¯ ‰È‡˘ ÌÈ¯ÎÈ ÌÈ¯·„ ‰¯Ó‡˘ ÔÙÂ‡· Í‡ Ì„Â˜‰ ‡˘Â·Î
 כופי, וא אי אפשר,א אפשר לאטעויי שיחלו לה מטעינ ליה

.·

(  )מובא בתוס' שz e n a i a i " y x i t l

.אותו לחלו וגובה כתובתה
iptl dltpn ueg]

,  אלא מטעינ ליה שיחלו,  אי כופי אותו לחלו, ' )ש ( ג כשאי אפשרqez d i t l e
.[uelgl eze` oiteky iwqxea g` iptl e` oigy dken

Ì·ÈÏ ‡ÏÂ ıÂÏÁÏ Ú·˙˘Î

.‚

.[dpexg` dpyn itl t"kr ,uelgl] . נזקקי לו: אמר ר' פדת אמר רבי יוחנ
. ונזקקי לכתוב עליה אגרת מרד, היינו כשהיא רוצה להתייב ולא לחלו
 אי,  אבל כשהיא רוצה להתייב, היינו כשהיא לא רוצה להתייב ולא לחלו

( )ד "ה תבעi" y x it l
( ' )ד "ה תבעqezd i t le

.כותבי אגרת מרד

ıÂÏÁÏ Â‡ Ì·ÈÏ ‡È‰ ‰Ú·˙

.„

:  הדיני כדלהלdpex g` d p ynle ,  כופי אותו שייב או שיחלוd p ey ` x d p y n l
 שהדי שכופי את הגדול שבאחי: בתוס' )ד"ה ודיני( מבוארuelgl `le mail `l dvex epi` m` .1
 שלא כותבי עליו: וסובר רב תחליפא בר אבימי אמר שמואל, זהו אפי' אינה באה מחמת טענה, לחלו
. משו שהיא לא מצווה במצות פריה ורביה,אגרת מרד
i"yx zhiy itl]

, וכותבי עליו איגרת מרד להוסי על כתובתה, כופי אותוdprh zngn d`a m` .2
.[oitek oi` - z"x itle ,mail oitek - dpey`x dpync `ail`
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.‰

) i " y x m y a ' q e z d i t lביבמות(

אי מעכבי מה להתייב ואפי' למשנה אחרונה ,הסוברת שמצות חליצה

קודמת.
) ' qez d i t leד "ה ודיני(

א לא ברור לנו שמתכווני לש מצוה ,כופי במילי ,ומרחיקי אות מ היבו ,

דקיי "ל כאבא שאול.

.Â

˙·ıÂÏÁÏ ‡ÏÂ Ì·ÈÏ ‡Ï ‰ˆÂ¯ ‡Ï ‡Â‰Â Ì·ÈÏ Ú

 d p ey ` x d p y n lכותבי עליה אגרת מרד ] dpex g` d p ynle ,[maiizdlאי כותבי .
`ide mail dvex `edy ote`a ,iwqxea g` iptl e` oigy dken iptl dltpy dnaia oicd dn .cq
.cq sc
?dvilg dvex

˙˘:‰·Â

בתוס'

)ד "ה ודיני(

מבואר :שאפי' לפי משנה ראשונה כופי אותו לחלו  ,א א לא נתנה אמתלא לדבריה.

?recne ,dl ozil aiig dn ,yily ici lr ezy` z` dxynd .dq
˙˘:‰·Â

:dq±:cq

המשנה מסיימת שכל הדברי שנכתבו בהמש שנות לה אמורי בעני שבישראל ,אבל במכובד הכל לפי
כבודו.
.1

.mly reay ly zecerql oixery oiaw 'cn e` oihig oiaw ipyn dl zegti `l

א היתה מינקת מוסיפי על מזונותיה ,משו דחולה היא ,וזהו תוספת למזונות שנות עבור התינוק,
ובגמ' מבואר :שמוסיפי למינקת יי  ,הואיל ויי יפה לחלב.
 ,dliac dpn e` zexbexb awe ony bel ivge ziphiw aw ivg dl ozep .2וא אי לו ,פוסק לעומת
פירות ממקו אחר.[mcewa oicak mitiqen zwpinl] .
 oii .3א היתה רגילה לקבל מבעלה שני כוסות יי  ,מקבלת מהשליש רק כוס אחד ,וא קיבלה כוס
אחד ,אי נותני לה כלל .וא היתה רגילה לקבל יי לציקי קדירה להטעי את התבשיל ,נותני לה.
].[1 oicak mitiqen zwpinl
.4

zlvgne utn dhin

נות כפי מנהג המקו .

 zqke xk .5כשדרכה בכ חייב לית לה w " z it l ,jka ekxc la` jka dkxc oi`yk j` ,אי נותני
לה ,כיו שאי דרכה בכ  oz p ' x i t l e ,נותני לה ,דיכולה לטעו "פעמי מזדמ שיבוא בי השמשות
בלא שיהיה לו ,ויקח את שלי " .ומפרש רש "י )ד"ה ושקלת לדידי( :מפ שלי או א אקנה כר וכסת משלי.
.6

.dipznl xebge dy`xl dtik

 milrpn .7ממועד למועד א היא במקו הרי שצרי ג' פעמי בשנה.
 micba .8של חמישי זוז משנה לשנה ,ונות לה זאת בימות הגשמי ולא בימות החמה ,ומתכסה
בבלאותיה בימות החמה ,רב יוס פסק לאשת רב יוס בריה דרב מנשיא שיראי לפי כבודה הראשו .
 .[i"yx - miphw mixacl] ,reay lkl sqk drn .9א אי נות לה מעה כס "מעשה ידיה שלה " ,רש"י
ד"ה מעשה ידיה( מפרש :ואוקימנ לעיל )ד נט (.שהכוונה למותר מעשה ידיה ,דהיינו לפי רב ושמואל
הסוברי )ש ( מעה כס כנגד מותר מעשה ידיהdpynd ,dici dyrn cbpk sqk drn xaeqd dad` xa `c` ax itl la`] .
.[dheytk
)במשנה
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zay ilill zay ililn enr zlke`

.10

. אכילה ממשon gp a x i t l
 הואיל ומשרה אותה ע"י,  אפי' גמל וספ: כותבי

()ד "ה רב אשי

' תוס,היינו תשמיש

iy ` a x it le

.שליש
:dq

?recne ,inl dpnl`d xzene dize`lae dy`d zepefn xzen .eq
:‰·Â˘˙

. לבעלzepefn xzen .1
. כדי שתתכסה בימי נדותה ולא תתגנה בעלה, לאשהze`la xzen .2
.  דלא שיי הטע שבדי הקוד, ליורשיוdpnl` ze`la xzen .3
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.eq :dq sc

?dy`l e` lral mikiiy m`d ,dici dyrne dy`d z`ivn .`

:‰·Â˘˙

‰˘‡‰ ˙‡ÈˆÓ

.‡

 נמצא שהמחלוקת במציאה היא כמחלוקת בהעדפה ע"י. הכל לבעלהw " z it le ep i zp y nc `p z i t l
,lradn `l zipefip m` - d"nxd itl] .  כי רוב מציאות צרי לחזר אחריה: ומפרש רש "י.(' )האמור לקמ נושא ג,הדחק
.[wleg y"`xde ,dnvrl dz`ivn
 אבל א כשמתבטלת, שזהו דוקא כשאינה מתבטלת ממלאכתה:  תוס' )ד"ה והא( כותבי. לעצמהr" x it le
. משלמת שכר הפקעתה לבעלה,ממלאכה
.לבעלה

˜Á„‰ È"Ú ‡Ï˘ ‰Ù„Ú‰ Â‡ ˜Á„‰ È"Ú ‡Ï˘ ‰È„È ‰˘ÚÓ .·
˜Á„‰ È"Ú˘ ‰Ù„Ú‰ .‚

oiprl ,dlral careyn dwlg r"xl - iax d"c .hp sc lirl 'qeza ipyd uexizd itl]

.הגמ' נשארה בספק

. לעצמהr" x i t l e , לבעלהw " z it l
.[dtcrd dze`n zexit lke` lrady

˙Á‡ ˙·· ˙ÂÎ‡ÏÓ '‚ Â‡ '· ‰˘ÂÚ

:dq sc

.„

?inl ,dnbte dzyea .a

:‰·Â˘˙

 אבל,בש ר"ת אחר שחזר בו
ינת

()ד "ה ה "ג

' וכ הוא בתוס, כ הוא הגירסא המופיע אצלנו, שלהw " z i t l
."לפני שחזר בו הגירסא "שלו

 שלו,  וא שבגלוי לה אחד ולו שני,` א שבסתר לה שני חלקי ולו אחדx iz a o a i" x it l
. שלה ילקח קרקע והוא אוכל פירות,מיד

:dq sc

?oda dkef lrad m`d ,miqkp zyxeid dy` .b

:‰·Â˘˙

. לבעלהzexitd mle` , לאשהsebd
:dq sc

?oec`le lral jiiy m`d ,card z` e` ,dy`d z` ewifdy wfp .c

:‰·Â˘˙

.' יעוי לעיל תשובה בdy` ewifdyk .1
 וילקח בה קרקע, שהשבת גדולה הכל לעבד:  תוס' )ד"ה שלה( מביאיexiag ly ixar car wifdyk .2
. ואיכא מ "ד לרב, איכא מ "ד בגמ' בהחובל שהכל לעבד כנ "ל, ודמי שבת קטנה,והאדו אוכל פירות
mixg`y zerya zek`ln mb dyeryk e` (  )אפי' בלא מאמzg` zaa zek`ln dnk dyerd dy` z`ivn .d
?dy`l e` lral zkiiy m`d ,micaer `l

.eq sc
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. רב פפא ורבינא מסתפקי בזהzg` zaa zek`ln dnk dyery ote`a .1
ax mya y"`xde]

. שלר"ע לעצמה, שהספק א נחשב העדפה על ידי הדחק: רש "י ותוס' )ד"ה והא( מפרשי
.[dly `edy dfa dcen w"z m`d `ed wtqdy :yxtn oe`b i`d

 ולא נחשב, שלכו "ע זה שלה: בתוס' מבוארmicaer `l mixg`y zerya zek`ln mb dyeryk .2
.להעדפה על ידי הדחק
,miaeh oa xiyra e` miaeh oa ipra e` dy` ly cbaa e` exiag cbaa e` exiag zy`a wwx
.eq sc
?recne ,inle zyea aiig m`d

.e

:‰·Â˘˙

. דאשתו כגופו, חייב לבעלהexiag zy` lr wwxyk .1
 דהעני והעשיר לאו, נותני לעני או לעשיר ולא לבני משפחתוmiaeh oa xiyr e` ipr lr wwxyk .2
.כגופייהו דבני משפחה
. משו דלית בזה זילותא, פטורdy` ly cba lr e` exiag cba lr wwxyk .3
.mitqk .1 :el dqipkdy mi`ad mixacd cbpk daezka lrad aezkl jixv mekqd edn .f
ly milnb .7 .adf ixpic .6 .xeay adf zekizg .5 .oihiykze adf ilk .4 .sqk ilk .3 .micba .2
.fq :eq sc
?recne ,`iaxr

:‰·Â˘˙

ÌÈÙÒÎ ‰ÒÈÎ‰˘Î
 מפני שבכספי יכול מיד לעשות בזה,[ze`n

.‡

,מוסי בכתובה שליש יותר
. ואי הבדל א זה עיסקא זוטא או עיסקא רבא,סחורה

ynge sl` azek ,sl` dqipkd m` okle]

ÌÈ„‚· ‰ÒÈÎ‰˘Î

.·

,  שזהו מפני שפוחתי:  רש"י )ד"ה וכנגד( ותוס' )ד"ה פחות( מסבירי. מוריד חומשoda ynzydl ick m` .1
`"yxdn oiir ,miiw minrhdn cg` oi` m`] . שדר לשומ יותר חומש לכבוד הכלה ולחבבה על בעלה: טע נוס
.[mixeriy uaewe
 מורידoda ynzydl `le dxegql `l m`ye ,  שהרי ה ככספי: ( כותבי

)ש

' תוסdxegql m` .2
.חומש

ÛÒÎ ÈÏÎ ‰ÒÈÎ‰˘Î .‚
·‰Ê ˙ÂÎÈ˙Á ‰ÒÈÎ‰˘Î .„

.מוריד חומש

 שזהו בחתיכות שאי: הגמ' מבארת, ששמי אותו והרי הוא בשוויו:רב שמ בר אבא בש רבי יוחנ אומר
:  הדיני ה כדלהל, אבל בחתיכות שיש בה פחת או בדינרי זהב,בה פחת
 שרבי יוחנ שאמר "שהרי ה בשוויה " מדבר: בתוס' )ד"ה זהב( מבוארoihiykze adf ilk dqipkdyk .1
 אבל כשהכניסה לו נזמי, כיו שלא פחתי, ולכ לא מוסי ולא פוחת,בתכשיטי שלא משתמשת
. מפני הפחת שבו, מוריד חומש, וטבעות להשתמש בה
,`kixt adf el dqipkd
[e`venn ux`d on lhipd adf :miyxtn 'qez] `lnna e` [lecbl ohw

oia welig oi` - 'qez itly :azek `"yxdnd ,mda oiynzynyk ltepy zephw ze`hexb :yxtn i"yx]

.הרי הוא ככלי שפוחת חומש

.2

 וא במקו שנהגו, א במקו שנהגו לפורט דינ ככספי שמוסי שלישadf ixpic dqipkdyk .3
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שלא לפורט  ,שמי בשוויה .
.4

wgcd i"r iwtpy ote`a adf ixpic dqipkdyk

 ' n ba oey ` x d u e x i z d i t lלת"ק ככספי  ,ולרשב "ג בשוויה .
 ' n ba ip y d u e x i z d i t lלא איתפריש.

.‰

‚‡È·¯Ú Ï˘ ÌÈÏÓ

בגמ' מבואר :שאשה גובה בה פרנא ,רש "י מפרש :שיש ריוח שליש ,תוס' הבינו בכוונתו :שה ככספי ,
אבל תוס' עצמ שהסבירו "פרנא " הכוונה לכתובה ,אי הכרח שה ככספי .
?el yiy milke ezia z` xeknl eze` oiaiign m`d ,dwcv el mipzepy iptl ipr .g

.gq sc

˙˘:‰·Â
.1

mrd on dwcv zeabl ribd `l oiicre dwcv el epziy jixvy ipr

]hwl ,xwtd ly mixacn zgwl xzeny

 [d`te dgkyעדיי אי מחייבי אותו למכור כדי שיהיה לו לאכול ,לא את ביתו ולא כלי אכילה ושתיה
ומלבוש ומצעות ,אפי' ה כלי כס וכלי זהב ,וא הכלי כס והכלי זהב היו כלי תשמישו ,לדוגמא:
מחרישה ,מוכר ולוקח פחות מה .
 mrd on dwcv daby xg` .2מחייבי אותו למכור כליו ,וליקח אחרי פחותי מה .
.['qez 'itke ,miwelg mpi` 'nbd ivexiz 'ay :rnyn

]m"anxd oeyln

yiy milke ezia z` xeknl eze` oiaiign m`d ,xiyr `edy rcepe d`te dgky hwl daby in .h
.gq sc
?recne ,el

˙˘:‰·Â

 i" yx it lמחייבי אותו למכור אפי' את כלי תשמישיו ,[ogleye dhin diizye dlik` ilk :`nbecl] ,ולהחזיר את
הלקט שכחה ופאה ,בא ישנ עדיי בעי  ,ומבואר בתוס' :שזהו קנס שקנסוהו חכמי .
 z" x it leאי מחייבי אותו להחזיר כלל ,דהוי ממו שאי לו תובעי .
?zepefne `ipecp :`ypidl d`ay dnezil ozil ie`x dnk .i

.gq sc

˙˘:‰·Â

‡‡ÈÂ„ .
 w " z it lמה שראוי לה ,שיטת רש "י ותוס' )ד"ה מאי( :דהיינו עישור נכסי מנכסי האב,
.[mipey`x x`yae

]`"ahixa ,o"xa r"re

 d c e d i ia x i t lא האב השיא בת ראשונה בחייו ,ואח"כ לא העני ,נותני לשניה כדר שנת לראשונה,
וא לא השיא בת ראשונה בחייו ,שמי באב כפי שאנו בקיאי באביה .רש "י )ד"ה ינת וד"ה לפרנסה( מפרש:
דהיינו ששמי א היה וותר או קמצ  ,בי שהוא עישור בי יותר ובי פחותd"c :p sc lirl i"yxa `ed oke] ,
.y"iir ,xeyirn xzei dl ozil dgek mitin `l la` ,xeyirn zegt dl ozil `wec oinyy :xaeq i`ne d"ceza my g"xd eli`e ,l`enycke

.[mipey`x cere `"ahix oiire - w"z epiid minkgy :rnyn 'qeze i"yxn
שמואל פוסק :שמי באב כרבי יהודה ,וכ פוסק כרבי שא א "א לאמוד את האב נותני לבת עישור
נכסי .

·.

Ô˘Â·ÏÏÂ ˙ÂÂÊÓÏ

בגמ' מבואר :ששמי את הנכסי ונותני לה .רש"י )ד"ה הא באכילה( מפרש :א האב עני נותני לה כפי
שמפורט במשנה לעיל ד סד :במשרה על ידי שליש ,וא הנכסי מרובי הכל לפי הכבוד.
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בתוס' )ד"ה לא( מבואר :שדוקא לעני הנדוניא יש מ "ד ששמי באב ,מפני שאינו מתנאי בי "ד ,אבל למזונות,
לכו "ע אי שמי באב ,הואיל ועל כרחו מתחייב בתנאי בי "ד.
zaa `ypidl mlek e`ayk ji`e ,`ypidl zg` zg` d`ayk miqkp xeyird z` miwlgn ji` .`i
.gq sc
`?zg

˙˘:‰·Â
`ypdl zg` zg` e`ay ote`a oae zepa dnk yiyk

.1

נותני לראשונה עישור ,ואח "כ לשניה

עישור ממה שנשאר ,והשאר לב .
 `ypdl zg` zaa mlek e`ay ote`a oae zepa dnk yiyk .2הראשונה נוטלת עישור והשניה
עישור ממה שנשאר ,וכ כול  ,ואח "כ חוזרות וחולקות עישוריה בשוה ] ,[oal x`ydeוכל זה כדי לברר
ירושת הב .[dxzie d"c .hq sc i"yxa x`eank ,deeya zewleg olek ,oa `la zepa wx yiyk] .
) ozqpxte odizepefn ecai` m`d ,eqx`zd e` e`yip e` exbay zepad .aiנדוניא(?

:gq sc

˙˘:‰·Â

‡.

˜˙‡˘È˘ ‰Ë
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מקבלת פרנסתה א א לא מיחתה לפני הנישואי .

 x f r l ` o a y " x i t lא נישאו או בגרו ,איבדו א את פרנסת  ,א שמיחו לפני הנישואי או הבגר,
 ,[i"yx - oixaebl zegwlzc cr e` oxbazc cr e` mdl azkכיצד ה עושות ,שוכרות לה בעלי ומוציאי לה פרנסת .
]jke

 ia x i t l eנישאו או בגרו איבדו מזונותיה אבל לא פרנסת  .רבא פוסק כרבי ,וסובר .1 :רק א מיחו
לפני הנישואי לא הפסידו פרנסת  .2 .[gi w"q biw 'iq f"rd` y"ad k"yne `"bd oiire ,xad iptl d"d - miwqetd aex itl] .א
לא מיחו הפסידו ג פרנסת 'iq f"rd` r"ey r"nqd k"ke ,d"`x - dp`ypzy iptl aey zegnl mikixv - xbad iptl egin m` s`e] ,
 .3 .[r"eya rnyn okye ,gi w"q biwהניזונית מהאחי מחמת שפסקו לה האחי מזונות לאחר נישואיה או לאחר
שתבגר ,לא הפסידה פרנסתה ג א לא מיחתה ,הואיל ושתיקתה אינה ראיה שמוחלת ,אבל א בגרה
ונישאת צריכה למחות.[dciqtdy :wqt `"nxde ,dciqtd `ly :wqtp ,'f 'irq biw 'iq r"eya - dzin zrya zxbeaae] .
בתוס' מבואר :שמה שבסוגייתנו משמע שלנערה ארוסה יש מזונות ,זהו לא כרב הסובר
שמשעת אירוסי אי לה מזונות ג א עדיי לא בגרה.
) dqpxt m`d .biנדוניא(

?dn oiprle ,daezk

)בפרק נערה שנתפתתה(

i`pzn od zepefne dqpxt m`d ,ilhlhnne icarynn oiaeb ,zepefne
.hq :gq sc

˙˘:‰·Â

‡.

È„·Ú˘ÓÓ ˙Â·‚Ï ÔÈÚÏ

מעשי בכל יו  .1 :שמוציאי לפרנסה ששיעבדו האחי  ,בי משכנו או מכרו.
 .2 .[eli`c d"c 'qezae ,dqpxtl oi`iven d"ce icarynn d"c i"yxאי מוציאי מזונות מנכסי משועבדי אפי' ששיעבדו
אחי  .[:gn sc oihib 'nb - oiaevw opi`e oiaezk opi`y itl ,mlerd oewiz iptn] ,וכ דעת רבי.
]`- `a`d cariyy dnn `l la

) op gei i a x i t leד סט (.אחד זה ואחד זה אי מוציאי ממשועבדי  ,רש "י )ד סט .ד"ה אחד( מפרש :שזהו ה
לפרנסה וה למזונות .הגמ' מסתפקת :א רבי יוחנ לא שמע דברי רבי וא היה שומע היה מקבל או שהוא
שמע ולא מקבל ליה.

·.

ÈÏËÏËÓÓ ˙Â·‚Ï ÔÈÚÏ

 ia x it lבי לפרנסה בי למזונות גובי ממטלטלי.[ilhlhnn oiaeb oi` - .`p sc lirl xfrl` oa oerny iax itl] .
`ax

][:hq scae .`p sc

 :wqetהלכתא ממקרקעי ולא ממטלטלי בי למזונות בי לכתובה ובי לפרנסה.
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ומבואר בתוס' )לעיל ד נא .ד"ה ממקרקעי( :שרבא הכא מדבר בלא אמידנא שרוצה לית מטלטלי ,אבל
באמידנא פוסק רבא )בד סח (.שגובה ג ממטלטלי ,ולכ בזה "ז כולהו גבי ממטלטלי.

‚.

‰·Â˙Î È‡˙Ó Ì‰ Ì‡ ÔÈÚÏ

 zepefny : x n e ` ia xה מתנאי כתובה וכחוב dqpxt la` ,לא הוי מתנאי כתובה ולכ לא כחוב,
ונפק"מ :לעני שא האבא אמר "אל יזונו בני מנכסי" ,לא שומעי לו ,אבל א אמר "אל יתפרנסו בני
מנכסי " שומעי לו ,ומפרש רש "י )ד"ה אל( :שהפרנסה אינה חוב עליו כתנאי כתובה אלא חוב על היתומי
היא היכא שלא צוה שלא לפרנס  .ומבואר בתוס' )ד"ה מאי( :שלרבי פרנסה אינה כתנאי כתובה לעוד שני
דיני  .1 :לעני שא נישאו או בגרו איבדו מזונותיה ולא פרנסת  .2 ,לעני פרנסה ששמי באב ,אבל
למזונות שמי את הנכסי  ,ולא שמי באב.
,mipad ly e` `a`d ly ,aeg zlrak e` zyxeik dpic m`d ,`ipecp zlawnd mipad oia za .ci
.hq sc
?n"wtp i`ne

˙˘:‰·Â

בת נחשבת כבעלת חוב של האחי ולא של האבא ,ואינה כיורשת ,ולכ  .1 :האחי יכולי לסלקה בזוזי,
 .2יכולי לית לה רק חדא ארעא ולא חלק מכל קרקע וקרקע .3 ,גובה קרקע מבינונית .4 .גובה מהאחי
בלא שבועה.
epzpi" zxne` `ide a`d zne ,`ypzykl `ipecp e` dcy zepwl ,epzgl zern yilynd .eh
:hq sc
?recne ,dl oirney m`d ,"ilral

˙˘:‰·Â

‡.

‡‰Ë˜ ‡È‰ Ì
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‡‰ÏÂ„‚ ‡È‰ Ì

אי שומעי לה א לאחר שנשאת ,מפני שאי במעשה קטנה כלו .

 oi`eypd on m` .1שומעי לה ,רש "י
שתנשא ,דמשנשאת הבעל זכאי לאכול פירות.
)ד "ה מ (

.2

מפרש :שאי בדעתו של האב למסור לשליש אלא עד

oiqexi`d on m`e

 on gp a x m ya `a x w qet j k e , n" x i t lאי שומעי לה .אילפא מסביר :שזהו משו שמצוה לקיי
דברי המת.
 l ` en y x n ` d c e d i a x w q et jk e , iq e i i a x it l eשומעי לה ,תוס' )ד"ה הא( מסבירי  :שזהו משו
שס "ל אי מצוה לקיי דברי המת.
l`" xn` e` ,[milwy izy - rlq] rlq mdl ozil oiie`xy ote`ae "zaya ipal lwy epz" xne`d .fh
mipzep m`d ,"mdizgz mixg` eyxii [i"yx - mipa `la] ezn m`" xn` e` "lwy `l` mdl epzz
.r :hq sc
?recne ,rlq e` lwy mdl

˙˘:‰·Â

 reayl rlql od miie`xe "lwy epz" xn`yk m` .1לכו "ע נותני לה סלע לשבוע.
.2

`"lwy `l` epzz l`" xn`yk m
iq ei ia x it l

נותני לה סלע דהיינו כל צורכ  ,דס"ל אי מצוה לקיי דברי המת ,וכל הנכסי

שיי לה .
 `a q ` i d d ` pz c `z i ix a d it lאי נותני אלא שקל ,אילפא מפרש :דהאי תנא סובר כר "מ דאמר
"מצוה לקיי דברי המת ".
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 ` a w e r x n x n ` ` c q g a x i t l eהלכתא בי אמר "תנו " בי שאמר "אל תתנו אלא שקל " נותני
לה כל צרכ  ,ושאפי' ר "מ סובר כ  ,דדוקא במילי אחרנייתא ס "ל לר "מ מצוה לקיי דברי המת ,אבל
בהא מינח ניחא ליה ,והא דאמר הכי ,לזרז אות קאמר ,שיחזרו אחר מזונותיה  ,ורישא דהברייתא
לא כהלכתא.
 "mdizgz mixg` eyxii ezn m`" xn`yk m` .3בי אמר "תנו " בי אמר "אל תתנו " ,אי נותני
לה אלא שקל ,ופירש "י )ד"ה אי ( :שאי לנו להפסיד את הבאי אחריה .[r"ekl edfy :x`ean w"nhiya] ,
oiaezkk n"ky ixac" ly `zkld yi recn k"`e ,`ixaa mb dpyi devnd m`d ,znd ixac miiwl devn m`d .fi
?"oixeqnke
.r sc
˙˘:‰·Â

 n" x i tlמצוה לקיי דברי המת.
בתוס' )ד"ה הא( מבואר :שאמרינ כ ג בבריא ,ובכל זאת צרי ג את ההלכה של "דברי שכ "מ וכו' ".
 : yx t n o ey` x d ey ex it a z" xזהו משו שלא אמרינ מצוה לקיי דברי המת אלא רק כשהושלש
לכ  : i p y d ey e x it le ,זהו משו שמצוה לקיי דברי המת אומרי דוקא במת נות בחיי מקבל ,ודברי
שכ "מ אומרי בכל עני .
 iq ei ia x it leאי מצוה לקיי דברי המת.
?miiw eyry dpznd e` oipwd e` xknd m`d ,exkny miphw .gi

.r sc

˙˘:‰·Â
.1

oilhlhn exkny [i"yx - ryz ipan xzei] zehert

מעשיה קיימי  ,חו א

יש אפוטרופוס שאי

מעשיה כלו .
בתוס' )ד"ה אבל( מבואר :שא נתנו מתנה
.[dpzn ozpzn oi` r"ekl - zerwxw epzp m`y :azky
.2

zerwxwa exkny [ryz ipan xzei] zehert

מתנת קיימת ,אפי' יש ש אפוטרופוס.

],ixy` zedbda oiire

אי מעשיה כלו אא "כ הביאו ב' שערות או כבר בני

עשרי .
 ryz e` dpeny ipan zegt zewepiz .3ברש "י מבואר :שאי מעשיה כלו .
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`?oicd dne ,xcpd lg m`d ,"el zepdiln ezy` z` xicnd" .

˙˘:‰·Â

‡.

ÔÈ„‰

][mei 'll `nbecl ,onf zlabda xcpyk t"kr ,epizpyna x`eany itk

) w " z i t lבמשנה( בעל שהדיר את אשתו מליהנות לו" ,['c `yep onwl x`eank ,lg xcpdy mipte`a] ,עד ל' יו יעמיד
פרנס ,יותר מכא יוציא וית כתובה",['b `yep onwl l`enye ax zwelgna ielz mzqa la` ."mei 'l" cr yxityk t"kr edf] ,
דיותר מל' יו שליח לא עושה שליחותו ,ודי זה בי בישראל ובי בכה .
"יוציא " שאמרו ,א הכוונה שכופי אותו להוציא עיי בתשובה הבאה.
 d c e d i ia x it l eבכה שני חודשי יקיי  ,יותר משני יוציא וית כתובה ,[dnly zk`lna oiire] ,והקילו
בכה  ,משו שא יגרשנה לא יוכל להחזירה ושמא סופו יתחרט ,ולכ רבנ נתנו לו יותר זמ .
) ii a ` z rclד

עא :(.הנפקא מינא בי ת "ק לרבי יהודה הוא רק בכהנת.

 :` a x z rc l eli ` eהנפק "מ ג בישראל באופ שהחודש חסר,
` ,[mzqa sשלת"ק לא יוציא ,ויעמיד פרנס ל' יו  ,ושלפי רבי יהודה ,דינו כיותר מל' יו ,[daezk ozie] ,
דס "ל שהגבול הוא "חודש ".['d 'c 'eyz onwl r"re] ,
]l`enyle ,mei 'll yexita xicda `wec edf axl

·.

ÔÓÊ ˙Ï·‚‰ ‡ÏÏ Ì˙Ò ‰¯È„‰˘Î

) l` en y it lבגמ' ד עא (.משנתינו שלא כופי להוציא "עד ל' יו " ,מדובר בי כשהבעל פירש שהנדר ל "ל'
יו " ,שמעמיד פרנס לל' יו ואח "כ חוזרת לאכול משלו ,בי בסת  ,שממתיני ל' יו  ,שמא ימצא פתח
לנדרו ,וא לא מצא יוציא וית כתובה.
) ax itleש (

במשנתינו מדובר דוקא במפרש "עד ל' יו " ,אבל בסת  ,לכו"ע ובכל מקרה יוציא לאלתר

וית כתובה.

‚.

‰ËÈÓ‰ ˘ÈÓ˘˙· ‰Ï˙˘Î

בתוס' )ד"ה ה"נ( מבואר :שמה שמבואר במשנה "ל' יו " ,זהו דוקא כשהנדר הוא על הנאת מזונות ,אבל א
אמר "יאסר תשמיש עלי א אזונ " ,לפי שמואל ] [mcewd `yepaמוציאה לאחר ל' יו  ,כי יכול להעמיד
פרנס עד ל' יו  ,ואח "כ יזו אותה בעצמו ותאסר :לבית הלל שבת אחת ,ולב"ש שתי שבתות ,ואח"כ יוציא
וית כתובה`vniy ick mini 'f wx oiznie ,cin dpdzc mixaeqe miwleg m"anxde xehdy azkc ,a"wq cr 'iq f"rd` l`eny ziaa r"re] .
 ,[excpl gztולפי "ז יוצא שלדעת רב ,האופני והדיני ה כדלהל :
 mzqa jk xcp m` .1יוציא לאלתר וית כתובה.
 "zegt" e` [i`ny zial miireaye ,lld zial] "reayl ilr jyinyz xq`i" xn` m` .2יכולה למחול מיד
ולהאסר למש הזמ שאמר ,או שיעמיד פרנס עד ל' יו ואח "כ תאכל משלו ותאסר ,וא אמר שתאסר
יותר מכ  ,יוציא לאלתר וית כתובה.
 "eiykrn mei 'l jeza ,ilyn ilk`z m` ilr jyinyz xq`i" xn` m` .3יעמיד פרנס.
 mei 'ln xzei `idy dtewz jeza "elyn lk`z `id m` eilr dyinyz xq`i" xn` m` .4יוציא
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לאלתר וית כתובה.
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הגמ' אומרת :שהמדיר את אשתו הנשואה לו מליהנות לו ,אי הנדר חל ,כיו שמשועבד לה ,ובמשנתינו
שיכול להדיר מדובר באופני מסויימי  ,וכדלהל :
 ' n b a d p e y ` x d ` z n i w e ` d it lבמשנתינו מדובר כשנדר לאחר שנישאת ואמר לה "צאי מעשה ידיי
למזונותיי " ,באופ שמספיק לה לדברי גדולי ולא לדברי קטני שהיתה רגילה בה בבית אביה ,ולכ
הנדר חל ,אבל בסתמא כשלא אמר לה כ  ,לא הוי כאמר לה כ .
d ip y d ` z ni w e` d it l

במשנתינו מדובר כשהגיע הזמ ולא נישאו ,שמחויב במזונותיה ,ואח"כ הדירה

שלא תהנה ממנו.
 ziyily d ` z niwe` d it lבמשנתינו מדובר בנדר בעודה ארוסה ,שהרי שנינו שבהגיע זמ הנישואי ולא
נישאו הבעל חייב במזונותיה.
) ' q e z a ip y d u e x i z d e i " y x i t lד"ה שהגיע( לאוקימתא השלישית הנדר חל ג א נדר אחר שהגיע
הזמ ועדיי לא נישאת ,הואיל ומפקיע מידי שיעבוד ,ולכ בהגיע הזמ יעמיד לה פרנס.
 :y x t n i" y xשהנדר חל ,משו שלפני שנשאת אינו משועבד לה מדאורייתא ורק מדרבנ משועבד
לה :m iy x t n ip y d mv ex iz a ' qez d e ,שהנדר חל מפני שלא אלמוה רבנ לשיעבודה דאשה כל
זמ שלא נישאת.
 'qeza o ey` x d u exizd it leאחר שהגיע הזמ הנדר לא חל ,דכאילו נשאה ,וכוונת האוקימתא
השלישית היא :שהנדר חל רק כשנדר לפני שהגיע הזמ  ,שעדיי אינו משועבד לה.

˙‡˘Â ‰ÒÂ¯‡ ‰„ÂÚ· ¯„

.‰

סברה וקיבלה ופטור מלהעמיד לה פרנס.

.Ô"¯Â Ì"·Ó¯ ,Û"È¯ ÔÈÈÚ - ‰ÎÏ‰ ÔÈÚÏ
oiiepnd x`ye el zepdiln ezy` z` xicnd .1 ?`ivedl epnn miywan e` `ivedl eze` oitek m`d mi`ad mixwna .a
ipi`" xne`d .3 .uelgl e` maiil dvex epi` `ede ,maiil lecb lv` oixfeg evx `l .2 .ar :`r .r sc zeipyna
onwl dpyna oiiepnd zeipne`d ilrae qetilet lrae oigy dken .5 .dprh zngn d`ad .4 ."qpxtn ipi`e of
?.fr sc
.r sc
˙˘:‰·Â

בתוס'
.1

)ד "ה יוציא(

מבואר:

.ar :`r .r sc zeipynae ,epizpyna miiepnd mipte`a ,el zepdiln ezy` z` xicnd

 g"x d it lאי כופי בשוטי אלא אומרי לו "שא לא יוציא יקראו לו עבריינא ".
 i" x d i t leלבבלי כופי אותו בשוטי שיוציאה ,ולירושלמי אי כופי אותו להוציאה.
 " ' q e z a d ` x p x z e i d " i t l eג לירושלמי כופי  ,אלא ס "ל לירושלמי ,ש"בדברי לא יוסר עבד " ,ולכ
מספיק לכפות במילי ואי לכפות בשוטי.
 :m ia zek ' qezdשלעני מעשה אי לכו שו אד לגרש ולעשות מעשה עד שנמצא ראיה ברורה,
דהא אמרינ גט המעושה בישראל שלא כדי פסול ,ואי להתיר אשת איש מספק.
.2

oiiepnd zeipne`d ilrae qetilet lrae oigy dken ,ezy` z` qpxtle oefl dvex epi`ae meaia
[dprh zngn d`ad d"dy d`xpe] ,.fr sc onwl dpyna

 ila a d i t lכופי אותו אפי' בשוטי.
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. ' הירושלמי סובר שכופי אותו רק במיליqe z d it le ,  הירושלמי לא חולק על כg"x d it l
:r sc

?el ozil exiag lkeiy dpwz yi m`d ,lk`i dn enr oi`e ,exiagn d`pd xcend .b

:‰·Â˘˙

:  והיינו באופני הבאי,יש לו תקנה כשחבירו ית לו באופ שאינו נחשב לשלוחו
 והחנוני,"  ע"י שיל לחנוני הרגיל אצלו ויאמר לו "איש פלוני מודר הנאה ממני ואיני יודע מה אעשה לו.1
. ונוטל מזה,נות למודר הנאה
. כיו דהוי שלוחו,"  אבל אסור לומר "כל השומע קולי יזו את אשתי,"  ע"י שיאמר "כל הז אינו מפסיד.2
 שג אסור לומר "א תזו לא תפסיד " משו דמיחזי: והתוס' )ד"ה באומר( בש הרשב " אומרי
.כשלוחו
 שיכול:מבואר

()ד "ה טפי

' בתוס. יכול לית לאחר במתנה והמודר הנאה יאכל מהאחרdpzna ozil .3
. ג א לא היו מהלכי בדר
"oixwten od ixd" xne`e xcb iab lr e` rlq lr gipdl

,[mcewd oicak] ואי ש אחר שיוכלו לית לו במתנה

[ith d"cez - `wec]

.4

 א היו מהלכי בדרw " z i t l
.אפשר להניח

.  גזירה משו מעשה דבית חורו, לא מועיל תקנה זוiq ei ia x it le
?ryze mixyr e` mei miyely dpekd ,yceg .c

.`r sc

:‰·Â˘˙

:מבואר

()ד "ה רבי

'בתוס

.  הכוונה שלושי יוxifpa :`nbecl ,dxeza xkfend yceg .1
dpy xeair oiprl opaxca yceg

.2

.  דהיינו כ "ט יו, ' לכו"ע הכוונה לחודש חסרq e z a oe y ` x d u e x i z d it l
.  חו מהיכא דמוכח שהכוונה לכ "ט יו,  הכוונה לל' יוip y d m v e x i z i t l e
הכוונה לג' או

dcil igxi 'h oiprle minc zwleqn `xwdl oiprl xeair iycg 'ba zxaerna

.3

.  משו שטורח לפרש צ' יו או ע"ר יו,"  ונקטו "חודש, לט' חודשי של ל' יו
.`r sc

?ryze mixyr e` mei 'l dpeekd "miiwi cg` yceg" l`xyia dcedi iax itl .d

:‰·Â˘˙

שלושי

ii a ` l eli ` e ,[y"aixd mya w"nhiy oiir ,`ln ycega s`e] ,ותשע

עשרי

d c e d i i a x z rc a ` a x l

. יו
,zexitd lkn e` zexitd lkn cg`n ezy` merhz `ly ezy` z` xicnda oicd dn
.`r sc
?recne

.e

:‰·Â˘˙
zexitd lkn cg` merhz `ly ezy` z` xicna oicd

.יוציא מיד וית כתובה
 שלשה,  שני יקיי:odkae , שני יוציא וית כתובה,  יו אחד יקיי:l`xyia

.1

( )במשנתינוw " z i t l

dcedi iax itle
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.יוציא וית כתובה
mi`pzd ewlgp eay ote`d

.2

,  זהו מפני שמדובר שאסר על עצמו את תשמיש המיטה א תטעו, הטע שיוציא מידa x i t l
,zexitd oiprl `le yinyzd oiprl wx 'it mzqc l"vc d`xpe .y"iir .'b `yep '` 'eyz l"pd ezhiyl ax] . וסת בלא שהקציב זמ
iaxl oia w"zl oia - zexitd iabl mb mzq m` la` 'eke miiwi cg` mei ,miieqn onfl zexitd xeq`l aivwd m` - dcedi iax itl okle

.[s"iy m"xdn oiire ,cin `ivei - dcedi
,[ אי חייב להוציאה מידl"pd i`pza]  משו שא הוא נדר, במשנה לא מדובר כשהוא נדרl` en y it le
 וליאסר,[miinei ixg` odkae ,cg` mei ixg` l`xyia - dcedi iax itle ,cin - w"z itl] משו שאפשר לה לאכול
, אלא מדובר,[y"iir ,'b `yep '` 'eyz lirl ezhiyl l`eny] , שבוע לב "ה או שבועי לב "ש,בתשמיש המיטה
 והתנא של המשנה סובר שהוא נת אצבע בי שיניה ולכ,[d`ad daeyza oiir] כשנדרה היא וקיי לה הוא
. מיהו לתנאי הסוברי שהיא נתנה אצבע בי שיניה תצא בלא כתובה,יוציא וית כתובה
mrhz m` dhnd yinyz envr lr xq`y ote`a zexitd lkn xq`yk

.3

.2  כהנ"לa x i t l
. לכו "ע תאכל מיד ותמתי כנ"לl` en y i tl e
. עיי תשו' הבאה, הנדר לא חלdxcp `idy ote`a .4
leki m`d ,xcpd lg m`d ,zexitd lkn e` zexitd lkn cg` merhz `ly dxcpy dy`a oicd dn .f
.`r sc
?dyxbl devn m`de ,daezk `la d`ivedl

:‰·Â˘˙

˙Â¯ÈÙ‰ ÏÎÓ ‰¯„ Ì‡

.‡

 א לא שתולה הנדר,  דאי נדר חל אלא רק לדבר שאפשר לקיי, שהנדר לא חל:בתוס' )ד"ה שלא( מבואר
. וכ כשתלנהו בתשמיש,"  כמו "קונ מכל פירות א אעשה דבר זה,בדבר אחר שיכול לקיימו
.הנדר חל

‰Ï ÌÈÈ˜ ‡Â‰Â ˙Â¯ÈÙ·˘ „Á‡ ÔÈÓÓ ‰¯„ Ì‡

.·

. תצא שלא בכתובהd ip i y o ia ra v ` d pz p ` i d c" n i t l
. יש לה כתובהd ip i y o i a ra v ` o z p ` ed c " n i t l e
' תוס.[dzaezk zcqtn r"ekly mipte` yiy d`xpy ,i"x zhiya epazky dna ,eh daeyz
.[rx lk`nn dxicdy d"dy `ztqeza oiir] ,טעמה המי כל ימי חייה

onwl oiir .d`ivedl aiig m` mipey`x zwelgn `ian w"nhiyd]

 שיוציא אפי' לא: כותבי

()ד "ה שלא

 דא, הדי שיוציא זהו כשנדרה שלא לאכול כל זמ שהיא תחתיו.1 :(עוד מבואר בתוס' )ד"ה שנדרה
 דרק, "יוציא מיד " זהו מפני שלא תלתה נדרה בתשמיש המיטה.2 .לעול מה יועיל במה שיגרשנה
.בנדר של תשמיש ממתנת אבל בנדר פירות אינה יכולה לסבול אפי' יו אחד
oi` e` dyxbl devn oi`e dniiwl xeq` e` dniiwl xzene dyxbl devn m`d ,zc lr zxaerd .g
.`r sc
?dniiwl xeqi` oi`e dyxbl devn

:‰·Â˘˙

 שזה פשוט: וכותבי בש ר "י, את הגמ' )בסוטה( המסתפקת א מותר לקיימה: התוס' )ד"ה אימא( מביאי
.['nbay wtqd llka df s` z"xle okzi] . ובזה הגמ' לא הסתפקה,שמצוה לגרשה
`le xya lke` `ly .1 ?recne ,xtdl leki lrad m`d ,oldlc mixcpdn cg` dxcpy dy` .h
dvigx ixcp .4 .mini dnkl heyiwe dvigx ixcp .3 .miperav icbaa hywz` `ly .2 .oii dzy`
:`r .`r sc
.dpial epiay mixac .5 .mlerl heyiwe
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˙˘:‰·Â

‡.

·"ÌÈÂÚ·ˆ È„‚·· Ë˘˜˙‡ ‡Ï˘"Â ,"ÔÈÈ ‰˙˘‡ ‡ÏÂ ¯˘· ÏÎÂ‡ ‡Ï" ¯„

לכו "ע יכול להפר ,משו שנחשבי לנדרי עינוי נפש.

·‰È·Ï ÂÈ·˘ ÌÈ¯·„· ‡Ï ËÂ˘È˜Â ‰ˆÈÁ¯ È¯„· .
 w " z it lיכול להפר משו שנחשב לנדרי עינוי נפש.
 iq ei i a x i t l eאי אלו נדרי עינוי נפש ואינו יכול להפר ,וכותבי התוס' )ד"ה רבי יוסי( :שמשמע מרבי יוסי
שאפי' רחיצת עול לא הוי נדרי עינוי נפש ,ולפי"ז לא גרסינ בנדרי את הגירסא האומרת שהוי עינוי.

‚.

·˜‰È·Ï ÂÈ·˘ ÌÈ¯·„· ËÂ˘È

 i" yx z q x i b i t lלרב הונא הבעל מיפר מדי "בינו לבינה " ,ולרב אדא בר אהבה אינו מיפר.
 ' q e z d zq x i b i t l eלכו "ע א זה לעצמו יכול להפר ,וא לאחרי אינו יכול להפר.
.i

`?daezk `la d`ivedl leki lrad m`d ,zniiwne zxcepy dy

.`r sc

˙˘:‰·Â
d ip i y oi a r a v ` oz p ` ed c " n d i t l

א הבעל רוצה להפר יפר ,וא אמר אי אפשר באשה נדרנית

יוציא וית כתובה.
 d ip i y o ia r a v ` d p z p ` i d c " n it l eא הבעל רוצה להפר יפר ,וא אמר אי אפשר באשה נדרנית
יוציאה בלא כתובה .בתוס' )ד"ה וא ( מבואר :שרק מחמת נדרי עינוי נפש יכול להוציאה בלא כתובה ,אבל
אינו יכול להפר ואינו יכול להוציאה ,כיו שהיא מקיימת נדריה.
בשאר נדרי
?recne ,heyiwn ezy` z` xicny ina oicd dn .`i

:`r sc

˙˘:‰·Â

 xg` xaca dzlz `le heyiwn dxcp `id m` .1עיי לעיל תשו' ט' נושא ב'.
 dhind yinyza diheyiwl dzlze dxcp `id .2למסקנת הגמ' :זהו האופ שנחלקו בו התנאי
שבמשנתינו w " z l ,יוציא מיד iq ei i a x l e ,בעניות יוציא דוקא כשלא נת קצבה ,ובעשירות שלושי
יו .
.3

`ivedl v"`y davw zxcbd

 l` en y x n` d c ed i a x i t lעד י "ב חודש.
 op gei i a x x n` d p g x a x a d a x it lעד עשר שני .
 in ia ` x n` ` cqg a x it leעד רגל אחד ,שכ בנות ישראל מתקשטות ברגל.
?mwdd lr l`ydl mileki m`d .ai

:`r sc

˙˘:‰·Â

תוס' )ד"ה אבל( מביאי את הגמ' בנדרי שנשאלי  ,וכותבי בש ר "י :שזהו עכ "פ ביו שמעו ,ומצדדי
לומר :שאח "כ אי אפשר להישאל.
,dtp li`yz `lye l`yz `ly .2 ,dia` zial jlz `ly .1 ezy` z` xicnl oic dn .bi
:`r sc
?recne
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

˜‡Ó

.·Ú Û„ :¯È„Ó‰ ÈÚÈ·˘ ˜¯Ù
˙˘:‰·Â

‡.
.1

‰È·‡ ˙È·Ï ÍÏ˙ ‡Ï˘ ¯È„‰˘Î
xir eze`a dia` ziay onfa

א הדירה רק חודש אחד יקיי  ,וא הדירה שניי

יוציא וית

כתובה.
 zxg` xira dia` ziay onfa .2א הדירה רגל אחד יקיי  ,וא כשהדירה שלשה רגלי יוציא וית
כתובה.
.3

milbx ipy dxicde mcewd oicak

 ii a ` i t lלדעת רבי יהודה )במשנתינו ד ע (.שמחלק בי כהנת לישראל ,ג כא בכהנת יקיי ,
ובישראלית שני יוציא וית כתובה ,ושלפי ת"ק )ש ( שאינו מחלק בי כהנת לשאינה כהנת ,ג כא
אי חילוק ובשני יוציא.
 `ler it leא רדופה שני יוציא ,וא כשאינה רדופה שני יקיי  ,אבל שלשה יוציא .לרש "י:
רדופה פי' ליל לבית אביה תמיד ,ולתוס' :היינו ברגל ראשו שלא הלכה עדיי בשו פע אחר להגיד
שבחה ,אבל אח "כ נקראת אינה רדופה.

·ÏÈ‡˘˙ ‡ÏÂ ‰È˙ÂÎ˘Ó ÌÈÏÎ Ï‡˘˙ ‡Ï˘ ¯È„‰˘Î .
יוציא וית כתובה ,מפני שמשיאה ש רע בשכינותיה .תוס' )ד"ה המדיר( כותבי  .1 :זהו כשלא תלה בתשמיש
המיטה ומדובר באופ שאסר על עצמו הנאת שאילתה ,ואינה יכולה בשביל זה לשאול ,ולא תשאיל היינו
שאסר הנאת כיליו שלא תוכל להשאיל  .2א לא באופ זה אינה נאסרת ,אא "כ תלה הנדר בתשמיש
המיטה ,שאז הדי שלשמואל לא יוציא לאלתר אלא תשאל ותיאסר לב"ה שבת אחת.
?recne ,daezka `ly `vzc opixn` m`d ,xyern epi`y xac ezlik`d .ci

.ar sc

˙˘:‰·Â
.1

`dxn` m`y e` ,[micr i"r epiid "rcep" m` mipey`x zwelgn `aen o"xa] ,xeqi` lk`y el rcep k"g`e lk` m
 xwy `vnpe "el` zexit owiz [odk] ipelt" elתצא שלא בכתובה.

 elik`dl dzvxy el rcepe lk` `l oiicr m` .2התוס' כתבו בש הרשב "א שאינה מפסדת כתובתה,
דיכולה לומר "משחקת הייתי ב ".[zcqtny xaeqe wlege okzi i"x mya 'qezd] .
yi m`de ,dyxbl devn m`d ,dlg el dvew dpi` e` zniiwn dpi`e zxcep ezy`y rceiy lra .eh
.ar sc
?recne ,daezk dl

˙˘:‰·Â

˙"¯ ˙ËÈ˘ ÈÙÏ
)לעיל ד עא .תוד "ה אימא שגורס רבי יהודה בשתי הברייתות(

 dyxbl devn m` oiprl .1א יפר ע "י שיקניטנה ותדור לפניו ויפר או ע "י שיתק את החלה יכול
לעכבה ,וא לא יעשה כ דינה לעני זה כדי עוברת על דת עיי לעיל תשובה ח.
.2

daezk oiprl

 d c e d i ia x c " el e x n ` " lיכול להוציאה בלא כתובה ,משו שאי אד דר ע נחש בכפיפה אחת,
וה"ה לכל התנאי דס "ל )לעיל ד מא" (.היא נתנה ".
) d i i p y d ` z ii x a a y d c ed i i a x i t lד עב(.

אינה מפסדת כתובתה ,משו שהבעל יכול להפר ע"י

שיקניטנה או יתק את החלה.
) d p e y ` x d ` z i ix a a y d c e d i i a x i t leד עב(.

בנודרת אינה מפסדת כתובתה ,אבל בחלה מפסדת
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˜·Ó
כתובתה.

È"¯ ˙ËÈ˘ ÈÙÏ
)בתוס' ש  ,שגורס בברייתא הראשונה רבי מאיר(

.1

dyxbl devn m` oiprl

 zeziixa d izya y " el ex n` " i tlמצוה לגרשה ,ואי לסמו על התיקנות הנ "ל.
) d p e y ` x d ` z i i x a a y x i ` n ia x it lד עב(.

אי מצוה לגרשה ,בי לנודרת ובי למי שאינה קוצה

לו חלה ,וא רוצה יכול לעכבה ע "י שיקניטנה.
) d ip y d ` z ii x a a y d ced i ia x it leד עב(.

בנודרת אי מצוה לגרשה ,אבל בחלה יש מצוה ,דאי

אפשר לסמו על התקנה.
.2

daezk oiprl

" " e l ex n ` lמפסדת כתובתה ,משו שאי אד דר ע נחש בכפיפה אחת ,וכ לרבי יהודה דס "ל
היא נתנה אצבע בי שיניה
 n" x i tlבאופ שאינה קוצה לו חלה מפסדת ,אבל בנודרת ואינה מקיימת ,הדי יהא תלוי בגירסאות
בגמ' לעיל )ד עא (.א לר "מ אמרינ ש "היא נתנה " או אמרינ "הוא נת "zxcepa `id mi`pzd zwelgny mbd] .
d"cae ,'eke n"x xaqe d"c w"nhiya oiire ,dyw did `l "dpzp `id" c"nly ,'qezan rnyn oke ,zniiwn dpi`a d"dy d`xp ,zniiwne

.[zniiwn dpi`y ote`a `id lirl mi`pzd zwelgny yxtny ,jkitl
?dxcp `l oiicry mixcp xtdl leki m`de ,driny `la xtdl leki lra m`d .fh

.ar sc

˙˘:‰·Â

התוס' )ד"ה יחזור( מביאי את הגמ' בנדרי )ד עב (:המסתפקת א בעל יכול להפר בלא שמיעה,
 ,[diptaומביאה מחלוקת בי ר "א לחכמי א יכול להפר .ומבואר בתוס' .1 :הספק הוא רק על נדרי שכבר
נדרה ,א יכול אפי' לרבנ  .2 .על נדרי שלעתיד ,לכו "ע לא יכול להפר בלא שמיעה .3 .מחלוקת ר "א
וחכמי היא א יכול להפר קוד שיחול הנדר ,שלרבי אליעזר יכול ,ומפרשי  :שהראיה היא על נדרי
שכבר נדרה א יכול בלא שמיעה אפי' לרבנ  ,ודחית הגמ' :שיהא מופר לכשישמע.
]`ly 'it

el`a ,daezk `la hba z`vei el`a ,hb `la z`vei mixwn el`a ,mixcp dilr e`vnpy dy` .fi
:br :ar sc
?recne ,daezke hba

˙˘:‰·Â

‡‰ÒÎ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯„ ÂÏ‡· ‡È„‰· ˘¯ÈÙÂ ,ÌÈ¯„ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡˘ ˙Ó ÏÚ ‰˘„˜ .

בתוס'

)ד "ה ומידי(

מבואר :שלכו "ע יוצאת בלא גט.

·.

ÌÈ¯„ ‰ÊÈ‡ ˘¯ÈÙ˘ ‡Ï· Ì„Â˜‰ ÔÈ„·Î

 ytp iepir ixcp dilr e`vnp m` .1לכו"ע אינה מקודשת ויוצאת בלא גט.
.["zpn lr" xn`y oeik ,ytp iepir ly `l mixcpa s` `tt axe ,micitwn dfa wxc ,ytp iepir ixcpa wx zycewn dpi`y "zpn lr" xn`a
]oizipznc `yix cinrn iy` ax

.2

`ytp iepir mpi`y mixcp dilr e`vnp m

 `t t a x it lלכו "ע אינה מקודשת ויוצאת בלא גט ,כיו שאמר "על מנת " ,ולפי"ז רישא דמשנתינו
"אינה מקודשת " נית להעמידה בכל נדר.
 iy ` a x it leיוצאת בגט בלא כתובה ,דרק בנדרי עינוי נפש ,דקפדי אינשי הוי קפידא ,ולפי "ז רישא
דמשנתינו "אינה מקודשת " נית להעמידה רק בנדרי עינוי נפש.
תוס'

)ד "ה ומידי(

כותבי  :שזהו דוקא כשהתנה סת "ע "מ שאי עליה נדרי " ולא פירש איזה נדר ,אבל
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:‚Ú :·Ú Û„ :¯È„Ó‰ ÈÚÈ·˘ ˜¯Ù
כשפירש נדר מסוי ונמצא בה ,אינה מקודשת א א אינו עינוי נפש.

‚.

˜Ì˙Ò ‰ÒÎÂ Ì˙Ò ‰˘„È
]xwira `ed ,zpn lr d"cez ziyew lky :azek siy m"xdndy s`e ,'a `yep d`ad 'eyza enk oicd ,dqpk `l m`y d`xp
[mixcp oiprl d"d 'qezd zpwqnly d`xp n"n ,oinen lr

בסיפא דמתניתי תנ "כנסה תצא בגט בלא כתובה " ,הברייתא מעמידה זאת רק בנדרי עינוי נפש ,אבל
בנדרי שאינ עינוי נפש לא תצא ,רש "י )ד"ה אסיפא( ,והתוס' )ד"ה אלא( כותבי  :שרב פפא צרי להעמיד
את הסיפא ] [jynda `aend l`enykבקידשה סת וכנסה סת  ,ולא כהמש הרישא ,והיינו שקידשה "על מנת ",
דלשיטתו הרישא מדברת בכל נדר.[r"ekl edf ytp iepir ixcp `ly mixcpae dqpky oeik `vz `ly df oic zehyta] .
 a x i t lחיוב נתינת הגט הוא מדאורייתא,
 .[`adדס "ל אי אד עושה בעילתו בעילת זנות ,תוס' )ד"ה אלא( מסבירי  :שלכ צרי לפרש שמחמת
כ נתכוו לקדש בבעילה ,אבל אי לפרש שמחמת כ מחל על התנאי וחלו קידושי כס .
]`yepa xfrl` iax xn` `lern ueg ,mi`xen`d lk itl ax zrc `ed ok

 l` en y i tl eעיי בנושא הבא.

„.

‡Ì˙Ò ‰ÒÎÂ È‡˙ ÏÚ ‰˘„È˜ Ì

ax itl

תצא בגט בלא כתובהl` eny it le ,

][`l` d"c :ar sc 'qez - `tt axe

תצא שלא בגט.

) i ia ` i t lבד עג (.מחלוקת רב ושמואל רק כשבעל ,דרב ס "ל אי אד עושה בעילתו בעילת זנות,
 ,[zg` dy` zerha s`e `ziixe`cn `ed "hbd" dfאבל כשלא בעל רב מודה לשמואל שא "צ גט ,ושמואל סובר אינה
מקודשת ,דאד עושה בעילתו בעילת זנות ,וכ בסיפא "קידשה סת וכנסה סת " תצא בלא כתובה ,דיכול
לומר אי אפשי באשה נדרנית ,ואעפ "כ צריכה גט.
]itle

לרבה ] [t"krבדעת שמואל הגט מדבריה  ,דהנדר ביטל את הקידושי  ,ולרבא אליביה זהו משו שיש
לנו ספק דאורייתא ,ולכ בממונא אזלינ לקולא ובאיסורא לחומראhwp ,`vz d"c .p sc oiyeciw zkqna i"yx] .
,`ziixe`cn i`cea zycewn axly e` ,axc `ail` mb l"pd zwelgnd m` ,s"ixd mr i"yxe g"xd ewlgpy :`aen `"ayxa .dax zrck

.[y"iir
) d a x i t lד עג op gei ia x my a a w r i x a ` g` a x i t le (:מחלוקת רב ושמואל בטעות אחת כעי שתי
נשי  ,דהיינו שקידשה על תנאי וגירשה מ האירוסי  ,וחזר וכנסה סת  ,אבל בטעות אשה אחת רב מודה
לשמואל שאינה מקודשת ,שהרי התנה עמהzwelgn yi iia` itl mb m`d yixtzi` `l .zepf zlira ezlira dyer mc`e] ,
.ilb mipey`xd oi`eyipa dizrc ilbc oeik opixn` `le ,miipyd oi`eyipa mzqcn ,zycewny l`eny dcen dfay l"qy e` miyp 'a oirk zerha
xfge i`pz lr d`l yciwa t"kre ,llk citwd `l miipyd oi`eyipay oeik .dxaic `l dpynd dfay ,r"ekl daezk dl yi iia`ly mb okzie
,"dizrc dl ilb `d" zg` dy`a hwpcn ,hb dkixv r"ekl `pwqnly ,zg` dy` zerha zwelgn d"c i"yxn wiicl yi ,mzq lgx z` yciwe

.[daezk mb dl yi dxe`kle
) xf r l ` ia x xn ` ` l e r i t l eד עד (.על תנאי ובעל לדברי הכל צריכה הימנו גט ,ומפרשי התוס'
עג .ד"ה לא תימא( :שלפי שיטתו מחלוקת רב ושמואל היא רק כשלא בעל ,אבל בבעל שמואל מודה לרב
שצריכה גט .וכ "כ התוס' )ד עד .ד"ה דברי( ,ומוסיפי  .1 :שדברי הכל הכוונה לרב ושמואל ,אבל ודאי שפליגי
בזה תנאי  ,דרבי שמעו ב יהודה משו רבי ישמעאל ס "ל א בעלו לא קנו ,ורב ושמואל ס"ל כת "ק,
דאמר "א בעלו קנו " .2 .רב ושמואל ,פליגי א אחולי אחליה לתנאיה ,דלרב צריכה גטdpew dtegy iptn e`] ,
,[`niz `l d"cez - i`pzd legn `di ,seqal dpqipki m`y ,oiyeciw zrya ezrc did jky iptn e` .'d sc oiyeciw zkqna `ped axc `ail`e
דאי תנאי בקידושי  .3 .א שמחל על תנאו מ"מ אי לה כתובה ,ואחרת מרש "י )ד"ה אלא( המפרש :שג
לסוברי שסברת רב משו "אחולי אחליה לתנאיה " ,יש לה כתובה ,ומה שמבואר במשנה שאי לה כתובה,
רש "י יעמידנו בשלא בעל.
)ד

È‡˙ ÏÚ ‰ÒÎÂ È‡˙ ÏÚ ‰˘„È˜ .‰
בתוס' )ד עג .ד"ה אלא( מבואר :שלפי רב
אי אד עושה בעילתו בעילת זנות ומתכוו לקדשה בבעילה,

][l`eny mb `ed ok xfrl` 'x xn` `lerle

ג בזה צריכה גט ,דכיו שבעל

]ezlira dyer mc` - l`eny zrca daxe iia` itle
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˜„Ó
.[hb dkixv `le ,zepf zlira

el`ae ,daezk `la hba el`a ,hb `la z`vei mixwn el`a ,oinen dilr e`vnpe dy` yciw .gi
:ar sc
?daezkae hba

˙˘:‰·Â

˜Ì˙Ò ‰ÒÎÂ Ì˙Ò ‰˘„È

‡.

) ' q ez a o ey` x d u ex iz d i t lד "ה על מנת(

הדי תלוי במחלוקת האמוראי שבתשו' הקודמת נושא ד'.

 ' q e z a ip y d u e x i z d i t l eלכו "ע צריכה גט וכתובה ,לאביי אליבא דשמואל ולרבה ורב אחא בר יעקב
אליבא דכו "ע הגט רק מדרבנ או מדאורייתא מספק.

·.

˜‰ÒÎ˘ ‡Ï· Ì˙Ò ‰˘„È

) ' q ez a o ey` x d u ex iz d i t lד "ה על מנת(

לכו "ע אינה מקודשת.

 ip y d m v e x i z i t l eלכו "ע צריכה גט מדרבנ או מדאורייתא מספק.

‚‰ÒÎÂ ‰¯ÈÊÁ‰Â ÔÈÒÂ¯È‡‰ ÔÓ ‰˘¯È‚Â È‡˙ ÏÚ ‰˘„È˜ .
) ' q ez a o ey` x d u ex iz d i t lש (

][daezk `la hba `vz mixcpay xaeqd ax itly

כנ"ל נושא א'.

 ip y d m v e x i z i t l eצריכה גט ,ולפי שמואל עכ"פ לרבה ורב אחא בר יעקב הגט הוא רק מדרבנ או
מדאורייתא מספק ,ואי לה כתובה א לרב'eyz oiir - daezke `ziixe`cn hb dkixv m` l`enye axc `ail` iia` zrca] .
.[zncew

„˙ÈÂÏÈÈ‡ ˙‡ˆÓ .
˙ÈÂÏÈÈ‡ ˜ÙÒ ˙‡ˆÓ .‰

התוס'

)ש (

כותבי  :שאפי' מדרבנ אינה צריכה גט.

התוס'

)ש (

כותבי  :שצריכה גט מספק ולכו "ע בלא כתובה ,דמספק לא

מוציאי ממו מהבעל.
?recne ,hb dkixv m`de ,weyl dxyk m`d ,zirhen dvilg .hi

.cr sc

˙˘:‰·Â

בברייתא מבואר :חליצה מוטעית כשרה .הגמ' מפרשת כדלהל :
 "fef miiz`n jl ozzy zpn lr dl uelg" el exn` m` .1לכו "ע החליצה כשרה אפי' א לא קויי
התנאי op g e i i a x c `a il ` ` w i ` a x c d i x a ` g ` a x it l .הטע הוא משו דקא עביד מעשה,
אחולי אחליה לתנאי dail` a wri x a ` g` ax itle ,זהו מפני שהוא תנאי שאי אפשר לקיימו ע"י
שליח.[`k daeyz onwl oiir] ,
בתוס' )ד"ה תנאי( מבואר :שלפי רבינא ורב אשי "כשרה " רק לעני זה שמדאורייתא היא מותרת לשוק,
אול עדיי יש עליה זיקת יבמי  ,לעני שא אמר לה "התקדשי לי בזיקת יבמי " ,שצריכה גט מדרבנ ,
דלא אתי חליצה בתנאי ומפקיע לזיקה לגמרי.
.2

`"dqpek dz` jkae dl uelg" el exn` m

 l" x i t lג זה בכלל חליצה מוטעית שהיא כשרה.
 op gei i a x i t l eאי החליצה כשרה ,משו שצרי כוונת שניה לש חליצה.
?dl ulg k"g`e ,eznail hb ozpy ina oicd dn .k

.cr sc

˙˘:‰·Â

התוס'

)ד "ה תנאי(

מביאי את המשנה ביבמות :אי אחר חליצה כלו  ,ומפרשי  :שזהו מדאורייתא שהיא
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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מותרת לשוק ,ושרב אשי סובר שמדרבנ יש עליה זיקת יבמי  ,לעני שא אמר לה "התקדשי לי בזיקת
יבמי " ,שצריכה גט מדרבנ .
?recne ,i`pz i`pzd m`d ,gily i"r eniiwl xyt` i`y i`pz .`k

.cr sc

˙˘:‰·Â

אי התנאי תנאי ,משו שאינו דומה לתנאי דבני גד ובני ראוב  ,חו מקידושי ביאה שאפשר להתנות,
משו דאיתקש הויות אהדדי ,דכי היכי דמהני תנאי בקידושי כס ושטר ,ה "ה בקידושי ביאהx`an `"rxd] .
"`.[i`pza `zi` oiyeciwd dyrny 'it "iccdl yewzi
בתוס' )ד"ה תנאי( מבואר :דכל שיכול לעשות שליח ,סברא הוא שיהא בידו לעשות תנאי ,וכל שלא יכול
לעשות שליח ,סברא היא שכמו כ אי בידו לעשות תנאי.[y"iir ,xg` ote`a mix`an .dr sc oihib 'qezd] .
?zenai myl dyciwe ,eznail ulgy ina oicd dn .ak

.cr sc

˙˘:‰·Â

בתוס' מבואר :שמדאורייתא מותרת לשוק ,ושלפי רבי ג מדרבנ אינה צריכה גט ,ורבנ חולקי וסוברי
שמדרבנ צריכה גט.
dcnre dlcbe dp`in `ly dphw ycwnd .1 ?recne ,oiniiw oiyeciwd m`d oldlc mixwna .bk
`le dqpk ,i`pz lr ycwnd .2 .dphwd ezy` zeg` `idy eznai el dltpyk df oice .ipyl z`yipe
ycwnd .5 .lrae delna ycwnd .4 .lra e` zepelaq gly licbdy xg`e yciwy ohw .3 .lra
.cr .br sc
.lrae t"eyn zegta ycwnd .6 .lrae i`pz lr

˙˘:‰·Â

‡.

˜¯Á‡Ï ‰‡˘È Î"Á‡Â ‰Ï„‚˘ ¯Á‡ ‰‡ÈÓ˘ ‰Ë

 a x i t lאינה צריכה גט משני ,רש "י מפרש :שזהו משו דכי גדלה בא עליה הראשו לש קידושי  ,דיודע
הוא שאי קידושי קטנה כלו .
 l` en y it leצריכה גט משני ,דכל הבועל על דעת קידושי הראשוני הוא בועל ,וכשגדלה אינו בועל
לש  ,קידושי  .ומבואר בתוס' )ד"ה והא( :דלשמואל אינה צריכה גט מהראשו ואפי' מספק .עוד מבואר בתוס'
)ד"ה ושמואל( :שבמת בעלה של ראשו שסובר ר"ג שתמתי עד שתגדיל ותצא הלזו משו אחות אשה ,צ "ל
שמדובר במפרש שבועל לש קידושי שמודה שמואל שמקודשת רק לראשו  ,ובפירוש השני פירשו:
ששמואל מודה כשיבמתו ואשתו שתיה לפניו ,שאפי' בסתמא בועל את אשתו לש קידושי כדי לדחות
יבמתו .שמואל ס "ל כרבי שמעו ב יהודה )בד עג ,(:דפליג על ת "ק שסבר שא בעלו קנו ,ואמר "א בעלו
לא קנו " ,וא "נ שמואל ס "ל כרבי ישמעאל )ד עד (.והיא לא נתפשהzad oi` opaxcn ixdy ,ipyl dxeq`y l`eny dcene] .
s` zerh iyeciwa oe`in ipdny xaeqy s` ,l`rnyi iax itly :o"aixd mya eazky ,zp`nn d"ceza r"re ,zexry izy d`iadyn zp`nn
iyeciwa oia oe`in ipdn ,l`rnyi iax itly `l` ,o"aixdk `lc egikede ,dlicbdyn oe`in liren `ly dcen zephw iyeciwa n"n ,z`ypyn
,oe`in ipdny l`rnyi iaxk zerh iyeciwa xaq l`enye ,zp`nn ezeng l`rnyi iax itl dil zgkyn f"itlye ,zephw iyeciwa oia zerh

.[oe`in ipdn `le l`rnyi iaxk `lc zerh iyeciwae

·.

˜„˘ÏÚ· ‡ÏÂ ‰ÒÎ È‡˙ ÏÚ ‰

נחלקו בזה אמוראי לעיל תשו' יז נושא ג' ,קיצור השיטות

ה כדלהל :
 d a x e i i a ` it lלכו"ע ואפי' לרב אינה צריכה גט ,לרב זהו משו שעדיי לא בעל ,ולרבה זהו משו
שהטעות היא באשה אחת.[miyp izy oirk zg` dy` zerha `ed l`enyl ax oia zwelgnd lky xaeq dax] ,
 xfrl` ia x xn` ` ler i tlלרב מקודשת ותצא בלא כתובה ,ולשמואל אינה מקודשת.

‚ÏÚ·Â È‡˙ ÏÚ ˘„˜Ó‰ .

נחלקו בזה האמוראי המובאי לעיל תשו' יז נושא ג' ,קיצור השיטות
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 ii a ` i t lלת "ק כיו שבעל מקודשת ,דאי אד עושה בעילתו בעילת זנות .ולרבי שמעו ב יהודה משמו
של רבי ישמעאל ,אינה מקודשת .רב פסק כת"ק ,ושמואל פסק כרבי ישמעאל ].[`zaeize d"c .br sc 'qez - eax
 d a x i t lבטעות אשה אחת לכו "ע וא לרב אינה מקודשת.
 xfrl` a x x n` `ler it leבי לרב ובי לשמואל מקודשת ,כיו שבעל ,ולר' שמעו ב יהודה משמו
של רבי ישמעאל א א בעל אינה מקודשת ,ופירשו בתוס' )ד"ה דברי( :שלפי "ז רב ושמואל סברי כת "ק
דאמר קנו.

„.

˜˘„È˜˘ ÔË

][:br sc

 w " z i t lאינה מקודשת ,א א שלח סיבלונות כשהוא גדול ,וא גדל ובעל מקודשת ,ומבואר בתוס'
)ד"ה והא( :דקט שקידש כיו שאי קידושי קט כלו אפי' מדרבנ  ,כשהגדיל בועל הוא לש קידושי  ,בי
לרב בי לשמואל ,בי באשה אחת ובי באשה אחת כעי שתי נשי .
 l` rn yi ia x ly en yn d ced i oa oern y ' x it leא א בעל אינה מקודשת.

.‰

ÏÚ·Â ‰ÂÏÓ· ˘„˜Ó‰

 xfrl` ia x xn` ` ler i tlמקודשת ,כיו שבעל.[l`enyl oiae axl oia edf] .
 in ` a x m gp n ia x x n ` ` a ` x a s qei a x i t l eלא מקודשת ,כי טועה וחושב שמקודשת מחמת
המלוה ,ובועל לא לש קידושי .[yixtzi` `l - daxe iia` zrc] .

.Â

ÏÚ·Â Ù"Â˘Ó ˙ÂÁÙ· ˘„˜Ó‰

) l` rn y i iax i tlד עג(:

אינה מקודשת ואינה צריכה גט.

) w " z it leש ( כיו שבעלו קנו ,וכ פוסקי עולא ורב אמי להלכה שצריכה גט,
.[hb dkixv l`enyl s` - t"kr - `ler itle

],ixac d"c .cr sc 'qez oierie

לעולא אמר רבי אלעזר זהו משו שבעל ,ולרב יוס בר אבא אמר רבי מנח רב אמי זהו משו
שהוא יודע שבפחות משו "פ אינה מקודשת ובועל לש קידושי .
) ú å ø á ñ ä í å ë é ñלפי המבואר בתוס' ד עד .ד "ה דברי(

 ii a ` it lרב ושמואל ,רבי ישמעאל ות"ק פליגי ,א אי אד עושה בעילתו בעילת זנות.
 xf r l ` i a x xn ` ` l e r i t lרב ושמואל פליגי ,א אד מוחל תנאו בשעת נישואי ,
 ,[zenaia 'nbd t"r - `xeqi`cורבי ישמעאל ות "ק פליגי א אד יודע שאי אפשר לקדש בפחות משו "פ ושאי
קידושי קט כלו  ,וממילא בועל לש קידושי חדשי  ,או שאינו יודע.

]dtega dil `gip `lc

 d a x it lלכו "ע אד שהתנה ,בועל על דעת התנאי א שע"י זה בעילתו בעילת זנות ,ורבי ישמעאל ות "ק
פליגי כנ "ל לפי עולא.
?dp`iny iptl zne dphw yciwyk e` zne lra `le i`pz lr yciwy ote`a zxzen dexr zxv m`d .ck

:cr sc
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 ,i`pz lr yciwa .1תוס' )ד"ה ממאנת( כותבי  :בי בבעל ובי בלא בעל hb dk ix vy c" nl ,צרתה
אסורה [lraa 'it` hb dkixv `ly mixaeqd] l ` r n y i i a x e d a x ,l ` en y c ` a i l ` i i a ` i t ly e ,א לא
נודע לה הטעות או שנודע לה הטעות ומיאנה ,צרתה מותרת.
 oey `x d mv ex iz i t lא נודע לה הטעות ולא מיאנה ג לפי אביי צרתה אסורה ,דכיו שלא מיאנה
מחלה התנאי.
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

˜ÊÓ

.‰Ú :„Ú Û„ :¯È„Ó‰ ÈÚÈ·˘ ˜¯Ù
 ip y d m v e x i z i t l eלאביי צרתה מותרת ,כיו שהיא אינה אשתו כלל ולא צריכה מיאו .
 dp`iny iptl zne i`pz lr yciwa .2התוס'
וא גדלה ואח "כ נבעלה ,אפי' מיאנה הדי כ  ,שהרי אינה יכולה למא .

)ש  ,ע "פ המשנה בריש יבמות(

מבארי  :שצרתה אסורה,

`tixe `tex lv` dkld oiyeciwd xg` m` .1 ?recne ,oiniiw oiyeciwd m`d ,oldlc mixwna .dk
`lv` jld oiyeciwd xg` m` .3 .eze` `tixe `tex lv` `ed jld oiyeciwd xg` m` .2 .dze
.dr :cr sc
.dxizde mkg lv` dkld oiyeciwd xg` m` .4 .exizde mkg

˙˘:‰·Â

 dze` `tixe `tex lv` `id dkldyk .1לכו "ע אינה מקודשת ,משו שרופא מרפא מכא ואיל ,
ומבואר בתוס' )ד"ה חכ ( :שזהו מפני שנמאסת בעיניו כשנזכר שהיו בה מומי .
 eze` `tixe `tex lv` `ed jldyk .2לכו "ע מקודשת ,מפני שלאשה נח בבעל כל דהוא ,ולכ
מקודשת אפי' באד חשוב ,דהיינו שמשפחתו חשובה ,ונאסרת בקרוביו.
 exizde mkg lv` jldyk .3לכו"ע מקודשת.
.[cenrd seqa .dv sc

]"mixcp" zkqn lr o"x - "jli `ny" oiyeciwl opiyiig - jld `l m`e

 dxizde mkg lv` `id dkldyk .4למ "ד אי אד רוצה שתתבזה אשתו בבי "ד אינה מקודשת ,ולמ "ד
אד רוצה שתתבזה אשתו בבי "ד מקודשת.
בתוס' )ד"ה חכ ( מבואר :דהא דאמרינ דא התירה חכ מקודשת ,היינו שהתירה קוד שהבעל ידע,
שאי עתה קפידא ,אבל א ידע ,לא מועיל מה שחכ עוקרו אח "כ למפרע ,ולכו "ע אינה מקודשת.
.5

daeyg dy`a j` ,mcewd oicak

) `a x it lד עב (.אשה חשובה שהיא בת גדולי אינה מקודשת ,א למ "ד שאד רוצה שתתבזה
אשתו בבי "ד ,משו שאי הבעל רוצה לתת לה גט ,כדי לא ליאסר בקרובותיהzrca y"`x 'qezd xe`ia itle] .
r"re ,mixcp dilr oi`y s` zipxcp dy`a dil `gip `l `nyc ,i`cea zycewn dpi` daeyg dpi`y dy`a s`y xaeq `ax - i"yx

.[i"xd icinlz mya w"nhiya
) d a x it leד עד(:

מקודשת א שהיא חשובה.
.dr :cr sc

?recne ,dxifgdl leki m`d ,xcp meyn e` rx my meyn dy` `ivend .ek

˙˘:‰·Â

‡.

·Ú¯ Ì˘ ÌÂ˘Ó ‡ÈˆÂÓ

לכו "ע לא יחזיר.

רש "י )ש ( מביא לזה ב' טעמי מהגמ' בגיטי  :איכא מ"ד דטעמא הוא ,מפני שחיישינ לקלקולא ,פי' שא
אתה אומר יחזיר שמא תל ותנשא לאחר ,ונמצא ש רע שאינו ש רע או נדר נעקר ע "י חכ ומקלקלה,
ואומר "אילו הייתי יודע שכ הוא לא הייתי מגרש " ,ואיכא מ "ד כדי שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות
ובנדרי .
) ' q ez z h i y i t lד"ה משו ( למ "ד משו שחיישינ לקלקולא ,אי הגט בטל משו כ  ,שהרי לא התנה
ולא כפל ,ולא מועיל כא גילוי דעת ,אלא דאיכא לעז ,ושלפי ר "מ בגיטי )ד מו (:המצרי תנאי כפול,
אפי' לעז ליכא ,אבל א עשה תנאי גמור ודאי שהגט בטל.
) i " y x m y a ' q e z d i t l eבגיטי ד מו .ד"ה טעמא( הגט בטל ונמצאו בניה ממזרי .
.['b ze` i`c d"c .en sc oihiba `"yxdnd lr m`x ipxwa oke .'` `yep bq 'eyz 'c

·.

·¯„ ÌÂ˘Ó ‡ÈˆÂÓ

]wxt oihib lr k"yna oiire

].[cq 'eyz 'c wxt oihib lr zekix`a k"yna oiire

 w " z i t lבכל מקרה לא יחזיר בי בנדר שצרי חקירת חכ  ,בי בנדר שבינו לבינה ,ובי בנדר שידעו בו
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ÁÓ˜
. רבי

 יחזיר,ytp iepir ixcpa e` dpial epiay mixaca e` mkg zxiwg jixvy xcpa .1 d c e d i i a x it l
,dxyra - i"apxl] miax ea erciy xcpa .2 ,[`lewlwl yiig `l dcedi iax] , כיו שיש לזה הפרה ולא גזרו בזה חכמי
 כדי שלא יהיו בנות ישראל פרוצות, לכ חכמי קנסוה, כיו שאי לזה הפרה,[ לא יחזירdylya - wgvi 'xle
. בנדרי
dpial epiay mixaca .2 . מחשש לקלקולא, לא יחזירmkg zxiwg jixvy xcpa .1 :x i` n i a x i t l
 פרטmiax dia erciy xcpa .3 . כיו שיכול להפר, דאי חשש לקלקולא, יחזירytp iepir ixcpa e`

.[xifgdl leki ,mkg zxiwg jixv `l m`e ,xifgi `l ,mkg zxiwg jixv m`y :ielz dfe] , זה אינו משנה את הדי
e` dpial epiay mixaca xcpa .1 ,[`pica `le `nrha w"z lr bilte]  בכל מקרה לא יחזירxfrl` ia x itle
xcpa .2 ."  שיאמר "לא ידעתי שאני יכול להפר, משו דחיישינ לקלקולא, לא יחזירytp iepir ixcpa
irciy xcp .3 .[dpial epiay mixaca epiidc]  גזירה אטו לא צרי חקירת חכ, לא יחזירmkg zxiwg jixvy
.  פרט זה לא משנה את הדיmiax dia
.dr sc

?recne ,mipdka e`/e miypa milqet minen el` .fk

:‰·Â˘˙

ÌÈ˘·

.‡

 וא שאפשר להעביר את הזיעה ע"י, א בזיעה עוברת פי' העשויה להתרפאות,milqet oinend lk .1
. הואיל ומדבר ע האשה כל שעה, מי או יי
m"anxd itl]

. הרי היא פוסלת א א אי בה שער, א היא גדולה כאיסר האיטלקי ויותרdlecb `ney .2

`neyd k"`` zlqet dpi` daxc` - hl 'iq r"eyde ( )ע "פ הפרישהxehd itl eli`e ,dipta mewn lka `wec edf - 'f 'ld zeyi`n f"t
yix ixy` zedbda r"re ."qiitipe d`x" opixn` ,cinz dze` mi`ex m` la` dy`x ztik zgz oebk ,minrtl e` cinz xzqeny mewna

.[eh 'iq
 וא אי בה,  דינה כגדולה שבדי הקוד, )ד"ה בעומדת( א יש בה שיערi" y x it l ,dphw `ney .3
 ג באופ שפעמי רואי אותה, אינה פוסלת א היא עומדת על מצחה תחת כיפת ראשה,שיער
,cinz d`xp epi`y mewna zcner `neydy oeik] ,"  מפני שאי את הטע "ראה וניפייס,ופעמי שאי רואי אותה
n"ditd itl ,s"ixd zrca y"yxd itl ,zlqet ipeeb lka zehytae ,xg` mewna e` my zcner oia ewlig `l my m"anxde s"ixd la`

.[b"dka s`e llk zlqet dpi` ,xriy da oi`y dphw `ney - a"rxd itle m"anxdl
.  שנחשב למו: רב חסדא בש ר' שילא אומרalk zkiyp ly zwlv .4
.  נחשבי למוgth oilcaen diccyk e` dar lew .5

ÌÈ‰Î·
ipyd mvexiz itl s` edf dxe`kl]

.·

. לכו "ע אינו פוסלoii e` min i"r mxiardl xyt`y dtd gixe drif .1
.[3 ,4 onwlcke ze`txzdl ieyr `l m` s`e ,o`k d"c 'qezd ly
ze`txzdl dieyrd drif

, ואסור לו לעבוד, הזיעה כל זמ שלא העבירו נחשב למו

.2

(  ' )ד "ה כאq e z a oe y ` x d u e x i z d i t l

.וא העבירו אינו פוסל
,  כיו שלא מאיס כל כ, עכ "פ לר"י ב "ר חנינא,  ' הזיעה לא נחשב למוq e z a ip y d u e x i z d i t l e
.[lqet - exiarn epi`y onfa wxy xaeqe wleg iy` 'x 'e`kle] .לכ מותר לו לעבוד א א לא העבירו
ze`txzdl dieyr dpi`y drif

.[jk lr wleg epi` 'qeza ipyd uexizd dxe`kle] .2 כנ "ל די

.3

(  ' )שq ez a o ey` x d u ex iz d i t l
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:‰Ú Û„ :¯È„Ó‰ ÈÚÈ·˘ ˜¯Ù

 פוסלי א כשאי בשומאiwlhi`d xqi`k dlecb `ney e` [dphw `ney 'it`] xry da zi`c `ney .4
i"xdnae .xriy da yiyk iabl mbe dlecb iabl mb - `ney eipt xera dzidye :azek ,eh 'ld ycwn z`ia 'ldn g"t m"anxa] .שער
gztnd xtq oiire .miptd lr `wecy ex`ia mipexg`d x`y la` ,y"iir ,eay miqeknd zenewna mbe eteb lka d"dy giked qewxew

.[oiibeqa y"yxae ,bl w"q at oniq zeaezk `"efgae my m"anxl
[zncewd daeyzay dxrda 'ire]

.  לא נחשב מוxry da oi`y iwlhi`d xqi`k cr dphw `ney .6

yiyk .2 .zicbp dwfg oi`yk .1 ?sebd zwfg xza opilf`y dcen m`d [b"x lr biltc] ryedi iax .gk
mr sebd zwfg yiyk .4 .oenn zwfg `id zicbpd dwfgdyk .3 .oenn zwfg dpi`y zicbp dwfg
:dr sc
.zxg` dwfg cbp `zerix

:‰·Â˘˙
mirbpak ,zicbp oenn zwfg oi`yk

.1

 רב מוכיח מכא ששיטתו שכשאי חזקת. ואמרינ שמסתמא הנגע לא טמא, טהורry ed i i ax it l
. ולכ הנגע טהור,  שאזלינ בתר חזקת הגו, מודה לרב גמליאל, ממו
,  כגו שחי, שטהור א שיש לו חזקת טומאה מחמת נגע אחר:בתוס' )ד"ה ספק( מבואר
 דכתיב "לטהרו או לטמאו " דפתח בו הכתוב,  ושכ הכלל בכל התורה שילפינ כ מנגעי,[s"iy
.לטהרה תחילה
m"xdn oiir]

 אבל א, שזהו דוקא כשיש לו חזקת טומאה מחמת נגע אחר: בתוס' )ש ( מבואר, טמאw"z i t l e
.[dfa k"yn mirbpn c"tq y"xa oiire] , א לת "ק טהור,אי לו חזקת טומאה מחמת נגע אחר
" תוס' )ש ( אומרי שלרבי יהושעxykl izlrap" zxne`e zxaern e` zxacn de`xy diept .2
.[dpfne zwcea dy`y meyn ,zpn`p - b"xle] .  משו דמעלה עשו ביוחסי,  א שיש לה חזקת הגו,אינה נאמנת
 שכ "ש שאזלינ:  ד"ה כלה( כותבי:עו

)ד

' תוס. אזלינ בתר מוחזקoenn zwfg dcbp yiyk sebd zwfg .3
. עיי "ש,בתר מוחזק היכא דאיכא חזקת גו המסייעת לה

.[b"xl y"ke]  חזקת הגו עדיoenn zwfg dpi`y zxg` dwfg cbp sebd zwfg yiyk .4
`[ בתוס' )ד "הnh x`yp mc`dy ,xqg `vnpe ccnpy dewna enk] ,zxg` dwfge `zerix sebd zwfg cbp yiyk .5
 כשהוא נגד לחזקת, חו מחזקת פנויה שלא נקראת חזקה,  שלא אזלינ בתר חזקת הגו:אבל( מבואר
.['c `yep d`ad daeyza r"re] , הגו אפי' כשיש ריעותא לחזקת הגו

eclepy oreh lrade ,oiqexi` xg` eclep oinendy oreh a`dyk oinen da yiy dy`a oicd dn .hk
.er±.dr sc
?di`x `iadl in lr ,oiqexi` iptl

:‰·Â˘˙

ÌÈÈÂÏ‚ ÔÈÓÂÓ ‰· ÂÈ‰˘Î Ì‡
.[ixy` zedbda oiire] . משו דידע ונפייס, שלכו "ע הבעל חייב בכתובה:מבואר

( )ד "ה וחכמי

. וא לא קביע לו זמ הוי כמומי שבגלוי, א קביע לו זמ הוי מומי שבסתר,אומרת נכפה

.‡
'בתוס

(.)ד עז

'הגמ

¯ÈÚ‰ Â˙Â‡· ıÁ¯Ó ˘È Ì‡

.·

.  הבעל יכול לטעו על מומי שבסתר שלא ידע מהn" x i tl
.[ixy` zedbda oiire] . מפני שמסתמא בודקה בקרובותיו, די מומי שבסתר כדי מומי שבגלויmink g i tl e

¯ÈÚ· ıÁ¯Ó ÔÈ‡Â ¯˙Ò·˘ ÔÈÓÂÓ ‰· ÂÈ‰
 משמע שא לא הביא: הגמ' מדייקת.על האב להביא ראיה

.‚

 שא עודה בבית אביה.1 :במשנה מבואר
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ראיה הבעל נאמ  ,וכרבי יהושע שלא הולכי אחרי חזקת הגו  .2 .א נכנסה לרשות הבעל על הבעל
להביא ראיה ,הגמ' מדייקת :שמשמע שהולכי אחרי חזקת הגו  ,וכר"ג ,ונחלקו האמוראי בישוב המשנה,
האופני והדיני היוצאי מכ ה כדלהל :
.1

dia` ziaa dceryk

 xfrl` ' x it lרישא רבי יהושע וסיפא ר "ג ,ומי ששנה זו לא שנה זו .פירוש :רישא רבי יהושע ,ולכ
על האב להביא ראיה ,דס "ל חזקת ממו עדיפא ,סיפא רב גמליאל ,ולכ על הבעל להביא ראיה שנולדו
המומי לפני האירוסי  ,דס "ל חזקת הגו עדיפא ,ואמרינ שמסתמא עכשיו נולדו המומי .
 iy ` a x e ` a x i t lבזה ר "ג מודה שעל האב להביא ראיה ,רבא מפרש :שזהו משו שאמרינ "כא
נמצא ]` [dia` lvכא היה " ,ורב אשי מפרש :שזהו משו שאמרינ אי חזקת הגו של הבת נחשבת
חזקה לטובת האב ,מפני שהוי טענת "מנה לאבא ביד " .תוס' )ד עו .ד"ה רישא( כותבי  :דבאופ ולמ "ד
שעל האב להביא ראיה זהו א א האב טוע "ברי שהמומי לא היו לפני אירוסי ".
 lrad zeyxl dqpkp xak m` .2לרבי יהושע על האב להביא ראיה ,כי חזקת ממו עדיפא ,ולרב
גמליאל על הבעל להביא ראיה שנולדו המומי לפני האירוסי ,
 xfrl` ' x it lסברת מחלוקת בדיוק כבדי הקוד .
 `a x it lר "ג במקרה זה חולק על רבי יהושע ,משו שאמרינ "כא נמצא

]`[lrad lv

כא היה ",

]n"ne

.[w"nhiy - "'eke dzey mc` oi`" zwfg mb yi ik ,oi`eyipd iptl oinend eidy micr `iaiy witqn `l
 iy ` a x it leר"ג במקרה זה חולק על רבי יהושע ,משו שיש לאשה חזקת הגו  ,והוי "טענת מנה
לי ביד ".
.3

`oiqexi` iptl oinend eclepy di`x `iad lrad m
) i" y x it lד "ה מי ששנה(

אליבא דרבי יהושע הוי מקח טעות כנ"ל כיו דהוי מוחזק.

) 'qez it leד "ה מי ששנה(

הבעל מפסיד ,כיו שיש חזקה אי אד שותה בכוס אלא א "כ בודקה ,והאי

ראה וניפייס.[`"yxdn oiir] ,

„.
.1

‡‰È·‡ ˙È·Ó ‰ÓÚ ‡·Ï ÔÈÈÂ‡¯˘ ÔÈÓÂÓ· Ì
`dxzi rav` :oebk ,dia` zian dnr `a i`cey men `vnp m

לכו "ע על האב להביא ראיה

שהבעל ראה וניפייס.
 jex` onfn eidy xkipe mipyi oinen e`vnp m` .2תוס'
האב להביא ראיה.
.3

)ד "ה ואמאי(

כותבי  :שרב אשי מודה שעל

`,dwica i"r 'it` minen oze` rcil lki `l lrady minen da e`vnp m

]e` onf el reawd dtkp oebk

 [mc` ipa exiki `ly xenyl dlekiy dtd gixהתוס' כתבו בתחילה ] :[dfn mda exfg `l `nzqnשרב אשי מודה שעל
האב להביא ראיה ,ושלפי רבא ר "ג סובר על הבעל להביא ראיה,[w"nhiy - 2/'b l"pke ,oiqexi`d iptl eidy] ,
כי נשאר רק חזקת הגו כנגד "כא נמצאו כא היו ".
.4

dqex` zxbea `idyk oinen e`vnpy ote`a

 xfrl` ia x it lמחלוקת ר "י ור"ג ,וכנ "ל.[dfa k"yn y"`xa oiire] .
 `a x it lעל האב להביא ראיה ,שהרי עודה בבית אביה ,כשמואל ] [d`ad 'eyza `aendדאמר "כל שנולד
הספק ברשותו עליו הראיה ".
 iy ` a x i t l eעל הבעל להביא ראיה ,שהרי חזקתה מועילה לטובתה ,והוי כמנה לי בידי  .ואי חזקת
כשרות הבת מועילה לטובת האב.
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˜‡

jeynl dxtd lra witqd `le dxtd z` xengd lra jyne xenga dxt silgnd .1 oicd dn.1/hk
`z` jyny xg`e xenga dxt silgnda .3 .zeqekd ziaa `vnpy hgna .2 .xengd zny cr xengd z
.lbr dcli dxtdy rcep xengd
:er .er sc

˙˘:‰·Â

‡.

˙‡ ÍÂ˘ÓÏ ‰¯Ù‰ ÏÚ· ˜ÈÙÒ‰ ‡ÏÂ ‰¯Ù‰ ˙‡ ¯ÂÓÁ‰ ÏÚ· Í˘ÓÂ ¯ÂÓÁ· ‰¯Ù ÛÈÏÁÓ‰
¯ÂÓÁ‰ ˙Ó˘ „Ú ¯ÂÓÁ‰

 l` en y it lכל שנולד ספק ברשותו עליו להביא ראיה ,ואפי' מוחזק אותו שנולד ברשותו`yep onwl r"re] .
 .['bרש "י )ד"ה ותנא( ותוס' )ד"ה כל( מפרשי  :דשמואל מעמיד משנתינו כמו שרבא העמיד כחד תנא שהוא ר "ג,
] ,['b `yep zncew 'eyz l"pkולכ יש ראיה מכלה לדינו של שמואל .[wfgen xza opilf` - ryedi iax itl la`] ,ומוסיפי
התוס' )ד"ה ותנא( :שהראיה היא מכלה בבית חמיה דמעמידי אותה בחזקת שלימה והשתא אתא מו  ,אע "פ
שהבעל מוחזק.

 xfrl` ' x i tlלרב גמליאל דס "ל שאזלינ יותר חזקת הגו  ,על הקונה להביא ראיה ,ולרבי יהושע דס "ל
שאזלינ בתר מוחזק ,על המוכר להביא ראיה.
) 'qez it leד"ה רישא( ` iy ` a x c ` a i lמסתמא רב אשי לא חולק על שמואל דקיי "ל כוותיה ,לר "ג אזלינ
בכל מקרה בתר חזקת הגו ועל הקונה להביא ראיה ג א הוא מוחזק ,ולפי רבי יהושע בכל מקרה הולכי
בתר מוחזק.

·.

˙ÂÒÂÎ‰ ˙È·· ‡ˆÓ˘ ËÁÓ

 cg` cvn `vnp m` .1כשרה ,ופירש "י :משו שאי זה נקב.
 oiccv ipyn `vnp m` .2טריפה ,משו דודאי יצאה לחלל הגו .
 mc hxew dilr `vnp m` .3בידוע שאירע לפני שחיטה והבהמה טריפה.
 mc hxew dilr `vnp `l m` .4בידוע שאירע לאחר שחיטה והבהמה כשירה.
 dknd it clbed .5בידוע שניקב ג' ימי קוד שחיטה.
" dknd it clbed `l .6המוציא מחבירו עליו הראיה " .כ איתא בברייתא ,א שמואל
הסובר שכל שנולד הספק ברשותו עליו להביא ראיה ואפי' הוא מוחזק ,מפרש :שרק הטבח צרי להביא
ראיה שהטרפות היה לפני שקנאו ,וא א הקונה לא הביא דמי למוכר ,וזהו משו שהספק נולד
ברשותו של הקונה ,והברייתא כתבה "המוציא " ,הכוונה לטבח שבדר כלל לא נות דמי לפני שמקבל
את הפרה.
][mcewd `yepay

‚.

‰¯Ù‰ ‰„ÏÈ˘ Ú„Â ¯ÂÓÁ‰ ˙‡ Í˘Ó˘ ¯Á‡Â ¯ÂÓÁ· ‰¯Ù ÛÈÏÁÓ‰

תוס' )ד"ה כל( מביאי  :משנה שחולקי  ,והגמ' מעמידתו כסומכוס דאמר ממו המוטל בספק חולקי ,
 ,[di`xd eilr exiagn `ivend opaxומפרשי  :שלדעת שמואל הנ "ל צרי לחלק בי ספק שנולד לגריעותא כי הכא
] ,['` `yep l"pdkשאז אומרי  :כל שנולד הספק ברשותו עליו להביא ראיה .לבי ספק שנולד לטיבותא ,שבזה
נחלקו סומכוס וחכמי .
]itlye

,d`ivedl eze` oitek m`d ,oi`eyipd iptl oinen ea eidy e` oinen ea eclepy yi`d .l
?daezkae
.fr sc

˙˘:‰·Â

 : x ` ea n d py n aשאי כופי אותו להוציאה ,ושלפי רשב"ג במומי הגדולי כופי אותו להוציאה ,בגמ'
מובא מחלוקת אמוראי א אי כופי להוציא בנולדו וכ "ש בהיו ,או אי כופי רק בהיו אבל בנולדו כופי
להוציא ,עוד מחלוקת א ת "ק חולק על רשב "ג .האופני הדיני והשיטות ה כדלהל :
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

˜·

‡.
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‰‡ÈˆÂ‰Ï ‰ÈÙÎ ÔÈÚÏ

 oi`eyipd iptl eidy miphw oinena .1לכו "ע אי כופי אותו להוציאה ,דאמרינ "סברה וקיבלה ".
.2

d`yipy ixg` eclepy miphw oinena

 d c e d i a x i t lבמשנתנו מדובר ג בנולדו שאי כופי אותו להוציאה.
 a x x a ` i ig ' x it leכופי אותו להוציאה ,שהרי אי את הסברה "סברה וקיבלה " והמשנה מדברת
רק בהיו.
.3

,oi`eyipd iptl eid i`cey xa` oexqg ly milecb oinena

][elbx dxayp ,eci rhwp ,`neq :`nbecl

רשב "ג

במשנתינו אומר :שכופי אותו להוציאה.
 d c e d i a x i t lרשב "ג סובר שכופי אותו להוציאה רק בנולדו וה גדולי  ,כי הרי אי הטע של
"סברה וקיבלה " ,אבל בהיו רשב "ג מודה שאי יכולי לכפותו להוציאה ,כיו שסברה וקיבלה`neqa edf] .
.[xeh - d`ivedl eze` oiteky i`ce ,eici 'aa e` eilbx 'aa e` eipir 'aa la` ,cg` oira
 a x x a ` ii g it lרשב "ג האומר במשנתינו שכופי אותו להוציאה ,זהו ג בהיו ,דכיו שה גדולי
לא אומרי "סברה וקיבלה " ,דיכולה לומר" ,כסבורה הייתי שיכולה לקבל ועכשיו אי אני יכולה לקבל ".
 op gei i a x my a a w r i x a ` a ` ' x i t lהלכה כרשב"ג ,ולשיטתו ת"ק חולק וסובר :שבי גדולי ובי
קטני אי כופי אותו להוציאה.
 op gei x "` d p g x a x a d a x i t leת "ק במשנתינו לא חולק על רשב "ג ,ורשב "ג מפרש את ת "ק.
 iqxeae ,zyegp sxvn ,unwn ,qitilet lra ,oigy dken ly oinena .4כופי אותו להוציאה.

·.

‰·Â˙Î ·ÂÈÁ ÔÈÚÏ

בתוס' )ד"ה כופי ( מבואר :שבמקרי שכופי אותו להוציאה ,יוציא וית כתובה אע "פ שמגרשה בעל כרחו,
עוד כתבו )בד"ה סבורה( :ששמא באופ שיש חשש ערמה שלכ נישאה לו ,שאז אי לה כתובה.

‚.

Ì‰ÈÏÚ ‰˙‰˘ÎÂ ÌÈÓ„Â˜‰ ÌÈÙÂ‡·Î

 x i` n ia x it lג בכה "ג כופי אותו להוציאה ,משו שיכולה לומר "כסבורה הייתי ".
בתוס' מבואר :שא יש חשש להערמה שנישאה לו בכדי לקבל כתובה ,שאי לה כתובה ,כנ "ל.
 mink g i tl eאי כופי אותו להוציאה ,ומודי חכמי לר "מ במוכה שחי  ,שכופי אותו להוציאה ,מפני
שממקתו.
dy` `ypy in z` .3 .zeleqt `yepd z` .2 ."qpxtn ipi`e of ipi`" xne`d z` .1 :oitek m`d .al
:fr .fr sc
dcli `le mipy 'i dnr ddye

˙˘:‰·Â
.1

"qpxtn ipi`e of ipi`" xne`d

 a x i t lיוציא וית כתובה ,אבל אי כופי אותו לזו  ,משו שאי אד דר ע נחש בכפיפה אחת.
 l` en y i tlכופי אותו לזו .
.2

zeleqt `yepd

]`[xfnnle oizpl l`xyi za ,l`xyil dpizpe zxfnn ,heicd odkl dvelge dyexb ,b"dkl dpnl

כופי אותו

להוציא.
.3

dcli `le mipy 'i dnr ddye dy` `yp

 l` en y i tlאי כופו אותו להוציא.
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‚˜

:ÊÚ .ÊÚ Û„ :¯È„Ó‰ ÈÚÈ·˘ ˜¯Ù

 ואפי' אומרת, הכפיה אפי' בשוטי, כופי אותו להוציאl ` en y my a i n i a ` x a ` t i l g z a x i t l
. משו מצות פריה ורביה, "אני רוצה לגור עמו " לא מניחי לה

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

Â"Ò ·‡ 3333\4 555\-004 ˙Â·Â˙Î2- ˙Â·Â˙Î ˙ÎÒÓ / ÌÏ˘‰ „ÂÓÏ˙‰ ˙˘Ó

„˜

éðéîù ÷øô

åìôðù äùàä
,dqx`zpyk .2 .dqx`zpe ,qx`zz `ly cr .1 ?dl eltpy miqkp xeknl dleki dy` m`d .`
.z`ype ,dqx`zp `ly cr .5 .z`ypyk .4 .z`ype ,z`yp `ly cr .3 .z`yp `l oiicre
:gr .gr sc
.miqkp dl eltpy dnai .6

:‰·Â˘˙

ב "ש וב "ה

מודי

˙‡˘ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ ‰Ò¯‡˙Â ,Ò¯‡˙˙ ‡Ï˘ „Ú ÌÈÒÎ ‰Ï ÂÏÙ˘Î

.‡

. שלכתחילה מוכרת ונותנת וקיי
zhyet 'nbdye - carica e` dligzkl 'nbd zira lky yxtnc]

.  )במשנה ד"ה לא יזכה( אי מי שחולק עליהi" y x it l
.[dpyna ipyd oicd lr wx edf - lha xknd ,"b"x iptl el exn`"ly

qx`zz `ly cr" dpynay oey`xd oicd lr 'nba `irai`dc yxtnd]

eci a zk a i "yx m ya ( ' )ד"ה איבעיאqezd it le

, המכר בטל," אבל לדעת רבי יהודה אליבא ד"אמרו לו לפני ר "ג,"[ לר' חנינא ב עקביא זהו לכו "עdqx`zpe
.[`i 'irq vw 'iq r"eya rnyn oke ,y"xl mb edf zehyta] .והבעל מוציא מ הלקוחות

˙‡˘È ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ ‰Ò¯‡˙˘Ó ÌÈÒÎ ‰Ï ÂÏÙ˘Î .·
.אפי' לכתחילה יכולה למכור

( )במשנהy "a i t l

.  וא מכרה המכר קיי,['nb - ltp ezekfa mby oeik] ,לכתחילה לא תמכור

( )במשנהd " a i t l

 וזהו,[`"efgae ,fly 'iq f"rd` xfp ipa` oiire] . " המכר בטלb " x i p t l e l e x n ` " c ` a i l ` ( )בברייתאd c ed i ia x it l
:oerny iax xaeq ,zqip `l oiicre dqx`zpyn df oecipay :wqet ,`i 'irq vw 'iq f"rd` r"eyd] . בי בנכסי ידועי ובי לא ידועי
.[h"eiez oiire ,miiw xknd dxkn m`e xeknz `l mireci miqkpa 'it`y
wtzqn `nil d"cez lr `"yxdnd]

."אמרו לו לפני ר"ג " לא פליגי על ר"ג בזה

( ` )בברייתאi a w r o a ` p i pg ' x it l

.[siy m"xdna r"re ,z`yip `l oiicre oiqexi`a dl eltpy miqkpl s` `id ,zegewld cin `iven lrady `ye` zpwz mvexiza m` :mzpeeka
:  וכדלהל, בגירסאות רש "י תוס' והר "ח,  שיטתו תלויה בשיטות האמוראי בסוגייen v r b " x i t l e
[b"x zrca]

È"˘¯ ˙Ò¯È‚ ÈÙÏ

"zpzepe zxken" `ziixaae "miiw dpzpe dxkn m`" `qxibd dpyna
'qez]

. דהיינו א לכתחילה,"  שלר "ג "מוכרת ונותנת וקיי, תני במשנה כמו שכתוב בברייתאc i a f a x i t l

.[siy m"xdn oiire ,df eyexitl minikqn `l okle ,df xaca ewlgp `l d"ae y"ay l"q b"xy l"vy :mivxzne ,y"ak b"x f"itly :miywn
, אלא שר' חנינא ב עקביא )שבברייתא( ס"ל שלר"ג מוכרת לכתחילה,` לא מגיהי את המשנהt t a x i tle
, ותנא דמשנתינו הוא כרבי יהודה שסובר שב "ש וב "ה כ נחלקו בזה,ושצ"ל שב "ש וב "ה לא נחלקו בדבר זה
.ור "ג כב"ה שלכתחילה לא תמכור
[i"yxn jtidl - b"x zrca ,ipz d"ceza]

Á"¯ ˙Ò¯È‚ ÈÙÏ

"miiw dpzpe dxkn m`" `ziixaae "zpzepe zxken" `qxibd dpyna

 כדי להעמיד את ר "ג כב"ה,  שלר "ג א מכרה ונתנה קיי, תני במשנה כמו שכתוב בברייתאc i a f a x it l
.ולא כב "ש
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˜‰

:ÁÚ .ÁÚ Û„ :ÂÏÙ˘ ‰˘‡‰ ÈÈÓ˘ ˜¯Ù

 `t t a x it leלא מגיהי את המשנה ,ותנא דמשנתינו הוא רבי יהודה דס "ל שלר"ג לכתחילה יכולה
למכור ,ושצ "ל שב "ש וב"ה לא נחלקו בדבר זה ,[g"xd yexitl mb enikqd `l okle ,ok xnel wgecy eazk 'qez] ,ותנא
דברייתא הוא ר' חנינא ב עקביא שסובר שב"ש וב"ה כ נחלקו בזה ,ור "ג כב "ה שלכתחילה לא תמכור,
ורב גמליאל כב"ה.

‚"¯ ˙Ú„· Ì"·È¯‰ Ì˘· 'ÒÂ˙‰ ˙Ò¯È‚ ÈÙÏ
][i"yx zqxibk `ziixaae dpyna `qxibd

 c i a f a x it lמגיהי את הברייתא "א מכרה ונתנה " ,ולפי "ז שיטת ר' זביד כמו שרבינו חננאל מפרש
את ר "ז ,עיי לעיל.
 ` t t a x i t l eכמו שרש"י מפרש את רב פפא ,עיי לעיל.

‚"¯ ˙Ú„· È"˘¯„ ‡Ó˜ ‡Ò¯È‚ ÈÙÏ

]['qeza `aeny itk

לכתחילה לא תמכור ,וא מכרה המכר קיי .

‚˙‡˘ÈÂ ˙‡˘È ‡Ï˘ „Ú ÌÈÒÎ ‰Ï ÂÏÙ˘Î .
 " b " x i p t l el e x n ` " i t lהמכר בטל ,והבעל מוציא מיד הלקוחות.
 l` iln b oax it lשיטתו בדיוק כמו שיטתו לעיל בנפלו לה משנתארסה ועדיי לא נשאת ,לרש "י אליבא
דר "ג כדאית ליה ,עיי "ש ,לתוס' אליבא דר "ג כדאית ליה ,עיי "ש ,ולר "ח אליבא דר "ג כדאית ליה עיי "שitl] .
oicl dxrda onwl oiire ,mireci mpi`yl mireci miqkp oia wlgne wleg y"x - w"ecdna i"yx zrca w"nhiyd zpad oke w"nhiya d"`xd

.['c
 ep i zea x k m ix a eqd l` eny e a x i t leהבעל מוציא מיד הלקוחות ,אבל רק לעני אכילת פירות בחייה,
וא מתה בחייו לא ירשנה.
 epiwzd `ye`aהאשה שמכרה בנכסי מלוג הבעל מוציא מיד הלקוחות ,ושהקרקע נשאר לבעל א לאחר
מיתת האשה.

„.

˙‡˘˘Ó ÌÈÒÎ ‰Ï ÂÏÙ˘Î

 : x ` ea n d p y n aשאלו ואלו מודי  [lirlc mi`pzd lk epiidc] ,שהבעל מוציא מיד הלקוחות ,בגמ' מבואר :דהיינו
בחייה ולפירות ,אבל לאחר מיתה ,יחזיר הקרקע ללוקח ,ואינו יורשה ,ושבאושא התקינו :האשה שמכרה
בנכסי מלוג ומתה ,הבעל מוציא מיד הלקוחות.
תוס'

)ד "ה לימא(

כותבי " :תקנת אושא היא אפי' בנפלו לה מ האירוסי או קוד ".

 y" x it leבנכסי שאינ ידועי לא תמכור ,וא מכרה המכר קיי  .בפירוש ידועי ואינ ידועי
נחלקו האמוראי הבאי :
לפי רבי יוסי ב "ר חנינא בסוגיי

ידועי היינו מקרקעי ,שאינ ידועי היינו מטלטלי.

אלו ואלו נחשבי לידועי  ,ואלו ה שאינ ידועי  ,כל שיושבת כא ונפלו לה נכסי

ולפי רבי יוחנ
במדינת הי zhiy - w"ece bp w"q y"a oiire ,h"eiezdk `l `"xbd xe`iaa x`eank ,`i 'irq 'v 'iq f"rd` r"eyha wqtp oke] .
,z`yp `ly cr dl eltpy miqkpa y"x itly mixaeq mde ,y"x zrca `"ayxd icinlze ozpedi epiax zhiy ,w"ecdn i"yx mya w"nhiyd
xkndy y"x dcen z`ypyn dl eltpyk b"dk - d"`xd itle ,y"`xde w"ecdn i"yx mya w"nhiydk `l .mireci miqkpa 'it` miiw xknd

.[mireci mpi`y miqkpa s` lha

˙‡˘Â ‰Ò¯‡˙ ‡Ï˘ „Ú ÌÈÒÎ ‰Ï ÂÏÙ˘Î .‰
לכו "ע אליבא דרב גמליאל לא תמכור ,וא מכרה המכר קיי .
בתוס' מבואר :שלשיטת רש "י יש הוכחה מהמשנה של "אמרו לו לפני ר "ג " המכר בטל.

]'qezd itl s`y okzi
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icinlze ozpedi epiax mya w"nhiyd itle] yexitle .dfn dxaic `l dpynd j` ,lha xknd "b"x iptl el exn`"l - i"xk `l d"c :gr sc
dcen y"xy ,xaeqd d"`xd mya w"nhiydn zxg` ,`i 'irq v 'iq f"rd` r"eyd wqet jke ,miiw xknd mireci mpi`y miqkpa - `"ayxd

.[lha oxkn mireci mpi`y miqkpa s`y dfa
 ep i zea x i t l , l` en ye a x i t lעיי לעיל נושא ב'.
תוס'

.Â

)ד "ה לימא(

כותבי " :תקנת אושא היא אפי' בנפלו לה מ האירוסי או קוד ".

ÌÈÒÎ ‰Ï ÂÏÙ˘ ‰Ó·È

עיי במה שנכתוב לקמ על המשנה בד פ.:

miqkpd z` gixadl ick xg`l e` dzal ,diqkp lk z` e` diqkp dazky dy`a oicd dn .a
?dy` zaezkl e` aeg lral ecarzyi `ly ick eiqkp azeky ina oicd dne ,dlran
.hr :gr sc

˙˘:‰·Â

‡.

ÌÈÒÎ ÏÚ ˙Á¯·Ó ¯Ë˘ ˙·È˙Î ÏÈÚÂÓ˘ ÔÙÂ‡‰

כתיבת שטר מברחת באופני ולמ "ד שמועיל ,זהו דוקא א כתבה זאת לפני הנישואי .
) i " y x it lד"ה דבעיא( א לא הודיעה לעדי שלהבריח מתכוונת ,בכל מקרה ולכו"ע המתנה מתנה ,כיו
שדברי שבלב אינ דברי  ,וא הודיעה לעדי שלהבריח מתכוונת ,הדי תלוי בפלוגתת האמוראי ,
שנביא בהמש נושא ג'.
) ' q e z d it leד"ה כתבתינהו( להיפ  ,דהיינו שמחלוקת האמוראי לקמ נושא ג' כשלא הודיעה שלהבריח
מתכוונת ,דמ "ד שהמתנה לא מתנה ,זהו מפני שאיכא גילוי מילתא שעושה כ רק כדי להבריח מבעלה ,אבל
א הודיעה לעדי שלהבריח מתכוונת ,לכו "ע המתנה אינה מתנה.

·.

˙Á¯·Ó ¯Ë˘ ‰·˙Î˘Î ÔÈ„‰

]`[`ad `yep oiir - diqkp zvwn lr dazk m

 b" a yx i t lבכל מקרה השטר לא שטר והמתנה בטלה.
הגמ' אומרת :שלרבי שמעו דס"ל שהבעל לא זוכה בנכסי שאינ ידועי  ,ה "ה במתנה כשחוזרת
חוזרת לאשה ,דעשאו חכמי כנכסי שאינ ידועי לבעל ואליבא דר "ש.
תוס' )ד"ה עשאו ( כותבי  .1 :שמכא מוכח שהלכה כר"ש .2 .לפי "ז לחכמי דפליגי על רבי שמעו  ,כל
שהמתנה חוזרת הרי היא חוזרת לבעל.
 mink g it leהמתנה מתנה ,[diqkp zvwn lr wx zgxan xhyd z` dazkyk t"kr] ,ורק א כתבה מהיו וכשארצה,
לכו "ע א רוצה יכולה לבטל את המתנה.[lral zxfeg opaxle dy`l zxfeg l"pd oerny iaxl] ,

‚.

‡‰ÈÒÎ ÏÎ ÏÚ ˙Á¯·Ó ¯Ë˘ ‰·˙Î˘Î Ì

 l` en y e p "x i tlלכו "ע קורעי את השטר מתנה ,דכא א לפי חכמי המתנה בטלה ,דאנ סהדי מדלא
שיירה כלו לעצמה לא גמרה להקנות למקבל.[lral zxfeg opaxle dy`l zxfegy dil zi`ck y"xl ,zxfeg dpzndy lk] ,
 op r a x i t lג כא חכמי סוברי שהשטר שטר ,לכ למעשה אי קורעי את השטר ,ואי האשה יכולה
לחזור מהמתנה ,א א כתבה שטר מברחת על מקצת נכסיה.[mcew `yep ezhiyk ,xhy `l xhyd - b"ayx itle] .
 `a x it leא כתבה לבתה הדי בזה כדעת רב ענ  ,משו דאמרינ שמסתמא כוונתה לתת לבתה מתנה
גמורה ,וא כתבה לאחר ,הדי בזה כדעת ר"נ ושמואל ,משו שמסתמא כוונתה להבריח מבעלה.

„.

‰˘‡ ˙·Â˙ÎÏ Â‡ Á"Ú·Ï Â„·Ú˙˘È ‡Ï˘ È„Î ÂÈÒÎ ÁÈ¯·Ó‰

בתוס' מבואר :שלכו"ע המקבל קנא  .דדוקא בשטר מברחת שלא קונה הבעל מפני שהוי כנכסי שאי
ידועי  ,אמרינ שלש הברחה התכוונה ,משא "כ בנידו זה שא הלוקח לא קנא קוני הבע "ח והאשה,
אית ל למימר שלמתנה גמורה התכוונה.
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:hr .hr sc ?recne ,n"wtp i`n ,oxw oic e` zexit oic mdl yi m`d ,miqkp dl eltpy dy` .b

˙˘:‰·Â

יש נכסי שיש לה די פירות ,שהבעל זכאי בה וה שלו ,ויש נכסי שיש לה די קר  ,שהבעל זכאי
רק בפירות בלא לכלות את הקר  ,לכ יש ליקח בה קרקע והבעל אוכל פירות.
oxwdy znxeb ozeynzydy miqkp dqipkdyk :[`zlinc `llk d"cez oiire .hr sc 'nbd zpwqnl] ` zl in c ` ll k
 ixnbl dlkiילקח בה קרקע והוא אוכל פירות dlk `l oxwdy dn .הבעל זכאי לאכול הפירותm`e] .

.[jynda oiir - `nlrn iz`c `xitc `xit e` `nlrn iz`c `xit df
íúøãâäå íéñëðä èåøéô

 mitqk .1די קר לה

)שלכ

ילקח קרקע והבעל אוכל פירות(.

 rwxwd on miyelz zexit .2די קר יש לה .
.3

dzqipka mixaegnd zexit

 n" x i tlדי קר לה .
 y" x it le m in k g it lדי פירות לה ושייכי לבעל.
 y" x it l ,dz`ivia mixaegnd zexit .4שלה mink ge n " x it l ,שלו.
.5

`) `zcxf `aיער לחתו עצי

רש "י( ) ixeekc `xiteחפירה של דגי

רש "י(

אמרי ליה בגמ' פירי ואמרי

ליה קרנא.
) i" y xד "ה פשיטא ,ובכל הסוגיא(

 :yx t nשזהו לעני א נפלו לה דברי אלו.

) ' q e z dד"ה כללא דמילתא(  : m i y x t nשמחלוקת לעני כשנפלו לה כספי א הבעל יכול לקנות דברי
אלו.[c"a`xd mya w"nhiye `zlinc `llk d"c 'qez oiire] .
 ,`nlrn ez` `lc `xit .6לדוגמא :ולד בהמה די פירות יש לה

)שהבעל זוכה בה

( ,אמנ א נתגרשה.

מרש"י )ד"ה נותנת( משמע :שבולד בהמה אי זכות לאשה לית דמי לבעל כדי לקחת אות לעצמה,
].[gl w"q dt 'iq f"rd` r"eya l`eny ziaa r"re
 ,`nlrn ez`c `xitc `xit .7לדוגמא :כפל ולד בהמה שיי לאשה כדי קר  ,מפני שפירא דפירא
לא תקינו לו רבנ  ,ומבואר בתוס' )ד"ה פירא( :שרק הכפל שהוא מעלמא שיי לאשה ,כיו דהוי פירא
דפירא ,אבל תשלו הקר של הולד שנגנב שיי לבעל ,כי זה נחשב לפירא,
 ,`nlrn ez`c `xit .8לדוגמא :כפל מחמת גניבת בהמת מלוג שהכניסה לו
) 'qez d i xac z ligz it lד "ה פירא(

שיי לבעל.

 o" a i x d i t l eשיי לאשה.
 dzvial zlebpxz ,dzfibl lgx ,dalgl fr .9אוכל והול עד שתכלה הקר  ,ופרש "י :דגבי בהמה
ישאר עורה ,וגבי תרנגולת ישאר נוצתה ,וגבי דקל כשייבש ישארו עציו.
.10

lege [i"yx - oztxey ynyde miqpkp miny mid zty lry oivixg] gln

][oipal leg oilhepy mewn

די פירות לה  ,כיו

שלא כלי לעול .
.11

sixv ly zxetgn ,zixtb ly xit

 n" x i tlדי קר לה  ,ופירש "י :וימכר וילקח בה קרקע ,לפי שפירותיו כלי .
 mink g it leדי פירות לה  ,ועיי תוס' ד "ה כללא דמילתא ,[c"a`xd mya w"nhiye] ,ולקמ די .16
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 op a x i t lלאשה ,ולוקחי בה קרקע ,והבעל אוכל פירות ,מפני שסוברי שחוששי למיתה והקר
יכלה ,וזה שונה מולד בהמה ששיי לבעל ,מפני שא הבהמה תמות עדיי נשאר עורה ,ולכ לא נחשב
שהקר כלה.
 d iy ` i ig ` o a d i p p g it leדינו כולד בהמה ,ששיי לבעל ולא לוקחי בזה קרקע ,מפני שס "ל שלא
חוששי למיתה.
 [w"nhiye i"yx oiir eyexit] dly dcya mixirv miptbe mizif dl eltp .13לכו"ע ואפי' ת "ק מודה שיכולה
לעכב את הבעל מלמוכר  ,מפני שבח בית אביה ,כיו שלא כליא קרנאmicar - `"ayxd mya w"nhiyd itl] .
.[y"iir ,zekldd lra axdn zxg`e ,mixirv miptbe mizifk iede dzinl opiyiig `l mixirv zegtye
.14

mipwf zegtye micar dl eltp

]dpi`y dcya mi`vnpk miaygp mde .`ad ote`a oiire ,'qez - zexit zvw mipzepy t"kr

['nb - `pxw `ilk mizn m` ixdy ,dly

 w " z it lימכרו וילקח קרקע והוא אוכל פירות ,ופירש"י )ד"ה דברי( :דאי שבח בית אביה היכא דכליא
קרנא.
 b" a yx i t l eיכולה לעכב את הבעל מלמוכר  ,מפני שה שבח בית אביה.
 llk zexit mipzep `ly mipwf md m` j` mcewd oicak .15בתוס' )ד"ה והרי( מבואר :שלפי אביי
)במסכת ב"מ( די פירות לה ושיי רק לבעל.[zexit lke` lrade rwxw mda gwlie ,mdl oxw oic - my `ax itle] ,
.16

micba

 on gp a x i t lפירא הוי ומתכסה בו עד שמתכלה ,הגמ' אומרת :שהוא סובר כהתניא שבברייתא.
] ,[minkgk epiidc :yxtn i"yxדתניא :פיר של גפרית ,מחפורת של צרי  ,לר "מ הוי קר  ,ולחכמי הוי פירות,
שהבעל יכול לאוכל עד שיכלה ,ומפרש רש "י :שזה פריו ודר הנאתו הואitly d`ian .`w sc onwl 'nbd] .
.[zexit lke` `ede rwxw ea gwile xknil dy`l miiwe ,ied `pxw - `pdk ax
?ze`vedd z` reazl i`kf m`d ,dyxibe ,ezy` iqkp lr ze`ved `ivend .c

.t :hr sc

˙˘:‰·Â
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 `rniw .1היינו אפי' גרוגרת אחת.
במשנה מבואר :מה שאכל אכל ,ומה שהוציא הוציא ,ולא מקבל יותר .בגמ' מבואר :שזהו דוקא א
אכל אכילה דר כבוד ,אבל א אכל לא דר כבוד דינו כדי הוציא ולא אכל המבואר בסמו .
.2

ceak jxc `l

 ' n ba z g ` d r c it lהיינו כשאכל רק פחות מאיסר.
' n ba d i p y d d r c d i t l e

היינו כל שאכל פחות מדינר ,וכ אכילת דבר איסור ,וכ פירות שביעית

שהוא הפקר לכל.

·.

ÏÎ‡ ‡ÏÂ ‡ÈˆÂ‰

 .1במשנה מבואר :ישבע כמה הוציא ויטול ,והיינו עכ "פ כשיש שבח כנגד ההוצאה.
.2

`gaydn dzegt d`vedd m

 ii a ` it lנוטל ההוצאה בלא שבועה.
 `a x it leג באופ זה נוטל ההוצאה בשבועה ,כדי שלא יבוא להערי .
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.Ù Û„ :ÂÏÙ˘ ‰˘‡‰ ÈÈÓ˘ ˜¯Ù
.3

˜Ë

`gayd lr dxizi d`vedd m

 ii a ` it lנוטל ההוצאה ובשבועה.
 `a x it leנוטל השבח בשבועה.
‡ ˙Â¯ÈÙ ˙ÏÈÎנקרא אכילה ,אבל אכילה מהקר לא נקרא אכילה.
`.[i`feg ia ifef ze`n rax

]dl elty dy`a dyrna ,.t sc 'nba x`ean ok

?recne ,mwlql dleki m`d dyxbzpe ezy` dcyl oiqix` cixedy lra .1/c

.t sc

˙˘:‰·Â

 qix` lrad m` .1איסתליק ליה בעל איסתלקו ה  ,שהרי א לא היו יורדי הוא היה עובדה,
ופירש "י :דיכולה לומר לה "הפסדת אותי " .ותוס' )ד"ה איסתלק( מוסיפי  :דע "מ כ ירדו ,שא תתגרש
ויפסיד הבעל ,אי לה עליו כלו .
 qix` `l lrad m` .2אינה יכולה לסלק  ,דאדעתא דארעא ה ירדו.
?recne ,dxikn dxiknd m`d ,mixg`l beln iqkp ly rwxw xkny lra .2/c

.t sc

˙˘:‰·Â

הגמ' פוסקת כרב פפי משמיה דרבא דאמר :שלא עשה ולא כלו .
 ii a ` it lמפני שחוששי שהלוקח לא יחוש לעובדה טוב והשדה תכסי .
 `a x it leמשו רווח ביתא.
 .1 : ` a x l i ia ` o i a n " w t p d y , zx n e` ' n b dכשהקרקע קרוב לעיר ,שרואי א הלוקח מכסי השדה.
 .2כשהבעל אריס ,ופירש "י :כלומר שנות לאריס פירות .3 .[l"yxdn ,o"x - lwlwzi `ly xdfie] ,כשהבעל עושה
סחורה במעות .ופירש "י :ואיכא רווח ביתא.
on meail dltpyk .1 ?mai zxney `idyk dl eltpy miqkpd z` xeknl dleki m`d ,mai zxney .d
dlra zgz miqkpd dl eltpyk oicd dn .3 .oi`eypd on meail dltpyk .2 .miqkp eltp k"g`e oiqexi`d
.oey`xd
gl sc zenai ,:t sc
˙˘:‰·Â

ברישא דמשנתינו מבואר" :מודי ב "ש וב "ה שמוכרת ונותנת וקיי " ,רש"י )ד"ה ב"ש( מציי לגמ' ביבמות
לח .לח (:המיישבת את הרישא כדי שלא יקשה מהסיפא ,בגמ' ש נחלקו האמוראי בזה .תוכ דבריה
עיי בתשו' הבאה ,הנפק "מ ביניה יוצא באופני דלהל :
.1

)ד

miqkp dl eltp k"g`e oiqexi`d on meail dltpyk

 ii a ` e d a x , ` l er i t lיכולה למכור ואפי' לכתחילה.
 `a x it leהדי בנכסי מלוג הוא כפי שיטתו בתשו' הבאה נושא א' ,והדי בנכסי צא ברזל ,עיי ש
נושא ג'.
.2

miqkp dl eltp k"g`e oi`eyipd on meail dltpyk

 ii a ` e d a x i t lג באופ זה יכולה למכור לכתחילה.
`a xe ` ler it l

הדי בנכסי מלוג הוא כפי שיטת בתשו' הבאה נושא א' ,ובדי נכסי צא ברזל

עיי ש נושא ג'.
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oey`xd dlra zgz dl eltpy miqkp

 ` a x e d a x i t lבכל מקרה יכולה למכור ואפי' לכתחילה.
 ` l er i t lתלוי א נפלה ליבו מ האירוסי או מ הנישואי  ,כנ "ל דיני .1 ,2
 ii a ` it leבנכסי מלוג לב"ש יחלוקו ,ולב"ה הנכסי בחזקת  .[.hl sca y"iir mnrh] ,אבל בדי נכסי ברזל
עיי בתשו' הבאה נושא ג'.
.e

iqkp z` .3 .dzaezk z` .2 .beln iqkp z` .1 ?oldlc mixacd z` yxei in ,dzny mai zxney
:t sc
.lfxa o`v

˙˘:‰·Â
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][beln iqkp epiidc

 y" a it lיחלוקו יורשי הבעל ע יורשי האב )אבי האשה( d " a it le ,בחזקת יורשי האב.
הגמ' ביבמות )ד לח (.מקשה :מדוע ברישא כשהייבמה קיימת מודי ב "ש לב "ה שיש לאשה זכות מלא
בנכסיה ,ובסיפא כשמתה ב "ש אומרי יחלוקו .בישוב הקושיא נחלקו האמוראי  ,כדלהל :
 `ler it lב "ש בסיפא החולקי על ב "ה ואומרי יחלוקו זהו רק כשנפלה ליבו מ הנישואי  ,אבל
ברישא מדובר כשנפלה מ האירוסי  ,ולכ מודי ב "ש שהנכסי בחזקת האשה ויורשי האב.
 d a x it lמחלוקת בי כשנפלה ליבו מ הנישואי ובי מ האירוסי  .הישוב לקושית הגמ' לשיטתו,
מבואר בגמ' ש  ,עיי "ש.
 ii a ` i t lב "ש בסיפא החולקי על ב "ה ואומרי יחלוקו זהו רק בנכסי שנפלו לה כשהיא תחת
בעלה הראשו  ,אבל א נפלו לה כשהיא שומרת יב  ,מודי ב "ש שהנכסי בחזקת יורשי האבoi`e] ,
.[oi`eyipd on e` oiqexi`d on meail dltp m` welig
 ` a x i t lב "ש בסיפא החולקי על ב "ה ואומרי יחלוקו זהו רק בנכסי שנפלו לה כשהיא שומרת
יב ועשה בה מאמר ,אבל א לא עשה בה מאמר ,מודי ב"ש שהנכסי בחזקת יורשי האב.

·.

‰˙·Â˙Î

][i"yx - lradn dl `eal oie`xd ztqeze miiz`ne dpn epiid

ברש "י מבואר :שבי לב "ה ובי לב "ש הכתובה בחזקת יורשי הבעל.

‚.

ÏÊ¯· Ô‡ˆ ÈÒÎ

נכסי בחזקת  ,התוס'

)ד "ה נכסי (

כותבי  :שזהו א לב "ש.

 i" yx it lכמו שיש מחלוקת אמוראי )במסכת בב"ב( בפי' "נכסי בחזקת " ,בדי "נפל הבית עליו ועל אמו "
ש  ,שי "א שה בחזקת יורשי האב ,וי "א שה בחזקת יורשי הבעל ,כ ג בסוגיי  .בתוס' )ד"ה נכסי ( מובא:
שבגמ' ש יש דעה שלישית הסוברת :שהוי ספק ויחלוקו.[`"yxdna oiir j`] ,
 ' qe z d i t l eבסוגיי העוסקת ביבמה ,לכו "ע הנכסי בחזקת יורשי הבעל ,כיו שהיב מוחזק בנכסי
קוד מיתתה משעת מיתת אחיו שהוא יורש ,וליבמה אי זכות בנכסי עד שתחלו  ,וב "ש ג מודי לב "ה
בהא.
?recne ,mda eyri dn ,rwxw e` zexit e` zern eig` gipd .f

.at :`t :t sc

˙˘:‰·Â

 oixaegn zexit e` zerwxw gipd m` .1בגמ' )ד פב (.מבואר :לכו "ע זה שלה ,דדי קרקע לה ,
שמשועבדי לכתובת היבמה ,והיב זכאי רק בפירות ,ואי יכול למכור את הקרקעlcby dn `wec j`] .
.[dly ipz d"c i"yx lr .at sc `"yxdn - g`d zeyxa
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‡Ò˜

.‡Ù Û„ :ÂÏÙ˘ ‰˘‡‰ ÈÈÓ˘ ˜¯Ù
zern e` miyelz zexit gipd m`

.2

. ילקח בה קרקע והוא אוכל פירותd a e z k l i c a rz y n il h l h n l " q c n " x i t l
. שכל הקוד זוכה: במשנה מבוארd a e z k l ic a r zy n ` l il hl hn ix a q c m in k g i t l e
 אמנ א תפסה בחיי הבעל מועילה, שיורשי הבעל יורשי אותה: רש "י מפרש.[oiyelzde d"c .at sc onwl
.  דמ"ש מפירות התלושי,  וה "ה דפליגי אכספי,תפיסתה
'qeza r"re]

.`t sc

?recne ,dxaewl aeigd lhen in lr ,dzny mai zxney .g

:‰·Â˘˙

.חייבי בקבורתה

[belnd iqkp z` miyxeid a`d iyxei `le ,lrad iyxei 'it]

, שיורשיה יורשי כתובתה:בברייתא מבואר

 שלפי רש "י:בתוס' )ד"ה יורשי( מבואר
 הכרח שחיוב הקבורה המוטל על יורשי הבעל,'[ הרי שלמ "ד שה ליורשי האב וכ למ "ד שיחלוקוb oic
 שלפי "ז א קבורת שומרת יב מ האירוסי מוטלת על:(  וכתבו התוס' )ש, הוא מחמת המנה ומאתיי
.[lrad iyxei zwfga mdy xaeqd my c"n dfa xaeq dn wtzqdl yie ,r"ekle dl azkca e` dqex`l daezk yi c"nl edf] .יורשי הבעל
'e 'eyz l"pk ,lfxa o`v iqkp mikiiy inl mi`xen` zwelgn yiy xaeqd ,d"ae d"c dpyna]

 כי די היב כדי אחיו, יורשי האב חייבי בקבורתה,  ' )ד"ה משו ( שומרת יב מ האירוסיqezd it le
. והרי אחיו לא היה חייב בקבורת ארוסתו,המת
.`t :t sc

?`l e` inc ieabk m`d ,zeabl cnerd xhy .h

:‰·Â˘˙

:  האמוראי פוסקי כדלהל. לאו כגבוי דמיd " a it le , כגבוי דמיy" a it l
. שזהו משו חינא:  תוס' )ד"ה ושמעינ ( כותבי.[ פוסקי כב "ש שכגבוי דמיoiibeqa]  אביי ורבאdaezka .1
zexhy x`ya

.כגבוי דמי כמו בכתובה

[dax l"vy :azek y"yxd ,zenaia]

.אביי חולק וסובר שלאו כגבוי דמי

.2

`ax itl

(  ' )שq ez a o ey` x d u ex iz d i t l

. דבתר דשמע מרבא סברה, ג לאביי כגבוי דמיip y d m v e x i z i t l e
.`t sc

?daezk yxcn miyxec m`d

.i

:‰·Â˘˙

 תוס' )ד"ה מא ( מצייני לדבריה לעיל ד. [ לא דורשיmda exfgy iptl t"kr] d " a i t l e ,  דורשיy" a it l
 היינו שחזרו בה, ש נחלקו ב' תירוצי התוס' הא מה שב "ה ביבמות חזרו להודות לב "ש,  ד "ה שאי,נג
.וסוברי שדורשי מדרש כתובה או מסיבה אחרת
 ולא לב "ה, ' )ש ד"ה שאי ( קושית הגמ' )בסוגיי ( היא עכ "פ לבית שמאיq e z a d p e y ` x d j x c d i t l
 יוצא, שא גורסי בתירו הגמ' אלא, עוד כתבו )ש ( אליבא הדר הזו, עכ "פ לפני שחזרו בה
. שמסקנת הסוגיא אי ראיה א בית הלל חזרו בה
 ' לב "הqe z a d i p y d j x c d it l e
d"ay xnel gxkd oi` - iy` ax zpwqnl ,ef jxcl mby epiidc "c"qc b"r`" 'qezd ixaca wec] , דרשינ מדרש כתובה,לרעתה
 אבל במקו שהדרשה היא,לא דורשי לטובתה

[mda exfgy iptl t"kr]

zrca ipyd mvexiza eazky ,oi`y d"cez .bp sc lirl r"re ,l"pke ,mda exfgy xnel xyt` `l` ,miyxec `l dzaehly mzrca ex`yp

.[miyxec `l dzrxle ,miyxec dzaehly ,dketd `xaq ,mda exfgy xg` d"a
.`t sc

?dl micareyne el mikiiyy zerwxw xeknl leki lra m`d .`i
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
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dl cgiiy zg` e` dzaezka dl azky zg` z` epiidc ,zecy 'bn zg` z` xknyk m`
dlyn mey el dqipkdy zg` e` dzaezka

. שבטל לאלתר,בכוונתו

()ד "ה מגרשה

' ומפרשי התוס,מקחו בטל

( )ד "ה מגרשהi" y x it l

.מקחו קיי עד שעת טריפה
. שלכו"ע מקחו קיי עד שעת טריפה: כותבי
.`t sc

( )ש

.1

(  ' )שq ez d i t l e

' התוסzerwxw x`y xkn m`e .2

?dnaid i"r zerwxwd ziiab znicw xcq edn ,yxb k"g`e maiiy mai .ai
:‰·Â˘˙

 ואח "כ ממשועבדי של הראשו,  שבתחילה היבמה גובה מבני חורי של הראשו:בתוס' )ד"ה הרוצה( מבואר
. ואח "כ ממשועבדי של השני, ואח "כ מבני חורי של השני,(')א שלשני יש בני חורי עיי תוס
cia odia`l didy oecwte delnn e` maid ly e` minezi ly ilhlhnn .1 :dzaezk daeb dy` m`d .bi
.rxn aiky e` `ixa zpzn lawn ly micarn e` ilhlhnn .2 .mixg`
:`t sc
:‰·Â˘˙

‰˙Ó Ï·˜ÓÓ Â‡ Ì·ÈÓ Â‡ ÌÈÓÂ˙È ÈÒÎÓ ÈÏËÏËÓÓ
ilhlhnn 'it`e]

,אינה גובה כלל ממטלטלי

[epizpync minkg epiid]

.‡

d a ezk l i ca rz yn ` l i lhl hn c "n i t l

.[iax d"cez - oiyexiba epiidc - dicic
zrca oey`xd myexita eazk ,`ede d"cez :ct onwl]

, ד"ה כל( א תפסה מבעלה מחיי הוי תפיסה:לפי רש "י )ד פ
.[dzqitz dliren `ly `aiwr iax

 שגובה:  תוס' )ד"ה רבי( כותבי.[ גובה ממטלטליepizpync n"x epiid] d a ez k l i c a rz y n il hl hn c " n i t le
 אבל מיתמי, או ממקבל מתנת שכיב מרע,דוקא ממנו )אפי' בלא תפיסה( או מהיב שעומד במקו אחיו המת
.או ממקבל מתנה דמתנת בריא לא

ÌÈ¯Á‡ „È· Ô‰È·‡Ï ‰È‰˘ ÔÂ„˜ÙÂ ‰ÂÏÓÓ

.·

 שלפי ר"ט אשה יכולה לגבות ממלוה או פקדו שהיה:( מבואר. ע"פ המשנה לקמ ד פד, בתוס' )ד"ה לא אשכח
 הדי כמו בחוב,  אבל כשיש יב,  שזהו דוקא כשאינה זקוקה ליבו:' עוד כתבו התוס, למת ביד אחרי
lyekl epzpi ,odia` lr g"ra yi mb m` - my onwl oetxh iax itl] . כמבואר בתשובה הבאה,שהיה אחיו נושה בו וחייב
,g"ral `le dy`l `l icarzyn `l mixg` cia odia`l didy oecwt e` deln - r"x itle ,dfa ex`iay dn oiibeqa 'qezd ixaca oiire ,mday

.[minezil mze` mipzepe

ÌÈ„·ÚÓ ˙Â·‚Ï

.‚

 ושלמ "ד, שהרי דינ כקרקע,  גובה מה, שלמ "ד עבדי כמקרקעי: על פי הגמ' ביבמות( מבואר,בתוס' )ד"ה רבי
.'עבדי כמטלטלי הדי כדי שאר מטלטלי שדינ מבואר לעיל נושא א
yxei ip`e li`ed" xnel leki maid m`d ,mai zxney gipde ,zne eig`a dyep didy ixd .ci
:`t sc
?"izwfgd

:‰·Â˘˙

, וכ למא דלא ס"ל שיעבודא דר "נ, ס "ל שמטלטלי למ "ד מטלטלי לא משתעבדי לכתובהs q e i a x i t l
, ואילו למא דס "ל כר' נת א ג ס"ל משתעבדי לכתובה הדי הוא כמבואר בברייתא,אינה גובה מהחוב
 ויקח בה קרקע והוא אוכל פירות ואינו יכול למחול, ומוציאי מהיב בעל כורחו, שאינו יכול לומר כ
.לעצמו
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.·Ù :‡Ù Û„ :ÂÏÙ˘ ‰˘‡‰ ÈÈÓ˘ ˜¯Ù
לפי התירו הראשו בתוס'

)ד "ה לא(

˜‚Ò
מפני שאינו יורש אלא מכחה.

ולפי תירוצ השני מפני שהברייתא כר "מ דדאי דינא דגרמי ,[oebke d"cez .hi sc lirl oiire] ,ומגבי ביה דמי
שטרא מעליא ,ולפי "ז למא דלא דאי דינא דגרמי ,יכול למחול לעצמו.[lifiz d"cez .et sc onwl oiire] ,
 on gp a x mya ineipn x a s qei a xe iia ` it leהברייתא "אינה משנה " ,משו שלא מצינו תנא שמחמיר
שתי חומרות בכתובה ,[icina `ziixad lr opiknq `lye ,d`pyy `pzd drhy :yxtn i"yx] ,ולכו"ע אי מוציאי מהיב .
iqkp z` wlgle ozil leki eixg`l e` meaid iptl [dltpc d"c :`t sc i"yx - oig`d lecb `edy] mai m`d .eh
.at :`t sc
`?recne ,znd eig

˙˘:‰·Â
l " a l y c d p w n m c ` o i ` c " n c ` a i l ` ii a ` it l

][df c"nk l"iiwe

לכתחילה לא ימכור ולא ית  ,הואיל

והנכסי אחראי לכתובת היבמה ,ובדיעבד המכר והמתנה קיימת.
 l " a l y c d p w n m c ` oi ` c " n c ` a i l ` s q e i a x it lהמכר א בדיעבד לא קיי  ,כיו שא אחר יבו
לא זוכה בנכסי  .ר "ל והגמ' )בד פב (.פוסקי כדעתו "בי יב ואח "כ חילק ובי חילק ואח "כ יב לא עשה
ולא כלו ".
 l" aly c dp wn mc ` c" n it leתוס'
שבידו עכשיו להקנות .

)ד "ה הת (

כותבי  :שהיב יכול לתת ולחלק נכסי אחיו המת ,כמו

,"mei 'l xg`l `l` jl diepw `dz `le ef dxt jeyn" exiagl xne`y ina oicd dn .fh
.at sc
?recne

˙˘:‰·Â

‡.

"ÂÈ˘ÎÚÓ È˜" Ì‚ ¯Ó‡Â 'ÂÎÂ "ÍÂ˘Ó" Â¯È·ÁÏ ¯ÓÂ‡‰

 op gei i a x x n` in i c a x i t lלאחר ל' יו קנה אפי' עומדת באג  ,מפני שבידו להקנות מעכשיו.
לפי התירו הראשו בתוס' )ד"ה הא( א עומדת ברה"ר לא קנה ,משו שרבי יוחנ לטעמיה ,שלשו
"מעכשיו ולאחר ל' יו " ,מתחיל הקני עכשיו ומסתיי לאחר ל' יו  ,ולכ צרי שתהא בסו שלושי
באג במקו הראוי למשיכה ,אבל אילו לשו זה היה חזרה כיו דחזר בו כאילו לא אמר "מעכשיו "
] ,['a `yep onwlckואילו היה תנאי ] [:hp sc oiyeciwa l`eny zrckאפי' עומדת ברשות המקנה נמי קנהitle] .
.[ied dxfg e` ied i`pz m` wtq ied - my oiyeciwa ax
ולפי התירו השני בתוס' א אמר "מעכשיו " בסו לא אמרינ כלתה קנינו.

·.

‡¯Ó‡ ‡Ï Ì
[my milk i`yepae

"˜ "ÂÈ˘ÎÚÓ Èלכו "ע הוי תנאי ,ולכ  :א כלתה קנינו
לא קנה ,וא לא כלתה קנינו קנה.

],fvw 'iq n"ega mix`eand mipte`a

.at sc ?eiykrn xn` `lyke ,eiykrn xn`yk ,dpw m`d"jl diepw jnn dpgw`ykl ef dcy" exiagl xne`d .fi

˙˘:‰·Â

 l" aly c dp wn mc ` o i` c" n i tlבכל מקרה לא קנה.
epipw dzlke "eiykrn" xn` `l m` : l" a l y c d p w n mc ` c " n i t l e
 "eiykr"n xn` e` epipwקנה.

לא קנהdzlk `l m` la` ,

) ' q ez a i p y d u e x i z d i t lד"ה הא דאמר( ה"מ באמר "מעכשיו " לבסו  ,אבל א
בתחילה ,לרב הוי ספק א תנאי הוי או חזרה הוי.
להדפיס עבור שניידר קבצי מס' 2

אמר "מעכשיו "
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éòéùú ÷øô

åúùàì áúåëä
``id lrad zyexi m`de ,ezy` iqkpn e` ezqex` iqkpn wlzqdl leki lrad m`d .
,"ef dcya il oi` mixace oic" exiagl xne`y ina oicd dne ,opaxcn wx e` `ziixe`cn
:bt .bt sc
?epw `lyk e` ecin epwyk

˙˘:‰·Â

` ecin epwy `la d`eyp dcera dl xn` e` dl azk mלכו"ע אוכל פירות בחייה ,וא מתה יורשה,
כיו שאד לא יכול  wlzqdlמנכסי שכבר זכה בה .[`pdk axck d"cez - rexb oeyla wlzqn m`a] ,
`:oldlck md mipicd ihxt ,dqex` dcera dl xn` e` azk m

‡.

„ ÍÈÒÎ· ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„Â ÔÈאוכל פירות בחייה .א מתה יורשה .וא מכרה ונתנה המכר קיי .
הגמ' )ד פג (:מבארת :שזהו משו שכ כוונתו להסתלק ממכירה בלבד ,שזהו מילתא דלא שכיחא.
].[iy` ax d"cez oiire

·Ô‰È˙Â¯ÈÙ·Â ÍÈÈÒÎ· ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„Â ÔÈ„ .
.1

zexit ixite zexit zlik` oiprl

 w " z it lאינו אוכל פירות ופירי פירות בחייה.
 d c e d i i a x i t l eפירות אינו אוכל ,אבל פירי פירות אוכל לעול  .הגמ' )בד פג (:אומרת :הכניסה לו
קרקע ועשתה פירות ,הרי ה פירות ,מכר פירות ילקח מה קרקע ועשתה פירות ,הרי ה פירי פירות.
 dzn m` .2יורשה ,שהרי לא התנה על כ .
 dxkn m` .3המכר קיי .

‚ÌÏÂÚ „Ú Ô‰È˙Â¯ÈÙ È¯ÈÙ·Â Ô‰È˙Â¯ÈÙ·Â ÍÈÈÒÎ· ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„Â ÔÈ„ .
לכו "ע אינו אוכל פירות ופירי פירות בחייה .א מתה יורשה ,[jk lr dpzd `l ixdy] ,וא מכרה המכר קיי .

„Í˙ÂÓ·Â ÍÈÈÁ· [oic d"cez oiir - mler cr] Ô‰È˙Â¯ÈÙ È¯ÈÙ·Â Ô‰È˙Â¯ÈÙ·Â ÍÈÈÒÎ· ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„Â ÔÈ„ .
 w " z it lאינו אוכל פירות בחייה ,וא מתה אינו יורשה ,וא מכרה המכר קיי .
 b" a yx it leא מתה יירשנה ,בגמ'
תנאו בטל.

)ד פג(:

מבואר :שזהו משו שס "ל כל המתנה על מה שכתוב בתורה

רב )בגמ' ד פג :פד (.סובר" :הלכה כרשב"ג ולא מטעמיה " ,דאילו רשב"ג סובר ירושת הבעל דאורייתא,
ולא יורשה מפני שמתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל ,ורב סובר ירושת הבעל מדרבנ בלבד,
ואעפ "כ א מתה לא ירשנה ,מפני שחכמי עשו חיזוק לדבריה כשל תורה.
בתוס' )ד"ה וקסבר וד"ה ורב( מבואר :דרב סובר ,דדוקא לירושה חכמי עבדו חיזוק לדבריה כשל תורה,
כיו דשכיחי ,אבל לפירות לא עשו חכמי חיזוק לדבריה  ,כיו דלא שכיחי.

.‰

„Ô‰È˙Â¯ÈÙ·Â ÍÈÈÒÎ· ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„Â ÔÈ

)עד עול

עיי

תוד"ה די ( ·,Í˙ÂÓ·Â ÍÈÈÁ

]ixitae" xn` `le
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˜‰Ò

.„Ù :‚Ù Û„ :Â˙˘‡Ï ·˙ÂÎ‰ ÈÚÈ˘˙ ˜¯Ù
["odizexit

.1

zexit ixite zexit zlik` oiprl

 w " z it lהוי סילוק ,ואינו אוכל בחייה פירות ופירי פירות.
 d c e d i ia x it l eהוי ספק בגמ'

)ד פג(:

א הסתלק מהפירי פירות.

 dyexi oiprl dzn m` .2מחלוקת ת "ק ורשב "ג א יורשה ,עיי בנושא הקוד .
 dxkn m` .3המכר קיי .

.Â

„Â‡ ÌÏÂÚ „Ú ¯Ó‡˘ ‡Ï· "˙Â¯ÈÙ È¯ÈÙÂ" ÛÈÒÂ‰Â ,Ô‰È˙Â¯ÈÙ·Â ÍÈÈÒÎ· ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„Â ÔÈ
˘˙Â¯ÈÙ È¯ÈÙÂ ˙Â¯ÈÙ ‡Ï· "ÌÏÂÚ „Ú" ÛÈÒÂ‰

 w " z i t lכנ "ל שאינו אוכל פירות בחייה ,וא מתה יורשה ,["jzenae" xn` `ly oeik] ,וא מכרה המכר קיי .
 d c e d i ia x it l eהוי בעיא בגמ' א מודה לת"ק הסובר ,שאינו אוכל פירות ופירי פירות.
לפי רש "י )ד"ה או דילמא( אליביה דרבי יהודה ,הספק בגמ' הוא בשני המקרי  ,ולפי התוס'
הספק רק כשלא הוסי "עד עול " אבל כשהוסי "עד עול " פשוט לגמ' שרבי יהודה מודה לת "ק.

)ד "ה פירי פירות(

.Ê

„˙Â¯ÈÙ È¯ÈÙ·Â ÍÈÈÒÎ· ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„Â ÔÈ

הגמ' מסתפקת ] :[opaxl 'it`eהא כוונתו לא להסתלק

מהפירות.

.Á

‡Â„ÈÓ Â˜ Ì‚ Ï"‰ ˙ÂÂ˘Ï‰Ó „Á‡ ˙‡ ¯Ó‡˘ „·ÏÓ Ì

 dqex` dcera did oipwd m` .1הדיני לא משתני  ,כיו שהסילוק מועיל רק על מה שאמר בפירוש.
 d`eyp dcera ecin epw m` .2בתוס' )ד"ה קנו( מבואר:
` ,[ef dgpd xaeq `l y"`xdy ,wiicy "`le k"yne" d"c ,av 'iq f"rdשדעת רב יוס )ד פג (:שלא קנו ,ודעת רב נחמ
ואמימר הסוברי שקנו ,ה באופ זה .וסובר אביי שמסתברא מילתא דרב יוס שלא קנו דוקא בעורר,
אבל בעומד יו או יומיי קנו.

]g"a oierie ,o"xdn rnyn oke ,'qezl dcen i"yxy xazqn

.Ë
.È

‡ È‡˙ ÔÂ˘Ï· Ï"‰ ˙‡ ¯Ó‡ Ìבתוס' )ד"ה כדרב( בתירוצ השני מבואר :שלכו "ע הסילוק לא
סילוק ,דמה שהתנה הוי פטומי מילי בעלמא.[dfa wleg `l '` uexize okzi] ,

"ÂÊ ‰„˘· ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„Â ÔÈ„" Â¯·ÁÏ ¯Ó‡˘ ÈÓ

) ' q ez i t lד"ה קנו( לא מועיל מידי ,אפי' בקנו מידו ,דמה יש להועיל ש קני  ,שהרי למי מקנה אותה,
והלא לכו "ע מפקר להו".[2 oic 'g `yep l"pd iia`e ongp axe sqei ax zwelgna ielz didi oicd ,ecin epw m`y okzi - i"yx itl] .
?miiw e`pz m`d ,dxeza aezky dn lr dpznd .a

.ct :bt sc

˙˘:‰·Â

 b" a yx i t lתנאו בטל ,כדעת ר "מ.
 d c e d i ia x it l eבדבר שבממו תנאו קיי .
 l` en y i tlלרבי יהודה בכל מקרה תנאו קיי ואפי' באונאה.
 ax it leבאונאה אי תנאו קיי  ,תוס' )ד"ה וסבר( מפרשי  :שעד כא לא קאמר רבי יהודה אלא באופ
דידע ומחל ,וה "ה בסוגיי שאינו ברור לו שהיא תמות בחייו ,משא "כ בהונאה ד "מי ידע דמחיל "r"re] ,
.[gk 'eyz 'c wxt n"a zkqn lre ,dk±'k 'eyz 'd wxta lirl k"yna
?miiw e`pz m`d ,minkg epwzy dn lr dpznd .b

.ct :bt sc
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 b" a yx i t lתנאו קיי .[xzei e` dxez lyk mixacl wefig eyry n"xk l"qc l"i qpwae xeqi`a la` ,oenna n"dc okzi] ,
 a x i t lתנאו בטל ,מפני שעשו חכמי חיזוק לדבריה כשל תורה.
) ' qe z aד"ה וקסבר( מבואר :שרב מודה שלעני פירות התנאי קיי  ,מפני שלא שכיח ,ובמידי דלא שכיח
לא עבדו רבנ חיזוק לדבריה la` ,siqen axy `"eda wx edfy okzi ,wlegy - opaxca `d d"c - i"yxn rnyny dn] ,
.[dk±'k 'eyz 'd wxta lirl k"yna r"re ,'qezd lr bilt `ly l"i `pwqnl
.ct sc

?recne ,dzgtyn ipal exifgdl jixv laeia m`d ,ezy`n rwxw yxeid .c

˙˘:‰·Â

 b" a yx it lלא צרי להחזיר )אפי' כשהגיע יובל( ,מפני שירושת הבעל דאורייתא ,וירושה אינה חוזרת ביובל,
אמנ א הורישה לו בית הקברות ,תקנו חכמי דמשו פג משפחתה ,יחזיר את הקרקע ויקח דמי ,
וינכה לבני משפחתה דמי קבורת אשתו ,מפני שחייב בקבורתה.
רש "י ותוס' )ד"ה משו ( כותבי אליביה :שהחזרת הקרקע צריכה להיות רק כשמגיע היובל ,התוס'
מוסיפי  :שמה שלפני היובל אינו חייב להחזיר ,זהו מפני שעד היובל אי פג משפחה ,ורק ביובל שכל
השדות חוזרות וזו אינה חוזרת ,ניכר שה קבורי בשל אחרת.
 ax itleחייב להחזיר את הקרקע לבני משפחתה ,מפני שרב סובר ירושת הבעל דרבנ .
gipde ,rwxwd on miyelz zexit .2 .mixg` lr ecia yiy oecwit e` deln .1 :el yie zny lra .d
`,dzqitz dliren m`d ,mdn dzaezk daeb dy`d m`d ,miyxeie g"ra ,dy
:ct .ct sc
?recne

˙˘:‰·Â

˘‡·È˜Ú È·¯ ˙ËÈ
האשה לא גובה לא ממלוה שיש בידו על אחרי  ,ולא מפירות התלושי מ הקרקע ,מפני שמטלטלי דיתמי
לא משתעבדי ,ולא מועילה תפיסה לאחר מיתה ,וינת ליורשי  ,מפני שכול צריכי שבועה ויורשי לא.
].oilhlhn oiaeb `l mineziny dcen ,icarzyn inzic ilhlhn l"qc n"x mb - :`t sc lirl 'qezd itle

˘ÔÂÙ¯Ë È·¯ ˙ËÈ
 mixg` cia oecwit e` deln el yiyk .1ינתנו לכושל שבה .
רבי יוסי ברבי חנינא מפרש :דהיינו לכתובת אשה משו חינא.
ור' בנימי מפרש :דהיינו לכושל שבראיה ,ופרש "י :למי ששטרו מאוחר ,שלא יוכל לטרו לקוחות
הקודמי לו.[dy` zaezkl epzpi ,mieey mdipy ly zexhyd ipnf xy`ky :eazk ,dy`l d"c .et sc onwl 'qezd] .
 rwxwd on miyelz zexit gipdyk .2מועילה תפיסתה לאחר מיתה ,לכ א קדמה האשה ותפסה
אי מוציאי מידה.
רב ושמואל סוברי  :שדברי ר "ט אלו שמועיל תפיסה אמורי דוקא כשצבורי ומונחי ברה "ר ,אבל
א מונחי בסימטא לא מועילה התפיסה ,רש "י )ד"ה אבל( מפרש :שזהו משו שסימטא הוא מקו הראוי
לקני  ,וכבר זכו בה יורשי משעת מיתה,oipwl ie`x `ly ,x"dxk x"dx iciv - :et sc onwl 'nba oey`xd oeyld itl] .
.[oipwl ie`xy mb`k ied - ipyd oeyld itle
ורבי יוחנ ור "ל סוברי  :שדברי ר"ט אמורי א א הנכסי מונחי בסימטא.
.[3 oic fi 'eyz onwl k"ynae ,:et sc onwl

]oiir - x"dx iciv oiprle

 :zwqet 'nbd .3שלכתחילה הלכה כר "ע.
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05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

˜ÊÒ

:„Ù .„Ù Û„ :Â˙˘‡Ï ·˙ÂÎ‰ ÈÚÈ˘˙ ˜¯Ù
 l" x i t lבדיעבד א תפסו דנו ופסקו כר "ט ,מחזירי את הדי .
 op gei i a x i t l eאי מחזירי את הדי .
.[xity
.e

]d"cez oiire ,h"xk dkld dligzkl s` ,diail` 'nba zepeyl dnkle ,carica t"kr

:ct .ct sc

`?recne ,mcin oi`iven m`d ,oilhlhn eqtzy g"ra e` dy

˙˘:‰·Â

` dzin xg`l eqtz mעיי בתשובה הקודמת miign eqtz m`e ,הגמ'
אפי' לר "ע ,ולא איתפריש במי מדובר ,תוס' )ד"ה והוא( כותבי :

)בסוגיי (

אומרת שהוי תפיסה

 miign qtzy aeg lra .1זהו האופ שהגמ' בסוגיי אומרת שתפיסתו תפיסה ,ומפרשי )בד"ה ולרבי(:
שזהו משו שההיא שעתא לא שייכא שבועה ,ולא קרינא ביה "הבא ליפרע מנכסי יתומי לא יפרע
אלא בשבועה " ,וכיו דאי צריכי שבועה ,זכו במה שביד .
.2

dqtzy mai zxney

מועילה תפיסתה שתפסה בחיי היב ,

]- r"xk `l :t sc lirlc dpyndy xazqin `le

.[iaxle d"c 'qez
 zepefn xear [jenqa oiir - miign] dqtzy dy` .3לכו"ע לא מפקינ מינה ,דתקנת חכמי היא שמועילה
תפיסתה ,כמו שתקנו שמוכרת שלא בבי "ד לצור מזונות.
.4

dzaezkl dqtzy dy` oic

][jenqa oiir - miign

התוס' )ד"ה והוא( מביאי ) ` pi a x i t l y :לקמ ד צו (.מפקינ מינה ,ופירשו התוס' )ש ( :שזהו משו
שלא ניתנה כתובה לגבות מחיי  .תוס' מוכיחי  :שרבא בסוגיי סובר כרבינאiy ` a x x a x n it ly e ,
)בגמ' לקמ ש (

לא מפקינ מינה.

התוס' )בסוגיי ש ( מפרשי  :שמחלוקת היא דווקא כשתפסה מחיי  ,דאי לאחר מיתה ,היכי בעי מר
בר רב אשי לומר שאפי' בכתובה לא מפקינ מינה ,דהא תפיסה לאחר מיתה מיתמי לא מועילהr"re] ,
.[1 oic 'd 'eyz my k"ynae ,dpnl` d"cez .ev onwl
להלכהb" d a d it ly :

התוס' )ש ( מביאי
בר רב אשי ,שלא מפקינ מינה.

הלכה כרבינא שמפקינ מינה g"x d it ly e ,הלכה כמר

?recne ,dpw m`d ,mixg`l agy mewna aeg lral qtezd .f

.dt :ct sc

˙˘:‰·Â
) o p g ei ia x it lבסוגיי (

לא קנה.

בתוס' )ד"ה את ,ובד"ה אמר( מבואר .1 :שהיינו דוקא בתפיסת חוב ,דלא שיי לומר "מיגו דזכי לנפשיה זכי
לחבריה " .2 .הבעל חוב לא קונה א בעשאו שליח ,כדמוכח בסוגיי  ,אחרת מפירוש הקונטרס בב "מ שפירש
שלא קנה ,דוקא כשלא עשאו שליח .3 .[dn daeyz '` wxt n"a zkqn lr k"yna r"re] .בגמ' בב "מ )ד י (.מובא די
זה לעני מציאה ,א אמרינ ביה "מיגו דזכי לנפשיה זכי לחבריה " ,שלפי ר"נ ורב חסדא לא קנה ,ושלפי
רבי יוחנ )ש ( קנה.[dpwy opgei iax dcei - exiag g"ral qtezd g"ra f"itle] ,
ixack xhyd z` mixifgn m`d ,eiyxeil e` lral jiiyy dcen dy`de ,daezk lr xaey `vn .g
?dy`d
:dt .dt sc

˙ ˘ ... : ‰ · Âשיי לפני תשו' יג
בתוס' )ד"ה מפני ,ע"פ הברייתא בב"מ( מבואר :שיחזיר ,רבא )ש ( מפרש :שאי חשש לקנוניא ,שהרי בי כה יכולה
למחול לבעלה הראשו  ,וכשמואל ,דאמר המוכר שט "ח לחבירו וחזר ומחלו מחול ,ומפרשי התוס' :שזהו
רק א אי לה בעל ] ,[d`eyp `l `id oiicre ipyויכולה למחול כשמואל ,אבל א יש לה בעל ] ,[ipyאי מחזירי
את השובר לבעלה ] ,[oey`xdא א היא מודה ,שהרי בסוגיי מבואר ,שאינה יכולה למחול ,שהרי ידו של
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בעלה השני כידה ,וא "כ חיישינ לקנוניא ,שמא כתבה את השובר לית לבעלה ] [oey`xdבניס  ,ולא נתנה את
השובר לבעלה ] [oey`xdעד תשרי ,[n"aa i"yx - ixyz cr rxt `l `ede] ,ומכרה כתובתה מניס עד תשרי ,נמצא
שהבעל ] [oey`xdיטרו לקוחות שלא כדי  ,פירוש שיחזיק את הקרקעות שלא כדי  ,שהרי יציג שובר של
ניס שזמנו קוד לשל לוקח ,כל עוד שפרע וקיבל את השובר בתשרי.[bt 'eyz '` wxt n"a lr k"yna r"re] .
sqep dt lr aeg zprh iptn xhyd z` xifgdl dvex epi` delnde ,delnl aeg rxty gily .h
,deell oenn mlyl aiig gilyd m`d .2 .recne ,on`p delnd m`d .1 ,deeld lr el yiy
.dt sc
?recne

˙˘:‰·Â

‡.

ÔÓ‡ ‰ÂÏÓ‰ Ì‡ ÔÈÚÏ

 delnl rxty micr yi gilyl m` .1המלוה אינו נאמ .
 micr oi` m` .2המלוה נאמ במיגו ,שיכול לומר "לא היו דברי מעול ".
.[`zklde d"c :al sc a"a 'qna 'qez - el riiqny xhy

]`ki`e li`ed ,`ivedl ebin ied `le

בתוס' )ד"ה מיגו( מבואר :שנאמ דוקא אחר שנתקנה שבועת היסת ,הואיל והשליח נוגע בעדות ,והוי
מיגו טוב ,אבל לפני שנתקנה שבועת היסת ,השליח נאמ לומר "פרעתי למלוה " במיגו שיכול לומר
"החזרתי ללווה ".

·.

ÁÏ˘ÓÏ ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ ÁÈÏ˘‰ Ì‡ ÔÈÚÏ

 iy ` a x i t lא אמר המשלח לשליח "שקול שטרא והב זוזי " השליח משל  ,וא אמר "הב זוזי ושקול
שטרא " ,השליח אינו משל .
' n bd z p w qn i t le

בי כ בי כ משל  ,משו

שהמשלח יכול לומר לשליח "לתקוני שדרתי ולא

לעוותי ".
בתוס' )ד"ה לתקוני( מבואר :שא המשלח לא הזכיר ליקח את השטר ואמר לו "הב זוזי " ולא יותר שאי
השליח משל  ,דמצי השליח לומר למשלח" ,את מיהמנת לי ולא אמרת לי ליקח את השטר ".
.i

odia`y" oreh oae`xe ,elv` ciwtd odia`y zexhyd z` xifgiy oae`x z` oiraezy oiyxei
.dt sc
?recne ,dqitz ezqitz m`d ,"dt lr aeg el aiig

˙˘:‰·Â
.1

`miign eraz oae`xy micr `iane "miign izqtz" oreh oae`x m

שתפיסה מחיי הוי תפיסה,
.[`aiwr iaxle d"c :ct

תפיסתו תפיסה ,מפני

]sc 'qez - 'eke rxtil `ad dia `pixw `le ,dreay `kiiy `l `zry `iddc .1 oic 'e 'eyz l"pk

 miign a`d z` razy micr `iad `l oae`xe ,"miign izqtz" oreh m` .2אינו נאמ  ,ודינו
שעד שעת מיתה השטרות פיקדו אצלו ,ואח "כ הוי תפיסה לאחר מיתה ,וקיי "ל כר "ע הסובר :שלא
הוי תפיסה ,וצרי להחזיר ליורשי .
בתוס' )ד"ה אית( מבואר :שאי נאמ לומר שהאב תבעו מחיי א טע תחילה רק "תפסתי מחיי ",
במיגו דיכול לומר "לקוחה בידי " ,משו דמיגו למפרע לא אמרינ .[zicenw e`l d"cez .l sc a"a r"r] ,
 "icia dgewl" oreh m` .3נאמ  ,כיו דמוחזק בשטר.
בתוס' )ש ( מבואר :שנאמ רק לעני לקנות את הנייר בלבד ,אבל את החוב אינו קונה ,שהרי אי
אותיות נקנות אלא במסירה ובשטר ,[y"iiir ,cala opaxcn `ed zexhy zxikny :miazek ,xkend d"c :dt sc 'qezd] ,וע"י
כ ידחוק את היורשי שיפרעו לו את חוב אביה  ,ואח "כ יחזיר לה את השטרות.
?recne ,on`p m`d ,rext xhydy cirnd cg` cr .`i

.dt sc
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ËÒ˜

:‰Ù Û„ :Â˙˘‡Ï ·˙ÂÎ‰ ÈÚÈ˘˙ ˜¯Ù
:‰·Â˘˙

)ד "ה

' ומפרשי התוס, גובי בשטרixz iak on`p `ly ote`a "rext xhydy" cirn xyk cryk .1
. שהרי עד אחד מחייב את המוציא שבועה, שגובי רק בשבועה:(מרענא
ixz iak el mipin`ne crd z` mixikn m`

mr zeable xg` c"ial jlil lekiy :siqen y"`xd .dreaya 'it`]

.2

.  )ד"ה מרענא( לא קורעי השטר ולא גוביi" y x i t l
.[`prxn d"c zenaia 'qez oiire ,xhyd

 שהשבועה היא א באופ:  ומוסיפי, גובה אבל רק בשבועהg"x d my a ( ' )ד"ה מרענאq ez d i t l e
.[dreay `la oiaeb - leqt crd m` mcewd oica] .שהעד קרוב לתובע או לנתבע או אשה שאינ בר עדות

.„Ï 'Â˘˙ '· ˜¯Ù ÏÈÚÏ Î"˘Ó·Â ÔÈÈ‚ÂÒ· ÔÈÈÚ - ‡¯˜È˘Î ÈÊÁÈÓ ÔÈ¯Ó‡ Ì‡ ÔÈ„
,zeilbxn ray :`nbecl ,xwi `ed oecwtde ,odia` lv` ciwtdy oecwt oiyxeid z` raezd .ai
:dt sc
?el xifgdl mikixv m`d

:‰·Â˘˙

. צריכי להחזיר לוa`d lv` ciwtdy micr `iad raezd m` .1
xiyr did `l a`de oniq `iade z`vle qpkdl libx did `le micr `iad `l raezd m`

.2

.[raezd xear `zeaihl izxz yi ik] ,מחזירי למפקיד
 א א יביא, לא מחזירי לוa`d ziaa z`vle qpkdl libx dide ,micr `iad `l raezd m` .3
. מפני שחוששי שהמפקיד ראה אחר שהפקיד אצל האב, וא באופ שהאב לא עשיר, סימ
. לא מחזירי לתובעxiyr did `l a`de oniq `iad `l raezd m` .4
 וכדי להחזיר לתובע צרי, ' )ד"ה ועוד( זהו מפני שתולי שמא לקוחה היא ביד האבqe z a ' ` y ex it l
. הבאת סימ ועשיר, את שני הטעמי
xeq` `nrh i`dny heyt d`xpe]

.[`"yxdn oiir]
שהאב קנה את החפ

. " ` בודאי אמרינ שאינה לקוחה ביד האבa y x d m y a ' q ez d y ex it le
 משו שחוששי שמא שיי לאיניש אחרינא,  אבל לא מחזירי,[mda ynzydl

 דתולי, לכו "ע לא מחזירי

xiyr did a`de oniq `iad raezd m`

.5

.מהתובע

˜¯Ù·Â ,ÂÓ 'Â˘˙ ÔÈËÈ‚ '‡ ˜¯Ù· Î"˘Ó·Â ,‡„Â˘ ‰"„ ÔÈÈ‚ÂÒ· 'ÒÂ˙· ÔÈÈÚ - ÈÈÈ„„ ‡„Â˘ Â‰Ó
.'Ë 'Â˘˙ ÔÈ˘Â„È˜Ó '„
m`d ,elgne xfg m`e ,opaxcn wx e` `ziixe`cn dxikn ezxikn m`d ,exiagl xhy xkend .bi
,eay aegd z` lgn ohwdy xhy ly epic dn ,oinelyza aiige dlign dlignd
.et :dt sc
?recne

:‰·Â˘˙

, המחילה מחילהelgne xfge exiagl xhy xkend .1
, חו ממכנסת שטר חוב לבעלה, ואפי' יורש מוחל,[oira epi`y xac lr `id dxikndy meyn dfy :azek c"ixezde ,"z`
 דמה: ומבואר בתוס' )ד"ה המוכר( בש ר "ת, מפני שידו כידה,[opaxcn wx `nzqn] שאינה יכולה למחול
.[bl daeyz a"t "oiyeciw" lr k"yna r"re] . היינו רק מפני שמכירת שטרות דרבנ היא,שאמרינ שיכול למחול
icic mixac lra e`l" gwell l"`c meyn dfy :x`ean i"yxa]

oinelyz oiprl

.2

 אומר לו "שלא, כלומר: רש "י מפרש. מגבינ ביה דמי ניירא בעלמא בלבדin x b c ` p i c o c ` lc o ` nl
."  והרי הוא בידיו,מכר לו אלא הנייר
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Ú˜

. גובי דמי שטרא מעליאin x b c ` p ic o c c o` n le
.היינו את כל החוב שבתוכו
.[hk daeyz h"t w"a lr k"yna r"re] .בש ר"י גובי רק את דמי קניית השטר

()ד "ה דמי

()ד "ה תיזל

לפי רש"י

'ולפי התוס

. ומחילתו מחילה, לא מחייבינ ליה מדינא דגרמיlgny ohw .3
?xikyle wfipl delnl oerxita miwelgd mipic 'bd md dn

.et sc

.1bi

:‰·Â˘˙

,[eh 'eyz onwl oiir - ifef el oi` m`] . א אית ליה זוזי לא מצי מסלק ליה בארעאg"ra ( )בתוד"ה לבעלz" x it l
 אמרינ ליה לבעה"ב "זיל, אפי' לית ליה זוזיxiky eli`e . אפי' אית ליה זוזי מצי מסלק ליה בארעאwfip
." טרח ואייתי ליה זוזי
.mcew aeg lrad e` ,lrad ly g"ran zncew lradn dzaezk z` zeabl dy`d zekf m`d .ci
.et sc
?recne ,oilhlhn wx e` rwxw wx cala mdn cg`l zeabl zexyt` yiy ote`a

:‰·Â˘˙

˙ÂÚÓ ÂÏ ˘ÈÂ Ú˜¯˜ ÂÏ ˘È Ì‡ .‡
Ì‰Ó „Á‡Ï ˜¯ ˜ÈÙÒÓ˘ Ú˜¯˜ ÂÏ ˘È Ì‡ .·

. דהיינו לכל אחד כדינו, ולאשה בקרקע,לבע "ח מסלקינ בזוזי

 דיותר משהאיש רוצה, שזכותו של הבעל חוב לגבות חובו לפני גביית האשה את כתובתה:הגמ' אומרת
 שזהו דוקא כשהשטרות נכתבו ביו אחד שאי: ברש "י )ד"ה יותר( מבואר, אשה רוצה להינשא,לישא אשה
.[4 oic onwl oiir - zeabl zncew dy`d ,cg` meia `l eazkp zexhyd m` la`] ,לאחד עדיפות מהשני
:מבואר

()ד "ה לאשה

'בתוס

df oicye ,oieel ipta zlc lerpz `ly `nrh `ki` g"raay iptn `ed mcew g"rady mrhd
.[mipe`bd zpwz xg`l s`e ,oilhlhn el yi oiae rwxw lral yi m` oia] ,lrad iiga wx

.1

לא גובי לא הבע"ח ולא

.2

[mipe`bd zpwz iptl]

oilhlhnne ifefn zeabl oiprl xhtp lrady xg`l

. שהרי מטלטלי דיתמי לא משתעבדי,האשה לכתובתה
oixeg ipa oilhlhn xi`ydyk s` mipe`bd zpwz xg`l e` rwxw xi`ydyk xhtpy xg`l

.3

, ' כתובת אשה קודמת משו חינאq e z l d ` x p o k e ` " a i x e z " x i t l
. משו דמיתה לא שכיחי,  כיו שאי הטע של נעילת דלת בפני לווי,[.ct

sc lirl 'nb oiir - oday lyekl e`]

 חו מכשיש מלוה או פקדו, בכל מקרה הבעל חוב קוד לכתובת אשהi" x my a l` igi ep ia x i t le
, שאז נותני לכתובת אשה משו חינא ולא לבעל חוב,[y"iir .ct sca h"xc `ail`] ביד אחרי
 כיו שמעיקר הדי לאחר מיתה אי הבע"ח יכול לגבות ממטלטלי א כשנמצא,[.ct sc lirl 'nb oiir - oday
. ביד אחרי

lyekl e`]

. ושלריב"א נראה כר "ת, " כי כ עמא דבר כדעת ר "י וכ דעת הרי " והרמב: תוס' מסיימי
,  ששטר שזמנו מוקד גובה ראשו: ברש"י )ד"ה יותר( מבוארcg` meia `l eazkp zexhyd m` .4
`"yxdn oiir ,mipe`bd zpwz xg` s`e] , היא גובה קוד לבע "ח,ולכ א זמ כתובת האשה קוד לשטר הבע "ח
.[dy`l d"cez lr
 בי א הבעל חי ובי, שבקרקעות היא קודמת לגבות:מרבינו יחיאל בש ר "י בתוס' )ד"ה לאשה( יוצא
,[ ממטלטלי אינה גובהmipe`bd zpwz mcew]  אבל, כיו ששיי ביה שיעבוד וטירפא מלקוחות,לאחר שנפטר
`le zeabl mcew g"rad ,ilhlhn wx lral yiyk lrad iiga okle ,daezkl icarzyn `l ilhlhn l"qc opax zrck l"iiwy meyn]

 דכיו שאי שיעבוד,  והבעל חוב קוד א א זמ כתובתה קוד,[xi`n iax d"cez :`t sc lirl x`eank dy`d
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˜‡Ú

.ÂÙ Û„ :Â˙˘‡Ï ·˙ÂÎ‰ ÈÚÈ˘˙ ˜¯Ù

וטירפא מלקוחות ,הו "ל זמ שווה בשעת גבייה ,וכדי לוה ולוה וכתב לה דאיקני וקנה ומכר ,דשיעבוד
שניה חל בשעה אחת ,ושרבינו יחיאל בש ר"י מפרש :שלאחר תקנת הגאוני שתקנו שאשה ובע "ח
גובי ממטלטלי ] ,[oixeg ipaהאשה קודמת לגבות א ממטלטלי .
?ifefa eaeg z` rextl ick eizerwxw z` xeknl deeld z` aiigl leki delnd m`d .eh

.et sc

˙˘:‰·Â

לווה יכול לפרוע בקרקע ,ואינו חייב למכור קרקעותיו כדי לפרוע חובו במעות ,חו מהתולה מעותיו ביד
עכו"  ,[i"yx - md miakek icaer ly xne`e rextl el did zern] ,שקנסוהו חכמי למכור ולתת מעות לבעל חוב.
devn zeyrl oitek m`de ,aeg zrixt :`nbecl ,`ziixe`c devn zeyrl oitek c"ia m`d .fh
.et sc
?recne ,opaxcn

˙˘:‰·Â

 rextl dvex epi`y g"ra .1בי "ד כופי אותו לפרוע
מדאורייתא מצוה היא ,ואיתא בברייתא שכופי על כל מצות עשה.

]`lrc `nilbn 'it

 ,[ditzkמשו

דפריעת בע "ח

 miqkp zeixg` mdia` mdl gipdy ote`a ,mdia` aeg rextl mivex mpi`y minezi .2בתוס'
)ד"ה אמר ,ע"פ הגמ' בערכי ( מבואר :שביתומי גדולי כופי  ,דפריעת בע "ח מצוה היא ,אבל ביתומי
קטני לא כופי  ,כיו שאינ בני מיעבד מצוה.
 miqkp zeixg` mdl gipd `lyk j` mcewd oicak .3בתוס' )ש ( מבואר :שמצוה איכא אבל לא
כופי  ,כיו שמצות כיבוד אב וא היא מצוה שמת שכרה בצידה ,דאי בי "ד שלמטה מוזהרי עליה,
ורק כשהניח לה אביה פרה וטלית ] [milefbוכל דבר המסויי  ,חייבי להחזיר ,משו כבוד אביה  ,וא
לא יחזירו יהיה לאביה קלו .
.4

opaxc zeevna
) ' q ez d i t lש ( ) i" y x my aלקמ ד צו(:
) ' q ez d i t l eש (

אי כופי .

כופי  ,משו שכופי את היורשי לקיי דברי המת.

x"dxa ezgipde dklde ,"mei 'l xg`l `l` ea iyxbzz `le jhib df ixd" xne`y inl oicd dn .fi
:et sc
`?recne ,"eiykrn" xn`yk oicd dn ,`hniqa e` x"dx iciva e` mb`a e

˙˘:‰·Â

 x"dxa ezgipd m` .1לא מגורשת ,[i"yx - 'l xg`l my epcery s`] ,כיו דלאו ברשותה הוא דליהוי גירושי
דחיילי.
 mb`a gpen hbd 'l xg`l m` .2מגורשת ,כיו דהוי מקו הראוי לקני .
בתוס' )ד"ה האומר( מבואר :שכל מקו שמוזכר בסוגייתנו שמגורשת ,היינו דוקא כשאמר לאשה ג
"מעכשיו " ,אבל א לא אמר "מעכשיו " אינה מגורשת אלא א הניחתו בחצירה,
.[xn`c `d

]d"cez .at sc lirl r"re

.3

`x"dx iciva gpen hbd 'l xg`l m

 `nw ` pyil it lלא מגורשת ,כיו שצידי רה "ר כרה"ר ,שאינו מקו ראוי לקני .
 `x za ` p yil i tleמגורשת ,כיו שצידי רה "ר דינו כאג  ,שהוא מקו הראוי לקני .
 `hniqa gpen hbd mei 'l xg`l m` .4בתוס'
שעדיפא מאג .

)ד "ה אדרבה(

מבואר :שלפי רב ושמואל מגורשת ,מפני
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?recne ,melk dcia dakr `ly ,ezy` z` riaydl leki lrad m`d .gi

:‰·Â˘˙

‰ÈÙÂ¯ËÙ‡ ‰˙Â‡ ‰ÈÓ˘ Â‡ ,˙ÈÂÁ Â˙˘‡ ˙‡ ·È˘ÂÓ‰

.‡

.הבעל יכול להשביעה בכל זמ שירצה
. ואפי' לא ע"י גילגול שבועת אפוטרופיא, ה "ה שיכול להשביעה על פילכה ועל עיסתהxfril` iax i tl
. אי יכול להשביעה על פילכה ועל עיסתה אפי' ע"י גילגולw " z it le
 ואי,דשבועת אפוטרופסות דרבנ היא

 משו:"`[ מפרשyxdn oiir - 'nbd ly `"eda t"kr ,i"r d"c] רש "י
.[i"yx oiir - ixa zprh raez dil orhw `l `dc] מגלגלי בדרבנ

,"  לא מצינא דאידור בהד, שזהו משו דאמרה ליה "כיו דדייקת כוליה האי: סוברי

()ד "ה ורבי

'ותוס

'qezae ,oiqtexhet` zreay s`e driaydl mileki eiyxei e` lrad oi` - dzaezk zraez dpi` m`y ,xaeq :gt sc onwle dpyna y"xe]

.[oerny iaxk `zkldy wqet g"xdy :e`iad ,iwet`l d"c my
`wec edf j`]

, שאי יכול להשביעה: בתוס' )ד"ה אלא( מבואר‰ÚÂ·˘Ó ¯ËÂÙ‰ ÔÂ˘Ï ‰Ï ·˙Î Ì‡
.[iwet`l d"cez :gt sc onwl oiir - ixa zprh el yi m` la` ,ixa zprh el oi`yk

.·

`ly ,dzeyxa mi`ad z` e` diyxei z` e` dy`d z` riaydl mileki lrad iyxei m`d .hi
.ft :et sc
?miqkp eakr

:‰·Â˘˙
[:gt sca x`eank ,epizpyna]

ÔÂÚÓ˘ È·¯Â (.פז

`ni` oa le`y `a`k `zkldc :eazk ,iwet`l d"c :gt sca 'qezd]

[epizpyna]

)ד

ÌÈ¯Ó ‡ÓÈ‡ Ô· ÏÂ‡˘ ‡·‡ ÈÙÏ

.בכל מקרה שתובעי כתובה מהיתומי חייבי שבועה
.[y"iir ,mixn

‡Ó˜ ‡˙ ÈÙÏ ÂÏÈ‡Â

 יורשי הבעל יכולי להשביע את האשה או את יורשיהdreayn ezy` z` xht `l lrad m` .1
.[dkld d"ce ,la` d"c :et sc i"yx oiir] ,  שבועה שלא עיכבו כלו,או את הבאי ברשותה
:  ותוס' מפרשי,"  "א מכרה כתובתה לאחרי ונתגרשה ומתה והלקוחות תובעי אותו:רש "י מפרש
.שעשאת אפוטרופי מחמת שנת לה רשות
 את אשתו אינו יכולdzeyxa mi`ad z` `le diyxei z` `le] ezy` z` wx [d`ad daeyzak] xht lradyk .2
, אול את יורשיה ואת הבאי ברשותה,[iwet`l d"cez :gt sc onwl - ixa zprh el yiy ote`n ueg] ,להשביע
.יכולי להשביע
ברשותה פטורי
znbetd" zreayn oke]

 ג היורשי והבאיdzeyxa mi`ad z`e oiyxeid z` mb xhtyk m` .3
, ומבואר בגמ' דהיינו עכ "פ מאפוטרופיא שנעשית בחיי בעלה,מלהישבע על לשעבר
.["dzaezk

, חכמי מודי שיכולי להשביע אותה על אפוטרופיא שבי מיתה לקבורהa x x n ` d c e d i a x it l
. הואיל וכבר נפלו הנכסי בפני היתומי
:yxtn ,opipafn d"c i"yx]

.אפי' על אפוטרופיא שבי מיתה לקבורה אי משביעי אותה

dpzn ax itle

,dia` zial jlze lhen znd gipz `ly ick - 'it` d"c 'qezd itle ,xwy zreay draypy z`vnpe ociqtze lflfz `ly `"`y meyn
mixaeq m` `wec mzwelgn]

, אבל אפשר להשביעה על אפוטרופיא שעשתה אחר קבורת בעלה.[inlyexia x`eank

oi`y dcen ax xn` dcedi ax s` ,rayi `l minezi ia` edpin :xn`c ,:gt sc le`y `a`k mixaeq m` la` ,rayi minezi ia` edpin

.[:gt sc onwl oiir - dxeawl dzin oiay `itexhet` lr dze` oiriayn
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‚Ú˜

:ÁÙ .ÊÙ :ÂÙ Û„ :Â˙˘‡Ï ·˙ÂÎ‰ ÈÚÈ˘˙ ˜¯Ù

e` ezreayn ,miyxeid z` e`/e dy`d z` xehtl ick aezkl lrad jixvy oeyld edn .k
,zexg` zereay e`/e ,dzaezk znbetd ly e`/e `itexhet` ly dreayn ,eiyxei zreayn
:gt .ft :et sc
?diyxei z` e` dze` xhet epi` oeyl dfi`e

:‰·Â˘˙

.כל שתובעת כתובתה יכול להשביעה

(: ובגמ' ד פח,. )במשנה ד פזo er n y ia x it l

,( כשבאה היא לגבות מיורשיו. )ד פזm i x n ` n i ` oa l e ` y ` a ` me y n l ` e n y x n ` on g p a x i t l
 א כשבאה ליגבות, משו דכל הבא ליפרע מנכסי יתומי חייב שבועה,בכל מקרה היורשי משביעי אותה
.[3 oic onwl mi`aend]  הדי תלוי במחלוקת רבה ורב יוס,מהבעל
: האופני והדיני הרי ה כדלהל

(: )ד פוo iz ip z n c ` pz it l el i` e

" אי הוא או יורשיו יכולי להשביעהmiyxeid lr e`/e jilr il oi` dreaye xcp" dl azkyk .1
'eyz oiir - lrad zzin xg` dzyry `itexet` lr dreayn dxeht m` oiprlc] .שבועת אפוטרופיא שנעשת בחיי בעלה
.[zncew
ongp axk xaeq `pwqnl ax xn` dcedi axe okzi]

,"  ה"ה שפטורה משבועת "פוגמת כתובתהiy ` a x e p" x i t l
.[op` d"c seqa i"yx k"ke ,iy` axe
"dreay `lce xcp `lc" dl azkyk

.2

. אבל יורשיו יכולי להשביעה, אינו יכול להשביעהd a x i t l
 וא הוסי, אבל יורשיו יכולי להשביעה, הוא לא יכול להשביעה,"  א הוסי "מנכסיi` k f ' x it l
. בי הוא בי יורשיו אי יכולי להשביעה," "מנכסי אלה
"dreay iwp xcp iwp" dl azkyk

.3

. תנקי עצמ ע "י שבועה, מפני ש "נקי " פירושו, בי הוא בי יורשיו משביעי אותהd a x i t l
. פטורה משבועה, מפני ש"נקי " פירושו, בי הוא בי יורשיו אי משביעי אותהs q e i a x it l
.  כמו בדי הקודi` k f ' x it l
.minezide dy`d qnl .1 ?milecbde miphwd minezid iqkp z` mixken m`d ,oldlc mixwna .`k
yiy xhyl .4 .minezid e` dy`d e` lrad zxeawl .3 .minezid e` zepade dy`d zpefnl .2
.ft sc
.ziaix ea

:‰·Â˘˙

:  ואלו ה, לשלושה דברי מוכרי בלא הכרזה:הגמ' אומרת
 שמשמע:( וכתבו תוס' )ד"ה לכרגא,[mixken `l dy`d ly `bxkly :rnyn]  מס היתומי: רש "י מפרש.`bxkl .1
 שג לשאר צרכי היתומי מוכרי בלא: והוכיחו,מרש "י שלשאר צרכי היתומי מוכרי ע "י הכרזה
eyz ai wxtae ak daeyz ,`i wxt onwl k"yna oiire] . שזהו מס האשה שהיא בכלל מזוני: ולכ פירשו,בהכרזה
.[`l
.[minezid e` zepade dy`d zepefnl :yexit] ,ipefnl .2
 דקמ "ל שא א לוו לצור: בתוס' )ד"ה ולקבורה( מבואר.  קבורת המת או היתומי: פירושוdxeawl .3
. כדי שלא תהא מכשיל לעתיד, מזבנינ בלא אכרזתא למטרת פריעת החוב,קבורה
.[oppiafn

d"c :gw sc onwl r"r]

 שלכו "ע נזקקי לגבות מנכסי יתומי: ע"פ הגמ' בערכי ( מבואר, בתוס' )ד"ה לכרגאziaix ea yiy xhyl .4
.[dfxkd ila mb] אפי' ה קטני
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„Ú˜

dreaya m`d ,miaeb m`d ,oldlc mixwna .ak
iqkpn daezk .4 .drext `idy dcirn cg` cr .3 .dzaezk zzgetd .2 .dzaezk znbetd .1
.gt±.ft sc
?eipta `ly zrxtp .6 .micareyn miqkpn daezk .5 .minezi
dxht `lyk]

:‰·Â˘˙

‰˙·Â˙Î ˙Ó‚ÂÙ‰

.‡

,  דהוי שבועה רק מדרבנ:x a e q ` a x , לא תפרע אלא בשבועהmicra `ly m` .1
.["xaq" oeyl wec `ng xa inx zrc oke] ,  שהרי לא מצינו שבועה דאורייתא שנשבעי ונוטלי,[ck 'eyz

onwl oiir - n"wtpd]

. הוי ספק בגמ' א נוטלת בלא שבועהt"eyn zegt zegt dzaezk dnbt e` micra m` .2
. שנוטלת בלא שבועה:מבואר

(.)ד פז

 בגמ' לעילdreayn dze` xht m` .4

[zegt dl aiigy zxne` `ide ,fef sl` da aezkyk :`nbecl]

‰˙·Â˙Î ˙˙ÁÂÙ‰

.·

 ואינה נפרעת: רש "י מפרש," השטר חספא בעלמא הואdpn `l` izaezk xhya oi`" zxne` m` .1
,ci 'irq ev 'iq f"rd` r"eya `ed oke] . הואיל והוא מוחזק:  תוס' )ד "ה האי( כותבי,"  שהרי אומרת "מזוי,כלל
.[my sqei axk `le ,wfgen cbp ebin opixn` `ly ,a"aa 'nbd zpwqna wx edfe ,my `"nx - xhtie zqid rayi lrade
ipia dzid dpn` sl` azky dne ,ze`n yng `l` il oi`e melk izlawzp `l" zxne` m`
:azek c"ixezd] . שהרי אינה מודה במקצת," הרי זו נפרעת שלא בשבועהenr izipzd ok ik ,epiae

.2

.[dreay zaiig `id ixd ,"il irayz" oreh `ed m` la` ,dze` oiriayn c"ia oi`y epiidy
 והשבועה כדי שבועה של פוגמת,לא תפרע אלא בשבועה

‰ÚÂ¯Ù ‡È‰˘ ‰„ÈÚÓ „Á‡ „Ú˘Î .‚
. כנ "ל,כתובתה

sc onwl oiire ,mda zlke` ziaixyk g"ran ueg]

, אי נפרעי מנכסיה כלל, א ה קטני

ÌÈÓÂ˙È ÈÒÎÓ

.„

 וא ה יתומי גדולי,["ipefn" meyn miphw minezin miaeb dy` zaezk mby ,zxaeqd drc e`iady ,z`vnpy d"cez .cv
.[opaxcn wx `ed dreayd aeige] ,אי נפרעת אלא בשבועה
 משו: רש"י )במשנה( מפרש.[oilhepd zreay oick ,opaxcn] , לא נפרעת אלא בשבועהÌÈ„·ÚÂ˘Ó ÌÈÒÎÓ
." שג הלווה גופיה היה יכול לטעו "אישתבע לי שלא פרעתי ולחייבו שבועה
.[opaxcn] ,לא נפרעת אלא בשבועה

.‰

ÌÈ‰ ˙È„ÓÏ ÍÏ‰˘ ÔÂ‚Î ,ÂÈÙ· ‡Ï˘ ˙Ú¯Ù .Â

. זהו בי כשתובעת כתובה ובי כשתובעת מזונותmilecb mipd k ip a itl
. אבל בסו תשבע, אבל לא כשתובעת מזונות בתחילה, נשבעת רק כשתובעת כתובהop g i t le
.gt sc

?recne ,dreaya m`d ,eipta `ly deeld iqkpn rxtidl leki aeg lra m`d .bk

:‰·Â˘˙

 כדי שלא יהא כל אחד ואחד, בע "ח יכול להיפרע מנכסי הלווה שלא בפניו ובשבועהp" x x n ` ` a x it l
. לווה והול למדינת הי ואתה נועל דלת בפני לווי
הביאו את הר "ח שפסק כרב

()ד "ה ורבא

' התוס. אינו יכול להיפרע אפי' בשבועהd x i a d x y ` g ` a x it l
.[p"xk wqt s"ixd eli`e] ,אחא

, שא ריבית אוכלת או א שלחו לפניו ג' שלוחי ואמרו לו לבא ולא בא:בתוס' )ד"ה ורבא( מבואר
.מחליטי נכסיו א שלא בפניו
.gt :ft sc

?opaxc dreayl `ziixe`c dreay oia n"wtp i`n .ck
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:ÊÙ Û„ :Â˙˘‡Ï ·˙ÂÎ‰ ÈÚÈ˘˙ ˜¯Ù
:‰·Â˘˙

."  "דנפק "מ דלא מפכינ ליה:כותב

( ד "ה שבועה דאורייתא:)ד פז

 רש"י.1

 וחמורה, ואוחז ספר בידו, בזה הלשו "שהיא בש או בכינוי: ד"ה לידי שבועה דאורייתא( כותב. רש"י )ד פח.2
 תוס' )ד "ה.[`"yxdn oiir - eyexit dpiy i"yxc `d] ,"  אבל שבועה דרבנ קללה בעלמא כעי שלנו,היא מאוד
.  שג לשבועה דרבנ בעינ נקיטת חפ:  וסוברי,מייתי( חולקי על נפק"מ זו
 והיכא דאינו יכול, שבשבועה דאורייתא אמרינ חזרה השבועה למחויב לה: תוס' פירשו עוד נפק"מ.3
yxtn `"yxdnd] ,  ואילו בשבועה דרבנ אפי' א האשה חשודה לא יניח מלפרוע בשל כ, לישבע משל
`l d"c .dl sc oihiba 'qezd .xhtdle rayidl lrad z` miaiign ,dceyg dy`d wx m`c ,miceyg mdipyyk xaecny :'qezd zpeeka

.[zexp ieaik oi` opaxcae ,zexp ieaik `ki` `ziixe`c dreayay :jexrd mya n"wtp mi`ian ,epy
?sqk izyn zegt dxitkd e` dprhdyk mb m`d ,dreay aiignd cg` cr .dk

:ft sc

:‰·Â˘˙

 ועדות העד,  ' )ד"ה ועוד( לשיטת רב הטענה והכפירה צריכה להיות שתי כסqeza o ey ` x d u exizd it l
 והעד מעיד, ואילו לשמואל עד אחד יכול לחייב שבועה ג כשהטענה והכפירה היא בפרוטה, על שתי כס
.על פרוטה
 אפי' א הטענה והכפירה פחות משתי,א לפי רב עד אחד מחייב שבועה

' q e z a ip y d u e x i z d i t l e

.כס ויותר מפרוטה
.gt sc ?recne ,dreaya oiaeb m`d ,minezid deeld ipan e` deeldn zeabl mi`ad minezi .ek

:‰·Â˘˙

 וכ הדי ביתומי מ היתומי כשבני, א המלוה היה בשטר גובי בלא שבועהdeeldn minezi .1
 והרי, משו שכל האומר "לא לויתי " כאומר "לא פרעתי " דמי," הלווה טועני "אמר לנו אבא לא לויתי
.יש שטר המוכיח שלוה
myae w"nhiyay c"ix 'qezd]

." לא יפרעו אלא בשבועהizrxte iziel `a` epl xn`" miprehyk m` .2
.[mircei mpi` m` d"dy :miazek dpei epiax icinlz

:ht±:gt sc

?dzaezk daeb m`d ,daezk enr oi`e hb icr e` hb d`ived .fk

:‰·Â˘˙
[xaey oiazek oi` xaeqd ezhiyl]

Ï‡ÂÓ˘ ˙ËÈ˘

zxne` `ide ,"zipy dp`ivezy yyeg ip`e izazk" xne` lrad ,daezk oiazek oi`y mewna
d"cez - cqtd icil `eal lekiy oeik] , לא גובה לא עיקר ולא תוספתazky micr `iade ,"il azk `l"

.1

.[d`ived
`ly di`x d`iane daezk oiazeky mewna e` azky micr `iad `lyk j` mcewd oicak
.[ גובה כל כתובתה דהיינו עיקר ותוספתmewna d"c 'qez oiir - oi`eyip zrya] ,dl azk

.2

 או משו "הטוע אחר מעשה,  שלא נאמ:" בתוס' )ד"ה הוציאה( מבוארizrxte izazk" xn`yk .3
. לא אמר כלו " או כשה במקו שלא כותבי כתובה וטוענת שלא כתב לה,בי "ד בלא שמביא שובר
:  תוס' מבארי,"  לא גובה כתובתה ג א אמרה היא "לא כתב לי כתובהdaezk oiazeky mewna .4
 כדי שלא יבוא לידי הפסד בכ שתוציא,שזהו משו שאי חייב לפרוע לה בלא שתחזיר לו את הכתובה
.במקו אחר
 שלא גובה לא:כותבי אליביה

( )ש

' תוסdaezk `la hb icir d`iade daezk oiazeky mewna .5
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05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
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. תוכ דבריה עיי לקמ בסמו בדעת רב,עיקר ולא תוספת
[xaey oiazek oi` xaeqd ezhiyl]

·¯ ˙ËÈ˘

, גובה רק את עיקר כתובהhb d`ivenyk בי במקו שכותבי כתובה בי במקו שלא כותבי כתובה
 ולכ לא חיישינ שתגבה, גובה תוספת כתובה בלבדdaezk d`ivenyke ,[micareynn daeb m`d yixtzi` `l]
.[d`ived d"cez oiire] , ממו שלא כדי
)ד "ה

' ומבואר בתוס, אינה גובה לא עיקר ולא תוספתdaezk `la hb icra  שלפי רב:מהגמ' משמע
.[n"aa 'qezd mya `"yxdn oiir] , שכ הדי לפי שמואל:(הוציאה

, זהו מפני ששמואל סובר שאי כותבי שוברoey `x d mx e` ia a (  ' )שq ez d i t l
 ולא יוכל לומר,  ולכ יש חשש שתגבה ע הגט שנית שלא כדי,[i"yx itl `ed oke ,melk xn` `l c"ia dyrn xg`
oiazeky mewna eli`e ,daezk oiazek oi`y mewna epiid] ,"  וכ לא יוכל לטעו "פרעתי,[dcia hb `dc] " "לא גרשתי
.[siy m"xdna r"re ,`"yxdn oiir - "izrxt" xnel on`p i`cey xaeqe opgei iax lr l`eny wleg ,daezk
orehdy opgei iaxk xaeqe]

 שהטוע אחר מעשה בי "ד נאמ לומר: שמואל חולק על רבי יוחנ וסוברip y d m x e` ia a ' q ez d it le
."  שהרי יכול לטעו "פרעתי, וזהו הטע שאי גובה,"פרעתי " אפי' במקו שאי כותבי שובר

¯·Â˘ ÔÈ·˙ÂÎ Ï"Ò„ ['qeza 'a uexiz itl iia`e] ÔÁÂÈ È·¯ ˙ËÈ˘
 דכוונת המשנה "הוציאה, א בעידי גט בלא גט, שא לא מראה שובר גובה כתובתה:בתוס' )ש ( מבואר
.  הטוע אחר מעשה בי "ד לא אמר כלו.1  וטעמא דמילתא מפני שסובר,גט " הפי' א בעידי גט בלא גט
. כותבי שובר.2

ÈÈ·‡ ˙ËÈ˘
 וניחא ליה.  כרבי יוחנ שהטוע אחר מעשה בי"ד לא אמר כלו.1  ' אביי סוברq e z a l" ie d u e xi z d i t l
, מלאוקמי במקו שאי כתובה ואי עמה גט,לאוקמי במקו שכותבי כתובה ונשרפה ולכ גובה בעידי גט
. אי כותבי שובר.2 .ושדוחק להעמיד במקו שאי כותבי ושינה המנהג וכתב לה
d"c ,av 'iq f"rd` r"eya g"ad la` ,o"xdn rnyn oke]

, אביי סובר כדעת שמואל שכותבי שוברp " ` d m v e x i z i t le

,hbd icira epiid ,daeby "daezk `la hb d`ived" epizpyn z` xiaqn iia`y l"v f"itle .ef dgpd xaeq `l y"`xdy ,wiic "`le k"yne"
,daezk oiazek oi`y mewna cinrdly dnn jka cinrdl sicre .xyt` `l aygpy iptn xaey opiazk f`e ,dtxyp daezkdy micr yiyk `wece

.[i"xk ynn epiide ,xaey oiazeky l"q - 'qezay p"`d itl epiidc ,df uexiz itle
`ede ['qez - rxwp `le] "ihib ca`" zxne` `id ,hb dnr oi`e ,dpkq zrya `l dzaezk d`ived .gk
,oiyexib icir mb yiyk oicd dne ,dzaezk daeb m`d ,['qez - rxwp hbde] "ixaey ca`" xne`
:ht±:gt sc
?recne

:‰·Â˘˙

 משו,[onwlck ,dpkq zryn ueg] , לכו "ע לא יפרעו כתובתהhb `la daezk d`ivede ,oiyexib icir oi` m`
d"ceza oke ,y"iir ,leki d"ceza x`eank aeh ebin dfe] ," שהבעל נאמ לומר "פרעתי " במיגו שיכול לומר "לא גרשתי
:  האופני השיטות והדיני ה כדלהל,  אול א יש כתובה ועידי גירושי,[d`ived
[xaey oiazek oi` l"qc]
icira dabz `ly ick]
`"yxdnd]

Ï‡ÂÓ˘ ÈÙÏ

"ixaey ca`e hbd it lr izrxt" oreh lrade ,daezk oiazek oi`y mewna

.1

. כי חוששי שמא גבתה כבר ע הגט, לא העיקר ולא התוספת,'[ לא יפרעו כתובתהqez - dzin
.[daezk mewna hby meyn edf - 'qezd ly ipyd mvexiz itly :azek
daezk oiazeky mewna

,"  ואי נאמ לומר "פרעתי,גובה עיקר ותוספת

.2

( ' )ד "ה הוציאהq eza o ey ` x d u ex iz d i t l e i " yx it l
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:ËÙY:ÁÙ Û„ :Â˙˘‡Ï ·˙ÂÎ‰ ÈÚÈ˘˙ ˜¯Ù
.[`"yxdn - melk xn` `l c"ia dyrn xg` orehd :l"qc opgei iaxk l`enyy meyn]

 דשמואל ס "ל הטוע אחר,"  משו שהבעל נאמ לומר "פרעתי, ' לא גובהq e z a i p y d u e x i z d i t l e
.[opgei iax lr wlege] ," מעשה בי "ד נאמ לומר "פרעתי
[ea xfgy ixg`]

·¯ ÈÙÏ

, הרי היא גובה ע הכתובה רק תוספת כתובה, בי במקו שכותבי כתובה ובי במקו שאי כותבי
, אבל אינה גובה עיקר כתובה,[oiibeqa gkenck ,melk xn` `l c"ia dyrn xg` orehd ,xn`c opgei iaxk l"qe ,oiyexib icir yi
.אלא רק כשמציגה את הגט
ixdy]

ÔÁÂÈ È·¯ ÈÙÏÂ
. וזהו לשיטתו דס "ל כותבי שובר, הואיל והבעל לא הראה שובר,  ע "י עידי הגירושי,גובה כל כתובתה
icir oi`yk e` oiyexib icir yie ,hb dnr oi`e daezk d`ivedyk ,dpkqd zrya oicd dn .hk
:ht±:gt sc
?oiyexib

:‰·Â˘˙
( ומשקיבלתו שורפתו רש "י, )שגזרו עובדי כוכבי על המצוות שהיו יראי לשמור גיטיה

 משעת הסכנה ואיל,רשב "ג אומר
.אשה גובה כתובתה שלא בגט

"  שהרי נאמ לומר "פרעתי, במאי גביא,  דאי ליכא עידי גירושי,  מדובר בדאיכא עידי גירושיa x i t l
." במיגו שיכול לומר "לא גירשתיה
, דאלמוה רבנ לכח האשה,  א א אי עידי גירושי, דגובה כל כתובתה:' מבואר בתוסop gei i a x it le
,( דכמו שלפני הסכנה אמרינ הטוע אחר מעשה בי"ד לא אמר כלו )ולא נאמ לומר "פרעתי " דהרי יש עידי גירושי
. ה "ה בשעת הסכנה לא נאמ א כשאי עידי גירושי
:ht sc

?recne ,daezk yi oiqexi`d on dpnl`l m`d ,daezk yi dqex`l m`d .l

:‰·Â˘˙

. יש לה כתובהdqex`l daezk azkyk .1
,`zklde d"c .cn sc lirl 'qeza ,:ai sca c"ixeza r"re ,oeik d"c i"yx .cp sc lirl oiir]

,'הוי ספק בגמ

azk `lyk

.2

dpyn e` `ziixan heytil dzvx 'nbde ,oiyeciw zkqna gkenck ,daezk yi dqex`ly :eazky ,oiqex`d on d"c :fi sc n"aa 'qeza

.[ai±'i 'eyz 'd wxt lirl r"re ,mi`xen`n `le
 מפני שלא, ולרבי אלעזר ב עזריה אי לה,לרבנ יש לה

oiqexi`d on dpnl`l daezk azkyk

.3

.כתב לה אלא ע "מ לכונסה
 ולרבי אלעזר ב עזריה ודאי, לרבנ תלוי בספק הגמ' אי לארוסה יש כתובהdpnl`l azk `l m` .4
.אי לה כתובה
ipye daezk .3 .cg` hbe zeaezk izy .2 .zeaezk izye oihib ipy .1 :d`ivend dy`a oicd dn .`l
.v :ht sc
?dzine hbe daezk .4 .oihib

:‰·Â˘˙

˙Â·Â˙Î È˘Â ÔÈËÈ‚ È˘

.‡

. דגובה כתובה אחת: ברש "י מבוארoey`xd hbl mcew mpnf zeaezkd izy m` .1
. גובה שתי כתובותhb daezk ,hb ,daezk :df ote`a mpnf m` .2
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„Á‡ Ë‚Â ˙Â·Â˙Î È˙˘ ‰‡ÈˆÂ‰˘Î

.·

.[4 oic bi 'eyz 'c wxt l"pk] , גובה כתובה אחת מאיזה שתרצהdpey`x daezk lr siqed m` .1
. גובה מזמ הכתוב בכתובה השניהmelk siqed `l m` .2
'eyz 'c wxt l"pk]

. שגובה שתי כתובות:`" ברש "י מבוארziinw` jd dl zitiqe`e iziav" azk m` .3
.[4 oic bi
.גובה כתובה אחת

ÔÈËÈ‚ È˘Â ‰·Â˙Î ‰‡ÈˆÂ‰˘Î .‚
‰˙ÈÓÂ Ë‚ ‰·Â˙Î ‰‡ÈˆÂ‰˘Î .„

. גובה שתי כתובותdaezkl mcew hbd m` .1
 על מנת כתובה, מפני שהמגרש את אשתו והחזירה, גובה כתובה אחתhbl zncew daezkd m` .2
.הראשונה החזירה
,dnk ,daezk ztqeze ,daezk mdl yi m`d ,ezy` dxiibzpy xb e` eia` e`iydy ohw .al
.v sc
?recne

:‰·Â˘˙

. מפני שע "מ כ קיימה, גובהmiiz`ne dpn .1
 ויבוא לטרו מלקוחות, כיו דמוקד הוא, שאינה גובה ממשועבדי מכח השטר: תוס' )ד"ה לא( כותבי
 שע "מ כ קיימה שיהא עכשיו,  וקמ "ל שגובה מאתיי,מה שמכר קוד שנתגיירה וקוד שהקט הגדיל
.כתחילת נשואיה
. ואיתותב רב יהודה, לרב יהודה גובה, לרב הונא לא גובה,ztqezd z` .2
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éåùð äéäù éî
`.eiyp lk iiga `ed znyk .1 ?recne ,"oixkic oipa" zaezk oic yi ,oldlc mixwna m`d .
.`v±.v sc
.eixg` zg`e eiptl zg` dznyk .3 .ezn eiyp izyy xg` `ed znyk .2

˙˘:‰·Â

‡.

ÂÈ˘ ÏÎ ÈÈÁ· ‡Â‰ ˙Ó˘Î
)עיי

·.
.1

הראשונה שזמ כתובתה קוד קודמת לשניה כדי שני בעלי חובות

תוס' רי"ד(.

Â˙Ó ÂÈ˘ È˙˘˘ ¯Á‡ ‡Â‰ ˙Ó˘Î
`) miwfgenae ,micareyn opi`y rwxwa xpic xzen yi zeaezkd 'a lr mלאפוקי ראוי ,כמבואר
במשנה ד צא(.

בני כל אחת נוטלי את כתובת אמ  ,מכח תקנת "בני דיכרי " ,והשאר יחלקו בשווה.

 xpic xzen oi` m` .2לכו "ע אי די כתובת "בני דיכרי " ,וחולקי את הנכסי בשווה.
 zcareyn rwxw yiy e` rwxwn `le ilhlhnn wx xpic xzen yiyk .3לר "ש )ד צא (.אי די
כתובת "בני דיכרי " ,כי לא נחשב ל "מותר דינר " ,ולת "ק יש כתובת "בני דיכרי " ,כי נחשב ל "מותר
דינר".
.4

g"ral zzl jixvy xpic xzen miqkpa yiyk

 a x i a c o p a x it lר "ע סובר ,שאי די כתובת "בני דיכרי " ,דקסבר כתובה לא נעשית מותר
לחברתה ,וה "ה לבע "ח ,וב ננס חולק וסובר שיש די כתובת "בני דיכרי " ,דכתובה נעשית מותר
לחברתה ,וה "ה לבע "ח.
 s q e i a x e d a x i t l eא יש מותר לבעל חוב לכו "ע יש די כתובת "בני דיכרי ".
.5

`) ie`xa xzen yi mפי' שראויה ליפול לה

ירושה מאבי אביה

אחרי מות אביה

רש "י במשנה ד צא`le (.

 wfgenaלכו"ע אי די כתובת "בני דיכרי ".

‚.

ÂÈ¯Á‡Ï ˙Á‡Â ÂÈÙÏ ˙Á‡ ‰˙Ó˘Î

 d a x it lא יש "מותר דינר " ] ,[2 ,3 mipic mcew `yep l"pkעל ב' הכתובות ,יש די כתובת "בני דיכרי " ,ולא
אמרינ דאתי לאינצויי ,אבל א אי מותר דינר ,לר"ע אי די כתובת "בני דיכרי " דקסבר כתובה לא
נעשית מותר לחברתה ,ות "ק חולק עליו וסובר :שיש כתובת בני דיכרי  ,כיו שכתובה נעשית מותר
לחברתהoick ,on` zaezk z` mipey`xd elawi miqkpd x`yne ,zeaeg ilra oick on` zaezk lk dligz oiaeb dipyd dy`d iyxeie] ,
.["opz oezxi" ixdc dyexi
 s q e i a x it l eלר "ע א א יש מותר דינר אי די כתובת "בני דיכרי " ,דלא ליתי לאינצויי ,ות "ק חולק
וסובר :שיש כתובת "בני דיכרי " אפי' אי ליכא מותר דינרilra oick on` zaezk lk dligz oiaeb dipyd dy`d iyxeie] ,
.["opz oezxi" ixdc dyexi oick ,on` zaezk z` mipey`xd elawi miqkpd x`yne ,zeaeg
אמר מר זוטרא משמיה דרב פפא :הלכתא אחת בחייו ואחת במותו יש לה כתובת "בני דיכרי " ,וכתובה
נעשית מותר לחברתה.
zg` xaeqd c"nl .2 .eabe encwy xge`n ycwd e` xge`n aeg lra .1 :ly mcin oi`iven m`d .a
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

Â"Ò ·‡ 3333\4 555\-004 ˙Â·Â˙Î2- ˙Â·Â˙Î ˙ÎÒÓ / ÌÏ˘‰ „ÂÓÏ˙‰ ˙˘Ó

˜Ù

oi`iven m`d ,eqtze dpey`xd iyxei encwyk ,"oixkic oipa" zaezk `ki` ezena zg`e eiiga
.v sc
?mcin

˙˘:‰·Â

‡.
הגמ'

·Â·‚Â ÂÓ„˜˘ ¯ÁÂ‡Ó ˘„˜‰ Â‡ ¯ÁÂ‡Ó ·ÂÁ ÏÚ
)בסוגייתנו(

התוס'
.1

אומרת :שממשנתינו אי ראיה לדי בע "ח שגבה א אמרינ מה שגבה גבה.

)ד "ה שמע(

מביאי :

dpey`xl zg`e dipyl 'c ozpe "ilr ikxr" xn`e xfge "ilr ikxr" xn`yk ycwda

הגמ'

בערכי אומרת מה שגבה גבה.
.2

) eqtze zeaeg ilra encwyk wifnd xeyaאת השור ת שמשל רק מגופו(

הגמ' בב "ק מצדדת לומר

בי חב עד שלא הזיק בי הזיק עד שלא חב ,מה שגבה לא גבה.
.3

) ely dpi`y zg` rwxw z`vnpe ,'eke dipyl zncew dpey`xd miyp 'c ieyp didy inלקמ ד

צד (.שמואל מפרש :שלפי ת "ק מה שגבה לא גבה ,ושלפי ב ננס מה שגבה גבה ,ודעת ר "נ שלכו"ע
מה שגבה לא גבה.
בישוב הסוגיות יש שתי שיטות בתוס' כשעיקר החילוק הוא בי מקרקעי למטלטלי.

˘Â· ¯ÊÁ˘ È¯Á‡ ˙"¯Â Ï‡Á ÂÈ·¯ ˙ËÈ
) ilhlhnaפי' בע "ח מאוחר מבע "ח מוקד  ,או כתובה מאוחרת מכתובה מוקדמת(

פשיטא שלכו "ע מה שגבה גבה ,ולכ

בערכי אמרינ מה שגבה גבה.
 ,[xhya daezkk e`l dxeza daezkdובסוגייתנו )בד צ (.ובסוגיא לקמ )בד צד (.דפליגי ביה א אמרינ מה שגבה
גבה משו נעילת דלת ,ומשו חינא ,צ"ל שמדובר במקרקעי דוקא .ועל הגמ' בב "ק המצדדת לומר שדי
שור המזיק כדי קרקע ,צ "ל שזהו משו שלשור המזיק יש קול שהוא נגח.
]deln xaqwe ,`ed dt lr deln oikxrc l"irye ,ycwd lkde li`ed yegl oi` ycwdac :eazk cer

˘'ÒÂ˙ ˙ËÈ

)לפי דר ר "ת לפני שחזר בו(

 irwxwnaפשיטא שלכו"ע דמה שגבה לא גבה ,ilhlhna k"`yn ,דאדעתא דהני לא נחית לקנות
שיעבודא ,ולפי "ז צ "ל :שהגמ' לקמ )בד צד (.דפליגי ביה שמואל ור "נ ,ת "ק וב ננס מדובר לעני מטלטלי ,
ובסוגייתנו )בד צ (.צ "ל שמדובר שהמטלטלי נמצאי ביד אחרי ואליבא דרבי טרפו  ,ולכ פליגי ביה א
אמרינ מה שגבה גבה`gip f"itle .dab `l dxwn lka - h"x lr biltc r"x itl oke ,dab `l r"ekl - minezid cia mi`vnp m`c] ,
 ,[:bl w"a dnly znkga oke ,g"eca `"rx oiire ,s"iy m"xdn oiir - ilhlhn eedc wifnd xey iabl w"aa 'nbdומה שבערכי פשוט
שמה שגבה גבה ,צ "ל שהקדש שאני ,הואיל והכל הקדש.

:ÌÂÎÈÒÏ
 g"x d z hiy l ,irwxwna .1הדי תלוי בשתי הלשונות שבסוגייתנו )ד צ ,(.ותלוי במחלוקת אמוראי
לקמ )בד צד ,(.דדעת שמואל שלפי ב ננס מה שגבה גבה) ' qezd z hiyl eli` e ,לפי דר ר"ת( לכו"ע
מה שגבה לא גבה.
 g"x d z h iy l ,ilhlhna .2לכו "ע מה שגבה גבה ' q e z d z h i y l e l i ` e ,הדי תלוי במחלוקת
אמוראי לקמ )בד צד ,(.דדעת שמואל ,שלפי ב ננס מה שגבה גבה ,וכ תלוי בשתי הלשונות בגמ'
בסוגייתנו לגבי כתובה ,דללשו א' מה שגבה גבה ,[dab `l daby dn - minkg itle] ,ובאופ שהמטלטלי
נמצאי ביד אחרי ואליבא דר"ט.
 gwel cia `vnpd ilhlhna .3לכו"ע מוציאי מבע "ח שקד וגבה ,משו שהלוקח נחית אדעתא
דמטלטלי ,והבע "ח לא נחית אדעתא דמטלטלי.
 ycwda .4לכו "ע מה שגבה גבה.[minrh 'b dfa `aed lirl] ,
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
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 wifnd xey .5הגמ' בב "ק מצדדת לומר שלא גבה ,בטעמא דמילתא ,לשיטת הר "ח :כי דומה לקרקע,
לשיטת התוס' :שהרי שור מטלטלי הוא.[s"iy m"xdn oiir] ,

·.

·Â˙ÂÓ· ˙Á‡Â ÂÈÈÁ· ‰˙Ó ˙Á‡˘ ÔÙÂ‡· ‰·Â˙Î

לכו "ע א יורשי הראשונה תפסו מוציאי מיד  ,שהרי הראשוני דינ כיורשי  ,והשניי דינ כדי בעלי
חובות שקודמי לירושה.
yi m`d ,eaxzp k"g`e did `l dzin zryay e` ehrnzpe xpic xzen did dzin zrya m` .b
:`v .`v sc
?recne ,"oixkic oipa" zaezk oic

˙˘:‰·Â

 xpic xzen did dzin zrya m` .1יש כתובת "בני דיכרי " ,א שאח "כ נתמעטו ,כיו דאזלינ בתר
שעת מיתה ,שכבר זכו בה יורשי .
.2

`eaxzp k"g`e ,xpic xzen did `l dzin zrya m

 mxn r a x it lיש כתובת "בני דיכרי " ,כיו שיש מותר דינר בזמ ששמאו בי"ד.
) i" y x it lד "ה זכו( ) ' q ez d eד "ה כ (
) ' q ez d i t l eש (

 g"x d my aלר "נ אי די כתובת "בני דיכרי ".

ג לר' נחמ יש כתובת "בני דיכרי " ,משו דלא מיעקרא נחלה דאורייתא.

?ifefa g"rad z` iwelql mileki m`d gwele deel .c

.av :`v sc

˙˘:‰·Â

 gwel .1בתוס' )ד"ה מאי( מבואר :שבזה פליגי האמוראי בסוגיי  ,שלפי רמי בר חמא אי לוקח יכול
לסלק את הבע "ח בזוזי ,ושלפי רבא יכול לסלק.[ixi`n oiire] ,
 deel .2בתוס' )ד צב .ד"ה אי( מבואר :דא שדינו של בע "ח לפרוע בזוזי היכי דאית ליה זוזי ,מ"מ א
ע"י כ יהיה הפסד ללווה ,יכול לפרוע בקרקע ,ואי נחשב שעושה שלא כדי .
dzaezkl cgeiny dcyd z` e` d`pd zaeha en` zaezk z` zeixg`a `ly xkny in .d
:`v sc
?recne ,zernd xifgdl aiig m`d ,oipwdn ea xefgl leki m`d ,dzn `n`de

˙˘:‰·Â

 `a x it lהב חייב לפצות את הלוקח ,דדוקא אחריות דאימיה לא קביל ,אבל אחריות דידיה קביל ,ברש "י
ובתוס' יש ב' פירושי  :א רבא מדבר באופ שהב מכר בחיי הא ומתה או מדובר בשדה שייחד האב
לאמו לכתובתה ,ומת האב ,והב מכר את השדה לפני שעמדה בדי  ,האופני השיטות ופרטי הדיני ה
כדלהל :

‡.

‡Ì‡‰ ÈÈÁ· ¯ÎÓ Ì

 l" aly c dp wn mc ` c" n lהקני קני ואינו יכול לחזור בו.
) i" yx i t lד"ה דזבנה וד"ה אחריות(  l" a ly c d p w n m c` o i` c " nc ` a i l` ' ` oey laזהו האופ שמדובר
בסוגייתנו ,וכיו שאי אד מקנה דשלב "ל ,הב יכול לחזור ממכירתו ,וצרי להחזיר לקונה מעותיוi"yx itl] .
.[oipwd lireny a"a 'nbn di`x 'qezd e`iad n"nc `l` ,df oicl epziibeqn di`x oi` - 'a oeyla
) ' q ez d it leד"ה דזבנה( רק א אמר "מה שאירש מאבא " ,ולא פירש "שדה זו " לא מועיל הקני  ,דאי אד
מקנה דשלב "ל ,אבל בסוגיי מדובר שאמר "שדה זו שאירש מאבא " ,שהקני קני א למ"ד שאי אד מקנה
דשלב "ל ,ואינו יכול לחזור בו מהמכירה.
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·.

זהו הפירוש השני ברש "י ,ולכ אי הב יכול לחזור בו מהקני  ,וא אח "כ מתה הא  ,אינו יכול להוציא
מהלוקח.
.e

oae`xl dxkne oerny xfge ,zeixg`a `ly oernyl dxkne ,awri eia`n dcy yxiy oae`x
,oae`x z` zevtl jixv oerny m`d ,dtxhe awri ly e` oae`x ly g"ra `ae ,zeixg`a
.av :`v sc
?recne

˙˘:‰·Â
.1

dtxh xkend oae`x ly g"rayk

][envr oae`xn

 `ng x a i nx it lחייב שמעו הקונה לפצותו.
 ` a x i t l eאי חייב שמעו הקונה לפצותו ,מפני שרק אחריות דעלמא קיבל על עצמו ,אבל אחריות
דידיה ] [envr oae`x zngn `ayלא קביל.
 dtxh awri eia` ly g"ra m` .2אפי' רבא מודה ששמעו צרי לפצות את ראוב  ,משו שבע "ח
דיעקב ,כבע "ח דעלמא דמי.
oae`x ly g"ra `ae ,rwxwd lr el mliy oernyy iptl oae`x zne ,oernyl dcy xkny oae`x .f
.av sc
?recne ,aegd z` akrl leki oerny m`d ,ifefa eqiit oernye ,sexhl

˙˘:‰·Â
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‡.

שמעו אינו יכול לעכב ,משו דהיתומי יכולי לומר לו שמטלטלי דיתמי שאבינו השאיר ל  ,לא
משתעבדי לבע "ח ,ולא הית רשאי ליתנ לבע "ח : ' n b a x ` ea n e .שא פיקח שמעו  ,יפרע ליתומי קרקע
ואח"כ יגבה מה חזרה בשביל אחריות שקיבל מאביה .

‡ÂÙ˜Ê˘ ‡Ï· ˙ÂÈ¯Á‡· ¯ÎÓ Ì

·.

) ' q ez a o e y ` x d c v d i t lד ז :ד "ה ראוב (

ip y d cv d i t l

יכול לעכב ,משו שהמעות נחשבי למשכו בא יטרפוה.

אינו יכול לעכב אע "פ שהוא מוחזק ,דמטלטלי דיתמי לא משתעבדי ,וא פיקח

עיי

לעיל נושא א'.
 iy il yd cv d it leביתומי גדולי יכול לעכב לעצמו ,כיו שלא זקפו לא חיישינ לצררי ,ולכ אינו חייב
שבועה ליתומי  ,ויכול לגבות אפי' ממטלטלי שלה  ,אבל ביתומי קטני חיישינ לצררי א כשלא זקפו,
וחייב שבועה ,ולכ אינו יכול לעכב.

‚.

‡˙ÂÈ¯Á‡· ‡Ï˘ ¯ÎÓ Ì

לכו "ע לא יכול לעכב ,כי לא היה רשאי לית המעות לבע "ח ,בי כשזקפו ובי כשלא זקפו.
?daeb dnne inn ,envrl dcy xi`ydyk e` oernyl eizecy lk xkny oae`x .g

.av sc

˙˘:‰·Â

בתוס'

)ד "ה ראוב שמכר כל ,ד "ה אבל ,ע "פ הגמ' בב "ק(

מבואר:

 oae`x lv` oixeg oa rwxw xi`yd oerny m` .1הבע "ח גובה מראוב אפי' הניח לו זיבורית ,דאי
נפרעי מנכסי משועבדי במקו שיש בני חורי
 cg` xhya eizecy lk dpw m` .2הבע "ח גובה את הבינונית.
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 zipepia e` zixeaif dzid dpexg`d dcyde ,zexhy dnka eizecy lk dpw m` .3גובה מאחרונה.
 zicir dzid dpexg`d m`eגובה מבינונית ,הואיל ושמעו יכול לומר "לא ניחא לי בתקנתא דרבנ
שתיקנו לי לא לגבות מנכסי משועבדי במקו שיש בני חורי " ,וא ראוב חי גובה מזיבורית ,דיכול
לומר שמעו לבע "ח "אי שתקת ושקילתו כדינייכו שקילתו ,ואי לא מהדרנא שטרא דזיבורית למריה "
],zixeaifl ezegc leki `l oernye ,ig oae`x m` s` zipepian daeb - ivn d"c :g sc w"aa zkqna 'qezd zhiy itl .oae`xl epiidc

.["xcdz ikl" el xnel lekiy meyn
oae`x ly g"rad m`d ,iell zg` dcy xkne oerny xfge oernyl eizecy lk xkny oae`x .h
:av .av sc
?recne ,ieln e` oernyn daeb

˙˘:‰·Â
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 dizeekc zipepia xi`yd `le zipepia dcy oernyn dpw iel k"g` m` .1רצה מזה גובה רצה מזה
גובה ,ומבואר בתוס' )ד"ה אבל( :שזהו דוקא ביתמי ,אבל א עדיי ראוב חי ,ולוי השאיר אצל שמעו
זיבורית הבע "ח גובה רק את הזיבורית ,טעמ עיי בדי הבא.
 zipepia oerny lv` xi`yde zicir e` zixeaif dpw ielyk .2הבע "ח גובה רק משמעו  ,א א
שמעו מכר ללוי את השדות שקנה מראוב באחרונה ,משו דמצי לוי לומר לבע"ח "להכי טרחי וזביני
ארעא דלא חזיא ל " ,וכ הדי בא לוי קנה בינונית והשאיר בינונית דכוותיה ,דלוי יכול לומר לבע "ח
"הנחתי ל מקו לגבות ממנו ".
בתוס' )ד"ה אבל( מבואר :דזה לא הטע  ,אלא עיקר הטע "דמה מכר ראשו לשני כל זכות שתבא לידו ",
ולפי "ז כתבו :שמה שמבואר בגמ' שא לא השאיר בינונית דכוותיה ,הבע "ח יכול לגבות מלוי ,היינו
דוקא epw eli`k md ixde ,oerxit ipa `l mde li`ed ,zixeaifd dcyd z` oae`x inezil xifgdl gieexi `le zn oae`xy 'it] ,inzia
 inzia `l la` ,[rwxwהבע "ח גובה משמעו את הזיבורית ,א א לוי קנה את הבינונית ,שהיא
שיעבודו ,מכח "מה מכר ראשו לשני כל זכות שבידו " ,שהרי ג שמעו היה יכול לדחותו לזיבורית,
מטע "דאי לא שתקת אחזיר שטרא דזיבורית למריה ",ivn d"c :g sc w"a 'qna 'qezd zhiy z` `ian `"yxdnd] .
.["xcdz ikl" el xnel g"rad lkiy meyn ,zixeaifl ezegcl lki `l oernye li`ed ,ieln wx daeb g"rad inzia `l s`y :mixaeqd

·.

˙Â¯Ë˘ ‰ÓÎ· ÔÂÚÓ˘Ï ÂÈ˙Â„˘ ÏÎ ¯ÎÓ Ô·Â‡¯˘Î

) i" y x i t lד"ה כל( אינו גובה מלוי אלא א "כ לקח משמעו אותה שלקח מראוב באחרונה ,הואיל והיא
משועבדת רק לבע"ח ,דמצי א"ל "הניח ל שמעו לגבות הימנו " ,ולא אמרינ "רצה מזה גובה רצה מזה
גובה".
 ia x m ya ' q ez d it lדינו כבשטר אחד,
 ,[dizeekc zipepiaהואיל ושמעו יכול לומר "לא ניחא לי בתקנתא דרבנ שתיקנו שלא לגבות מנכסי
משועבדי במקו שיש בני חורי ".

]iel xi`yd m`a oke ,oernyn wx daeb g"rad - zixeaif e` zicir gwl iel m`y

 .1 ' qe z d i t l eא לוי קנה אחת מאות שלפני האחרונה שקנה שמעו מראוב  ,הבע "ח גובה רק משמעו
)בזה כרש"י( .2 .א לוי לקח את האחרונה שקנה שמעו מראוב  ,בכל מקרה הבע"ח גובה רק מלוי ,א א
לוי לקח באחרונה עידית או זיבורית )בזה כרש"י( .3 .א שמעו קנה באחרונה עידית ,ולוי לקח את הבינונית
ולא השאיר בינונית דכוותיה ,רצה מזה גובה רצה מזה גובה )בזה לא כרש"י(.
.i

oecl leki oae`x mb m`d .1 :zeixg`a `ly e` zeixg`a oernyl dcy xkny oae`xa oicd dn
.g"rad z` aiigl cirdl m`iadl leki oae`x m`d ,oernyl miaexwd micr .2 .n"wtp i`ne ,g"rad mr
xg` mr sxhvdl leki oae`x m`d .4 .g"rad z` aiigl cirdl oernyl xzen m`d ,oae`xl miaexwd micr .3
?oerny lv` dcyd z` cinrdl cirdl
:av sc
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`zeixg`a did xknd m

בכל מקרה ולכו "ע יכול ראוב לבא לדו ע הבע "ח ,כדי ששמעו לא

יחזור לגבות מראוב .
.2

zeixg`a `ly did xknd m`e

 ' n ba oey `x d oey ld i t lלא יכול לדו  ,הואיל והבע"ח אומר לראוב "לאו בעל דברי דידי את ".
 ip y d o ey ld i t l eיכול לדו  ,משו שראוב יכול לומר לבע "ח" ,שאינו רוצה שיהיה לשמעו תרעומת
עליו ".
) i" y x ,oecl mb leki oae`xy dfa n"wtpd .3ד"ה דינא(  :y x t nשא יש עליו שו גלגול דברי לחשוב
לו חוב כנגד חוב וכ לעני שיכול ליטעו פרעתי  .תוס' )ד"ה דינא( כותבי  :שזהו נפק "מ רק א מחל
לו שבועה הבא ליפרע מנכסי ממשועבדי  : ' q e z d m i a z e k o k l e ,שנפק "מ לטענת "מזוי " א נימא
שלא טועני מספק ליתומי ולקוחותoke ,dpexg` di`xl n"wtp miazek ,`pic d"c :g sc w"aa 'qezd .bi 'eyz onwlck] ,
.[cl 'eyz '` wxt w"a lr k"yna oiir .oae`x enk gexhl leki `l oernye ,`plif`w lecbd c"ial oreh razpdyk
) oernyl miaexwd micr .4דהיינו לקונה( בתוס' )ד"ה דינא( מבואר :שאי ראוב )המוכר( יכול להביא
להעיד לחייב את הבע "ח ,א שאינ קרובי לראוב  ,דסו סו יש ריוח לשמעו  ,והוי כעדי הקרובי
לערב שאסור לה להעיד לעני החוב.
 oae`xl wx miaexwd micr .5בתוס' )ש ( מבואר :שא המכר היה באחריות פסולי להעיד ,שהרי
ראוב מרויח מעדות  ,וא המכר היה שלא באחריות כשרי להעיד ,שהרי ג ראוב עצמו יכול להעיד.
].[`k w"q fl 'iq n"eg j"yae y"yxa ,eilry xe`iaae siy m"xdnae m"`x ipxwa ,`"yxdn oiire
.6

`ly xkny ote`a ,oerny lv` dcyd z` cinrdl cirdl xg` mr sxhvi oae`xy oiprl
 [sxhvdl leki `ly heyt ,zeixg`a dxkn m` eli`e] zeixg`aבתוס' )ש ( מבואר :שא יש קרקע אחרת לראוב ,

יכול להצטר  ,וא אי לו קרקע אחרת ,אינו יכול להצטר  ,כיו שמעמידה בפני בעל חובו.

]'qeza r"re

j"yae ,fl w"q fl 'iq r"nqd wqt oke ,y"iir ,zxg` rwxw el yi m` mb el cirn epi`y mixaeqy ,oey`xd "gwel" d"c :en sc a"aa

.[my iav zlgpa oiire ,ak w"q my
?`ziixe`cn xhyd z` miiwl jixv xhy wifgny olfb m`d .`i

:av sc

˙˘:‰·Â

בתוס' )ש ( מבואר :שמדאורייתא אפי' גזל א "צ לקיי את השטר ,דעדי החתומי על השטר כמי שנחקרה
עדות בבי"ד.
?exifgdl aiig m`d ,aeg xhy `vend .ai

:av sc

˙˘:‰·Â

בתוס'

)ד "ה דינא(

מבואר:

 miqkp zeixg` ea yiy miewn epi`y xhy `vn .1לא יחזיר לא לזה ולא לזה ,מפני שבי "ד נפרעי
מה  ,והרי איתרע בנפילה ,ומוקי ליה שמואל )במסכת בב"מ( כשהלווה אומר "שהשטר מזוי " ,ומפרשי
התוס' :שכיו שאיתרע בנפילה לא יחזיר אפי' א הלווה אינו לפנינו ,וג א המלוה ימצא עדי
לקיימו ,דחוששי שדימה וזיי .
 x i` n i a x i t l ,zeixg` ea oi`y xhy `vn .2יחזיר למלוה .שמואל מסביר :שזהו מפני שלר "מ שטר
שאי בו אחריות ,אי גובי בו אפי' מבני חורי r"re ,odn mirxtp c"iay iptn ,xifgi `l jk oiae jk oia - minkg itle] ,
.[bq±`q 'eyz '` wxt n"aa zkqn lr k"yna
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip
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)פי' מקוי (

 'qeza o ey` x d yex it d i tlמה שמבואר בגמ' בב "מ שיחזיר ,זהו רק א הלווה אינו לפנינו
"מזוי "( ,אבל א הוא לפנינו וטוע "מזוי " לא יחזיר ,דאמרינ איתרע בנפילה.
ip y d m y e x i t i t l e

)דאינו טוע

יחזיר א א הלווה טוע "מזוי " ,דכיו שמקוי  ,דקדקו ביה בי "ד ,ולא אמרינ

איתרע בנפילה.
) eqp`p zprh e` rext zprh e` siefn zprh minezil opiprh m`d .biעל הפקדו ( `izxfgd zprh e
?recne

)על

פקדו (,

:av sc

˙˘:‰·Â

בתוס'

‡.

)הנ " "ל(

מבואר:

ÛÈÂÊÓ ˙ÚË

 'qeza oey`x d yex it d it lלכו"ע לא טועני  ,מפני שכל תקנת חכמי להצרי קיו למ "ד מודה בשטר
שכתבו צרי לקיימו זהו רק כשהלווה טוע "מזוי " ,הואיל וקי ליה בגויה א הוא מזוי  ,אבל ליתומי
ולקוחות לא תיקנו ,מפני שמספק חכמי לא תיקנו ליטעו "מזוי " ,משו שהוי מילתא דלא שכיחא,
ומוקמינ את השטר על עיקר די דאורייתא ,דעדי החתומי על השטר כמי שנחקרה עדות בבי "ד.
 oex g ` d m y e x i t i t l eטועני לה מזוי  ,כמו שאביה היה יכול לטעו למ "ד מודה בשטר שכתבו צרי
לקיימו.['b 'eyz '` wxt oihibae ,aq 'eyz '` wxt n"aa zkqn lr k"yna r"re] ,

·.

¯Ë˘· ‰ÂÏÓ ÏÚ ÚÂ¯Ù ˙ÚË

 en i iw l v " ` ea z k y x h y d d ce n c " n lלא טענינ "פרוע" ,כי ג אביה לא נאמ לומר "פרוע " ,שהרי
אי לו מיגו של טענת "מזוי ".
en i iw l j ix v ea zk y x h ya d cen c" n le

טענינ "פרוע " ,שהרי ג אביה נאמ בטענה "פרוע" ,מיגו

שיכול לומר "מזוי ".

‚ÔÂ„˜Ù ÏÚ ÂÒ‡ ˙ÚË .
„ ÍÏ È˙¯ÊÁ‰ ˙ÚË .על פקדו

לא טענינ  ,כיו דלא שכיח.
הדי תלוי במחלוקת ,בגמ' בב"ב.

,oipwdn ea xefgl leki oerny m`d ,oiwiqr dilr e`vie oernyl dcy xkny oae`x .ci
.bv :av sc
?recne

˙˘:‰·Â

‡.

‡È¯ˆÓ‡ ˘ÈÈ„ ‡Ï Ì

לכו "ע הלוקח יכול לחזור בו ,ג כשלא קיבל המוכר עליו אחריות,
 ,[crשהרי לא היה קני  .[uxte xcb lrp `le zern ozp `lya t"kr edf] .אבל א נעל גדר ופר עיי מש"כ בתחילת
הנושא הבא .ברש "י )ד "ה עד שלא( מבואר :שא נת מעות אינו יכול לחזור בוoke ,zeixg` laiwy `la t"kr edf] ,
.[wifgdyn d"c .h sc w"a 'qezl s` edf dxe`kle ,xhy ila zepew zerny mewna epiid m` yixtzi` `le ,zeixg`a s` a"ll
]d"c .ci sc n"aa 'qez - `kil "rxty in" 'it`e

) z " x a x ` e a n eבתוס' בסוגיי ד"ה עד( :שבמקו שכותבי שטר ולא קוני בכס  ,יכול לחזור בו אפי'
כשנת מעות ] ,[diryi epiax mya my w"aa w"nhiy - oipw zxeza `le oerxit zxezaעד שיכתוב שטר ,ואי בזה אפי'
"מי שפרע " ,דלא תיקנו "מי שפרע " אלא רק ביוקרא וזולא ,ולא כשסבור שיגזלוה ממנו ויפסידoiire] ,
.[3 oic `ad `yepa i"yx zhiy

·.

‡È¯ˆÓ‡ ˘ÈÈ„˘ È"Ú ˜ÈÊÁ‰ Ì

][my 'qez ,cr d"c i"yx - zern ozp `lyk t"kr

הגמ' אומרתzeixg` eilr xkend laiw `l m`y :

אי הלוקח יכול לחזור בוzeixg` laiw m`e ,

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
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[2 oic onwl mi`aend]

ÂÙ˜

,'תלוי בשני הלשונות שבגמ

,  א בלא שנעל גדר ופר, ' )ד"ה ומאימת( דייש אמצרי הוי דריסה בעלמא לראות עניני השדהqez i t l
 הואיל ולא היה,[2 oic onwl `aend `xza `pyill s`e zeixg` laiwyk ode zeixg` laiw `lyk od] ,לכו "ע יכול לחזור בו
 דדעתו של אד אע "פ שקנאו בקני, וכמו כ הלוקח יכול לחזור בו כשנעל גדר ופר ולא דייש אמצרי, קני
 כל זמ שלא,"`[ יוכל לחזור בוefg oiire ,e`vie d"c .h sc w"aa 'qez - "`id eply" mixne`d]  שא יצאו עוררי,גמור
mi`aend]  והמחלוקת שבי שני הלשונות בסוגיי,הל על מצרי השדה לאורכה ולרחבה לראות עניני השדה
[ וג דיישxhya e` oitilga e` ,`zxet da wtxe ,uxte xcb lrpk dwfga :`nbecl] ,[ היא באופ שעשה קני גמור2 oic onwl
okle ,dxenb dwfg dyry epiid ixvn` yiicy :yxtnd ,:ci sc n"aa i"yxn zxg` edfy :miazek ,wifgdyn d"c my w"aa 'qez] .אמצרי
eyexit itle ,dwfga zipwp rwxwc ,`xza `pyilc `ail`e zeixg` laiwyk .2 ,zeixg` laiw `lyk .1 epiidc ,ea xefgl leki oi` da wifgdyn
oipw dyr mbe ixvn` yiicyk y"ke ,ixvn` yiic `le uxte xcb lrpy i"r wifgdyk ode ,cal ixvn` yiicyk od edf ,"ea xefgl leki oi`"

.[xenb
 דא "ל המוכר ללוקח "חייתא, לכו "ע הלוקח אי יכול לחזור בוzeixg` eilr xkend laiw `lyk .1
 זהו רק כשהחזיק ע "י שנעל גדר ופר וג "דיישl" pd ' qezd zh iy it l ." דקטרי סברת וקבלת
 זהו בי כשנעל גדר ופר ולא "דייש אמצרי " ובי כש "דייש אמצרי " בלאi" yx zh iy it le ,"אמצרי
zedbda oiire ,"jfefa `rx` lewy" xnel leki ,zerwxwd elfed `l m` - wifgdyn d"c w"aa 'qeza '` uexiz itl] . שנעל גדר ופר
.[d`pwy onfa dzidy enk dey dpi` ,mixxer e`viy oeikc ,ok xnel leki epi` - ipyd mvexiz itle ,my 'qezd lry oeilbd lr `"xbd
zeixg` eilr xkend laiwyk
,e`vie d"c my w"aa 'qeza]

. שהרי קיבל אחריות,הלוקח יכול לחזור בו א משהחזיק

.2

`nw `pyil itl

xnel lekiy meyn ,zeixg`a el exkny s` xefgl leki oi` - oiqp` eid m` la` ,"`id eply" xnel oixxery oiwiqra wx edfy :x`ean

.["mxb jlfn" el
)לתוס' כדאית ליה ולרש "י כדאית

,` אחר שהלוקח דייש אמצרי אי הלוקח יכול לחזורx za ` p yil it le
."  דיכול המוכר לומר לו "אחוי שטר טירפא ואשל ל,(ליה
zern ozp gweld m`

yixtzi` `le ,zeixg`a s` a"ll oke ,zeixg` eilr xkend laiwy `la t"kr]

,אינו יכול לחזור בו

.3

( )ד "ה עדi" y x it l

leki epi` r"ekly :wifgdyn d"c my w"aa 'qezd eazke .`"ahix oiire ,zeixg` laiwyk s` ea xefgl leki `l w"lc `ail` m` i"yxa

.["ea xefgl leki `ed mlerl ike"c ,`nw `pyill mb ,zeixg`a dpw 'it` ,ea xefgl
 א קיבל: ללישנא קמא,  )בתוס' בסוגיי ד"ה עד( במקו שכותבי שטר ולא קוני בכסz " x it le
,[diryi epiax mya my w"aa w"nhiy - oipw zxeza `le oerxit zxeza] אחריות יכול המוכר לחזור בו אפי' כשנת מעות
 ולא, דלא תיקנו "מי שפרע " אלא רק ביוקרא וזולא,"  ואי בזה אפי' "מי שפרע,עד שיכתוב שטר
.כשסבור שיגזלוה ממנו ויפסיד
lk dnk ,mipn 'b zg`le ,mipn 'a zg`le ,dpn daezk zg`l ,zne miyp yly ieyp didy in .eh
.bv sc
?recne ,cala ze`n yly e` miz`n e` dpn my didyk ,zlawn zg`

:‰·Â˘˙

È·¯ ˙ËÈ˘ ÈÙÏ
.חולקות בשווה
.היינו שווה ממש שכל אחת מקבלת שליש

( )ד "ה אי אניi" y x zeh yt i t l

,50  של מנה נוטלת,300  א היה רק: לדוגמא,  חולקות באופ יחסי לכתובתg"x d m ya ' q ezd it le
של מאתי
,g"xd zi`x z` zegcl yiy :eazk 'qezd] . ואפי' כשנפלו בתפיסה אחת,150  של שלש מאות,100
.[y"iir
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
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˘Ô˙ È·¯ ˙ËÈ
.1

`dzxagl zg` dxzie `le dpn did m

חולקות בשווה ,דהיינו כל אחת מקבלת שליש בדיוק,

שה שלושי ושלוש בשליש.
נמצינו למדי  :שלפי רש"י הנ "ל רבי ורב נת לא פליגי בזה וכל אחת מקבלת שליש בדיוק ,ואילו לפי
שיטת הר "ח לרבי נת כל אחת נוטלת שליש בדיוק ,ולרבי כל אחת לפי מעותיה.
 'eke mixace oic dipyl zg` dazk `le miiz`n did m` .2בעלת המנה כיו שמשועבד לה רק
מנה ,לכ נוטלת שליש בדיוק ,והאחרות כל אחת נוטלת שמוני ושלוש ושליש.
 'eke "mixace oic" dpnd zlral dazk miiz`nd zlrae zg` dqitze miiz`n did m` .3בעלת
המנה מקבלת נ' ,והאחרות כל אחת ע "ה ,דאומרת לבעלת השלוש מאות "מדי ודברי הוא דסליקאי
נפשאי ".
 d"kw dipyd dqitzde d"r zg` zeqitz izyae mcewd oicak .4הראשונה מקבלת נ' ,ושתי
הנותרות כל אחת ע "ה ,מפני שמתפיסה ראשונה מחלקי בי שלשת בשווה דהיינו כל אחת כ "ה,
ומתפיסה שניה של ה קכ"ה מחלקי  :ע "ה חולקות בי שלשת בשווה כל אחת כ "ה ,בהיות שלראשונה
יש עדיי תביעה על ע "ה ,ואילו בנ' הנותרי המשועבדי רק לשניה ולשלשית ,הרי שתיה חולקות
בשווה ,כל אחת נ'.
 zg` dqitz dide ,'eke "mixace oic" dipyl zg` eazk `le ze`n yly did m` .5בעלת המנה
מקבלת שליש בדיוק ,בעלת המאתיי מקבלת  83ושליש ,[ipyd dpndn fef 'pe dpn yily epiidc] ,ובעלת השלש
מאות מקבלת  183ושליש.[iyilyd dpnd lk z` mb epiidc] ,
 ,zeqitz izya j` mcewd ote`ak .6לדוגמא :נפלו בתחילה  ,75ואח "כ  225בעלת המנה מקבלת
 ,50בעלת המאתיי מקבלת  ,100בעלת השלש מאות מקבלת  ,150ומבואר בתוס' :שה "ה א השניה
והשלישית כתבו לבעלת המנה" ,די ודברי אי לנו על ." 25
.7

dpn lr 'eke mixace oic" cala dpnd zlral dazk miiz`nd zlrae ze`n yly didyk
 mipn 'bd zlral ok dazky `la ,"oey`xבעלת המנה מקבלת  ,50בעלת המאתיי מקבלת ,75

ובעלת הג' מנה מקבלת .175
 "oey`x dpn lr 'eke mixace oic" zexg`l dazk mipn 'bd zlra wx m` .8בעלת המנה מקבלת
 ,50בעלת המאתיי מקבלת  ,[ipyd dpndn 'pe oey`xd dpndn 'p] ,100ובעלת הג' מני מקבלת dpndn 'p] ,150
.[iyilyd dpndn 'we ,ipyd
?recne ,xkyd z` oiwlgn cvik ,miiz`n cg`e dpn cg` ,qikl elihdy mipy .fh

:bv .bv sc

˙˘:‰·Â

 dyixgl cner `ede dyixgl xey zerna egwl m` .1לכו "ע השכר לאמצע ,משו שחלקו של זה
אי מועיל בלא חלקו של זה כלו .
 dgiahl cnere dgiahl xey zerna egwl m` .2בתוס'
לפי מעותיו.
.3

)ד "ה מאי לאו(

מבואר :שלכ "ע כל אחד נוטל

`dgiahl cnere dyixgl xey zerna egwl m

 l ` en y c ` a i l ` d a x i t lכל אחד נוטל לפי מעותיו ,שהרי מתחלק לאיבריו.
 l` en y c ` a i l` ` p ep n d a x i t leהשכר לאמצע.
) mnekq dpzydy `la ezgt e` egiayd zernd m` .4ולא מחמת קנית סחורה( ,לדוגמא :מעות ישני
שנעשו חדשי או חדשי שנפסלו כל אחד נוטל לפי מעותיו.
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
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 שלדעת כ:  ' )ד"ה הותירו( מפרשיq ez d el i ` e , דכל חד מאי דיהיב שקיל:y x t n ( )ד"ה זוזיi " y x
.' שבשביל רווח מועט כזה לא יקפידו וכו, שא לא ירויחו אלא חילו מעות,נשתתפו
.dpnl` zaezk .1 ?recne ,dreaya m`de ,milecb minezin mirxtp m`d ,oldlc mixwna .fi
.dzaezk zraezy dyexb .2
.cv sc

:‰·Â˘˙

.` אלמנה נפרעת בשבועהy iy w i ia `c ` z ii x a c ` pz it l
.` נפרעת בלא שבועהy iy w i ia ` lr w l egy i n i t le
. שהמחלוקת הזו היא ג לכתובת גרושה:מבואר

()ד "ה שנמצאת

'בתוס

zaezk .3 .dpnl` zaezk .2 .g"raa .1 ?recne ,dreaya m`de ,miphw minezin miaeb m`d ,oldlc mixwna .gi
.dyexb
.cv sc
:‰·Â˘˙

 ומבואר,  אא "כ ריבית אוכלת בה,  דאי נזקקי לנכסי יתומי קטני, הגמ' בערכי אומרתg"raa .1
 ולפי רבינו שמואל שאוסר, ששיי בו שבועה, שצ "ל שהיינו בבע "ח גוי:בתוס' )ד"ה שנמצאת( בש ר"ת
.  שנשבע בש,  אפשר להעמיד בגר תושב שקיבל עליו שלא לעבוד עבודת כוכבי,לקבל שבועה מגוי
dpnl` zaezka
iia`c opaxl t"kr]

.2

, ובשבועה,  גובה מהיתומיip efn m ey n md a z lk e` z ia ix k d pi c d a ez k y c" n l
.[`"yxdne l"yxdn oiire ,`yiyw
. אינו גובה אפי' בשבועהmda z lk e` ziaixk ep ic oi` y c" n l
. לכו"ע לא גובי אפי' בשבועהdyexb zaezk .3

m`d .3 .diiabl mcew in .2 .minezin ozaezk zeaeb m`d .1 .zne miyp 'c ieyp didy in .hi
.cv :bv sc
?recne ,dreaya

:‰·Â˘˙

ÌÈË˜ ÌÈÓÂ˙ÈÓ ‰È·‚ ÔÈÚÏ

.‡

` א סובר כתובה אי דינו כריביתy iy w i i a ` c ` z ii x a k x a eq ` ly o ` nl :בתוס' )ד"ה שנמצאת( מבואר
 נפרעי, אבל א סובר שכתובה דינה כריבית אוכלת בה משו מזוני, לא נפרעי כלל, אוכלת בה
.['b `yep jenqa x`azi - `l e` dreaya m` .miaeb r"ekl - milecb minezin] ,בשבועה

‰È·‚Ï ˙Ó„Â˜ ÈÓ ÔÈÚÏ

.·

. חולקות בשווהzeaezkd lkl cg` onf m` .1
. כל שזמנה קודמת לחברתה קודמת לגבייהmipey minia mpnf m` .2
 דינה כימי,  בירושלי: לדוגמא, א במקו שכותבי שעותzeey opi`y zerya deey meia m` .3
. חולקות בשווה, וא במקו שלא כותבי שעות,שוני שהקודמת לחברתה קודמת לגבייה
lirl r"re ,milecba 'it`e `yiyw iia` itl e` ipefn meyn daezk c"nl miphw minezia]

,‰ÚÂ·˘·

˙ÂÚ¯Ù Ì‡ ÔÈÚÏ

.‚

,['c `yep ,ak daeyz h wxt
 שלפי ת "ק נפרעת, חו מהאחרונה, מחשש שמא יש לה צררי, נפרעות בשבועהzepey`xd miyp yly
. ולפי ב ננס ג היא בשבועה,שלא בשבועה
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˜ËÙ

.„ˆ Û„ :ÈÂ˘ ‰È‰˘ ÈÓ È¯È˘Ú ˜¯Ù
äòåáùä íòè

 l` en y it lמפני שנמצאת שדה שאינה שלו ,ופליגי בדי בע "ח מאוחר שקד וגבה א מה שגבה גבה.
i" yx i t l

מדובר שנודע שגזלה ,ולפי "ז א לא נודע שגזלה ,א לפי ב ננס האחרונה נפרעת שלא

בשבועה.
) ' q e z d i t l eד "ה שנמצאת(

לפי ב ננס נשבעת מפני חשש שהשדה גזולה ,וא א

עדיי לא נודע

שהשדה גזולה.
 p" x i tlב ננס סובר שמשביעי אותה כדי שלא תכסי את השדה ,ות"ק אינו חושש לשמא תכסי .
 ii a ` i t lב ננס דעתו כדעת אביי קשישא שסובר שהבא ליפרע מנכסי יתומי חייב שבועה אפי'
מיתומי גדולי  ,ות"ק לית ליה דאביי קשישא ,וסובר שהבא ליפרע מיתומי גדולי אי צרי לישבע.

:ÌÂÎÈÒÏ
 miphw minezia .1בתוס' )ש ( מבואר :שא סוברי שכתובה אינה כריבית אוכלת בה  ,אינ נפרעות
אפי' בשבועה ,וא סוברי כתובה דינה כריבית אוכלת בה משו מזוני ,נפרעות בשבועה.
 milecb minezia .2בסוגייתנו מבואר ` y iy w i i a ` k d i l z i l c o ` n l o k e ,w " z i t l y :בכל מקרה
שלשת הראשונות נפרעות בשבועה ,והרביעית בלא שבועה `y iy w i ia ` i t le qp p oa i t l e ,ג
הרביעית נפרעת בשבועה ,חו א לא נודע שהשדה גזולה ,שלפי רש "י )ד"ה כגו ( אליבא דשמואל,
שלשת הראשונות נפרעות בשבועה ,והרביעית נפרעת בלא שבועה ,ולפי תוס' )ד"ה שנמצאת( ג
הרביעית נפרעת בשבועה ,מחשש שמא תמצא אחת מהשדות גזולה ולא יוכלו אח "כ לחזור עליה ,דמה
שגבתה גבתה.
,zetzeyd xaca mdn cg` mr wx oce ,oitzey ipy mr e` oig` ipy mr mixace oic el yiy in .k
.cv sc
?recne ,ewlga enr oecl leki ipyd m`d ,aiig `vi szeyde

˙˘:‰·Â

 on gp ' x e `p ed a x i t lהשני חייב לשל מחלקו ,בלא שיכול לדו שוב ,מפני ששליחותיה קא עביד.
 ' n bd z p w qn i t l eא היה השות בעיר ,השני חייב לשל  ,וא לא היה בעיר ,השני יכול לעכב מלשל ,
עד שישמעו טענותיו.
mcew in ,cg` meia ze`veid zeaezk izy e` cg` meia mi`veid zexhy ipya oicd dn .`k
:cv .cv sc
?recne ,diiabl

˙˘:‰·Â

 deey onfa ze`veid zeaezk izya .1במשנה מבואר :שכול חולקות בשווה ,כדתנ במשנה ,ומבואר
בתוס' )ד"ה שני( :שזהו לכו "ע ,משו שאי השיעבוד חל אלא מאותה שעה שמוכח מתו השטר שהתחיל
השיעבוד ,דהיינו ממחרת יו שנכתב ,וא "כ שניה שוי ולכ יחלוקו בשווה.
 zeaeg ilra ipy ly zexhy ipya .2בתוס' )ד"ה לימא( בש ר"ת מבואר :שלכו "ע חולקי בשווה כדי
שתי כתובות .ובע "כ כשכול יוצאות ביו אחד ,וזהו משו ששניה אמת ,ושעה אחת בירושלי כיו
אחד בעלמא דמי.
.3

dpzne xkn ly ,oipw ixhya

][iax mya ,`nil d"cez - xhyd z` miazeky mewna

 a x i t lחולקי  ,דס"ל שבשטרות עידי חתימה כרתי ]`.[izxk dxiqn icr oihibay s
תוס' )ד"ה לימא( בש רבי ,מפרשי  :דס"ל דכיו שאי ניכר בשטר מי קוד בקנינו ,לכ קוני בבת
אחת.[dligz daeb `ed ,mcew mzgp xhy dfi` rcei m` f"itle] ,
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ור "ת מפרש :דכיו שאי ניכר ,אפשר שנחת בבת אחת ,ולכ כשמוסר לה  ,דעתו שיקנה זה כמו
זה ,ג א המסירה לא היתה בבת אחת ,לכ זהו ג א לא נחתמו בבת אחת ,כיו שסבר שנחתמו
בבת אחת ,וג א העדי שווי בשני השטרות ,אימא בשעה שעסוקי באותו עני חתמו.
 l` en y i tl eאמרינ שודא דדייני ,דס "ל עדי מסירה כרתי א בשאר שטרות.
 ,di`x ixhya .4לדוגמא :במקו שלא כותבי שטר ,וקנה את הקרקע בכס או בשטר או בחזקה או
בחליפי בתוס' )ד"ה לימא( בש רבי ,מבואר :שלכו"ע אמרינ שודא ,משו שאי צרי שיהא ניכר
מתו עידי חתימה איזה קנה תחילה.
:cv .cv sc

?`cey opixn` `l izn ,`cey opixn` izn ,`cey yexitd dn .ak

˙˘:‰·Â
.1

`cey
) i" y x it lד "ה שודא(
) ' q ez d i t l eד "ה לימא(

.2

כפי הנראה לדייני באומדנא למי יותר רצה לית .
כפי שירצו הדייני

)א

בלא אומדנא( ,דאימור איתרמי למי שזכה בו.

 mixne` `lye ,`cey mixne` mday zexhyd beqבתשובה הקודמת התבאר,aeg ixhyay .1 :
 zeaezkaeלכו "ע חולקי בשווה ולא אמרינ שודא di`x ixhya .2 ,לכו "ע אמרינ שודא.
 oipw ixhya .3מחלוקת רב ושמואל) ,עיי"ש בדי שטרי קני כשידוע איזה שטר נחת קוד (epi`y oiic .4 .
 dgnenבתוס' )ד "ה אמיה( מבואר :שלא יכול לומר שעושה שודא) ' q ez d l ,ilhlhna .5 .ד "ה אמיה(
 g"x d my aלא אמרינ שודא ,דדוקא במקרקעי אמרינ  ' qe z d l e ,א במטלטלי אמרינ שודא.

,xyk hbd m`d ,ezy` myke enyk exira xg` yiy ote`a ,ezy` z` yxbl azk .bk
.cv sc
?recne

˙˘:‰·Â

התוס'

)ד "ה לימא(

מביאי :

 n" x it lהגט פסול ,משו שעידי חתימה כרתי ,דהיינו שהשטר הוא עיקר הגירושי  ,וא לא ניכר מתו
השטר מי מגרש ומי מתגרש ,השטר פסול.
 xfril` ia x i tleהגט כשר ] ,[ezy` xear azky oey`xlמשו שעידי מסירה כרתי ,וא "צ שיהיה ניכר מתו
השטר מי מגרש ומי מתגרש.
liren m`d ,dcydn zeabl dleki m`d ,"ef dcy lr jnr il oi` mixace oic" zazekd dy` .ck
.dv sc
?recne ,dzaezkl cgeind dcyd z` dlra zxiknl dy`d znkqd
˙˘:‰·Â

 dcin epw `l m` .1לא הוי סילוק ,כיו שאי אפשר להסתלק מדבר שיש לו.
תוס' )ד"ה וכי( כותבי  :שזהו מפני שהשדות משועבדות לה ,והוי כאילו השדה בידה.
.[dyxbn d"cez .`t sc lirl oiire - zecy 'b oze`a xaecny :azek

]lha egwn d"c i"yx

 dcin epwe dyexba m` .2לכו "ע לא יכולה לגבות מהשדה.
.3

`,zegewl izyae ,dcin epwe d`eypa m

][el dnzge ipyle ,el dnzg `le oey`xl azky 'it

 n" x i t lא אי ש בני חורי איבדה כתובתה ,שהרי הראשו אומר לה "הנחתי ל מקו לגבות
הימנו ".[dkenqd daeyza onwl oiir - oixeg ipa iqkp seczyi`yk oey`xdn zeabl dleki m` oiprl edin] ,
 d c e d i ia x it l eלא איבדה כתובתה ,דיכולה לומר "נחת רוח עשיתי לבעלי ".
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˜ˆ‡

cg` gwelae ,dcin epwe d`eypa m`e

 `x if ia x it lהדי תלוי במחלוקת ר "מ ורבי יהודה שבדי הקוד .
 iy ` a x it leאפי' ר"מ מודה שיכולה לומר "נחת רוח עשיתי לבעלי " ולא איבדה כתובתה.
 xhya dy`d on gwle xfgyk .5בתוס'

)ד "ה כתבה ,ע "פ הגמ' בגיטי (

מבואר :שלפי רב איבדה כתובתה.

 oey `x d m v ex i z it lדברי רב "איבדה כתובתה " ה דוקא כשחתמה בשטר שלה ,וכל המחלוקת
בי ר "מ ור "י והחילוק בי לקוח אחד לשני לקוחות ,היינו דוקא כשחתמה בשטר של בעל.
 ip y d m v ex i z it lדברי רב "איבדה כתובתה " ה דוקא כשכתבה בשטר של בעל  ,zxkenyוכל
המחלוקת בי ר "מ ור"י והחילוק בי לקוח אחד לשתי לקוחות ,היינו דוקא כשכתבה ceairy zlgeny
.rwxwd lr dl yiy

) iy il yd mv ex iz i t leחולק על ב' התירוצי הראשוני ( הגמ' בגיטי מדובר כשלקח מ האשה בשטר וג
אמרה "ל חזק וקני" ,אבל בשטר לבד או כשאמרה לו "ל חזק וקני " א בלא שטר תלוי במחלוקת
ר"מ ור "י ,ובחילוק בי לקוח אחד לשתי לקוחות.
 dzaezkl cgeind dcyd z` dlra zxikn onfa dt lra dy`d znkqd .6לכו "ע לא הוי הסכמה,
].[la` d"c :fn sc a"a zkqna 'qezd k"yn r"re ,ak daeyz ,'e wxt w"a 'qn lr k"yna r"re
 yi`d on gwle xfge dy`d on gwlyk .7התוס' הביאו את הגמ' בגיטי
מקחו קיי .

)ד נח(:

האומרת :שלכו"ע

dne ,oixeg ipan zeabl gipdy mewna ,micareyn miqkpn ziabp dy` daezk e` g"ra m`d .dk
:dv .dv sc
?seczyi`yk oicd

˙˘:‰·Â

אי נפרעי מנכסי משועבדי במקו שיש בני חורי ואפי' ה זיבורית ,אול א הבני חורי אישתדו ,
פרטי הדיני ה  ,כדלהל :

‡.

Á"Ú· ÔÈÚÏ

 i" a p x it lגובי ממשועבדי וכ הסיקה הגמ' להלכה ,חו מאופ שהבע"ח כתב ללוקח שני "די ודברי
אי לי עמ " ,שאי לו על לוקח ראשו כלו  ,מפני שאיהו דאפסיד נפשיה בידי  ,בזה שהלוקח הראשו
יכול לומר לו "הנחתי ל מקו לגבות הימנו ".

·.

‰˘‡ ÔÈÚÏ

 i" a p x i t lגובה ממשועבדי  ,אפי' א כתבה "די ודברי אי לי עמ ".
 `a xc ` a il` i" y x i t lא כתבה "די ודברי " איהי דאפסיד אנפשה בידי .
 ' qe z d it leרנב "י ורבא לא פליגי בזה ,ולכו "ע לא אומרי איהי דאפסידה נפשה ,משו שבעת שכתבה
לא היתה ראויה לגבות ,שהרי לא ניתנה כתובה ליגבות מחיי .
:dv sc ?miqkpa i`kf in ,miqkpd z` dxkn dy`de ,"ipeltl jixg`e jl iqkp" dy`l xn` .ek

˙˘:‰·Â

‡.

·‰ÈÂÙ

 ia x it lהאחרי מוציא מיד הלקוחות.
 ii a ` w qet o k e b " a y x i t leאי לשני אלא מה ששייר ראשו  ,ולכ לכתחילה אי לאשה למכור את
הנכסי  ,כדי שלא לגרו הפסד לאחרי  ,ולכ לכתחילה לא תנשא ,שהרי הבעל מוציא מיד האחרי .
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
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.  הלוקח זוכה בנכסיdzne dxknyk .1
dxyt eyr jixg`e lrad m`e

. והלוקח מפסיד,הפשרה טובה

.2

(  ' )ד "ה ומוקמינq ez a d p e y ` x d d h iy d it l

 ולא, כדי שלא יהיה לו הפסד,הלוקח זכאי בנכסי בכל מקרה

(  ' )שq e z a d i p y d d hi y d it le

.מועילה פשרה
:dv sc

?recne ,dxyt dliren `l izn ,dxyt dliren izn .fk

:‰·Â˘˙

 ומכר שדהו וכתבה ראשונה ללוקח די,  מי שהיה נשוי ב' נשי.1 :dxyt dliren mi`ad mixwna .1
 אשה שבעלה חייב לה כתובתה.3 . והבע "ח הסתלק מלוקח שני, בעל חוב ושני לקוחות.2 . ודברי
 וצריכי לעשות ביניה פשרה מפני שלכול,[l"pk dcin epwe]  באופ שהסתלקה מלוקח שני,ושני לקוחות
. ואי עדיפות לאחד מהשני,יש הפסד
 כי רק לו,מוקמינ ביד הלוקח

dzne dxkne "ipeltl jixg`e jl iqkp" d`eyp dy`l xne`a

.2

.יש הפסד
. ' מועילה פשרהqe z a d p e y ` x d h iy d i t l
. לא מועילה פשרהd ip y d d h iy d i t l e
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úðåæéð äðîìà
`?recne ,dzxeawae ,dpnl`d zepefna miaiig minezid m`d .

.ev :dv sc

˙˘:‰·Â

 dzxeawa .1היתומי אי חייבי בקבורתה ,מפני שקבורתה תחת כתובתה ,ולכ רק יורשי כתובתה
חייבי בקבורתה.
 dzaezk dzab xakyk dizepefn oiprl .2אינה זכאית למזונות.
.3

`dzaezk dzab `l oiicr m

 ,lil b iy p `lשהיו כותבי "את תהא יתבת בביתי ומיתזנא מנכסי כל ימי מיגר ארמלותי בביתי "
היתומי חייבי במזונותיה.
 d c e d i i y p ` lשהיו כותבי "עד שירצו היורשי לית ל כתובתי " אי היתומי חייבי במזונותיה,
].[daezk dl zzl mnvrn minezid ehilgiy cr wx zlke`e
?minezil mikiiy dici dyrne dpnl` z`ivn m`d .a

.ev sc

˙˘:‰·Â

 dpnl` z`ivn .1אמר ר' זירא אמר שמואל :לעצמה.
 dze` mipf `lyk dici dyrn .2לעצמה.
 dze` mipfyk dici dyrn .3במשנה מבואר :ששיי ליתומי  ,הגמ' אומרת שזהו עכ"פ לאנשי גליל
שאינ יכולי לית לה כתובתה בלא הסכמתה ,ולכ מעשה ידיה ליתומי  ,שהרי חייבי במזונותיה.
i" yx i t l

)ד "ה אי אמרת(

) ' q ez d i t l eד "ה ניזונית(

הגמ' פושטת שא א סוברי כאנשי יהודה ,מעשה ידיה ליתומי .
הוי ספק בגמ' א לאנשי יהודה מעשה ידיה ליתומי  ,ולא איפשטא.

,qekd befnl ,zet`l ,oeghl :`nbecl ,minezid xear zek`ln zeyrl zaiig dpnl` m`d .b
.ev sc
?recne ,dhnd rivdle

˙˘:‰·Â

 dze` mipf oi` m` .1אינה חייבת לעשות לה מלאכה כלל.
 dze` mipf m` .2כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה ,[w"nhiy oiir - dit`e dpigh :`nbecl] ,חייבת לעשות
ליתומי  ,אבל מלאכות המקרבות לחיבה והרגל דבר ,כמזיגת הכוס והצעת המטה ,אינה צריכה לעשות
עבור היתומי .
?ozeyrl xzen z`f lka izne ,recne ,eaxl zeyrl xeq` cinlz zek`ln el` .c

.ev sc

˙˘:‰·Â

 eaxl dyer iprpk cary zek`ln lkתלמיד עושה לרבו ,חו מהתרת המנעל במקו שלא מכירי אותו
ואי מניח תפילי  ,מפני שהרואה אומר "עבד כנעני הוא " ,אבל א מניח תפילי i"yx - oilitz gipdl ekxcy 'it] ,
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 ,[la` d"c 'qeze ,gpn d"cאו מקו שמכירי אותו ,יכול להתיר מנעל רבו.
oi`iveny e` dqitz dzqitz m`d ,daezkde zepefnd xear oilhlhn dqtzy dpnl` .d
.ev sc
?dpnn

˙˘:‰·Â

בגמ' מבואר :שלפי רבינא ור' יצחק ב "ר נפתלי בש רבא תפיסתה מועילה למזונות ולא לכתובה ,ושמר
בר ר' אשי הקשה :שא מועילה תפיסתה למזונות תועיל ג כשתופסת לכתובתה ,ובתוס' )ד"ה אלמנה( יש
שתי שיטות בביאור דעת מר בר רב אשי ,האופני והדיני ה כדלהל :
 zepefnl oilhlhn dqtzyk m` .1בברייתא מבואר וכ סובר ר' אלעזר :שתפיסתה תפיסה.
) ' qe z d it lד"ה אלמנה(  [dn d"c i"yxn rnyn oke ,'qezd ly eax dfl mikqde] o" a ix d m yaמדובר כשתפסה לאחר
מיתת הבעל ,ותפיסתה למזונות מועילה רק א סוברי כרבי שמעו ב אלעזר )במשנה לעיל ד נא (.וכרבי
טרפו )לעיל ד פד ,(.אבל לפי רבי )במשנה לעיל ד נא (.יכולה ליטול ואפי' לכתחילה ,אפי' בלי תפיסה,
ושלפי רבי עקיבא דפליג על ר "ט ,לא מועילה תפיסה לאחר מיתה.[dzqitz dliren `l r"ekl miign la`] ,
) ' q e z d i t leש (  b" d a d e g " x d m y aמה שבברייתא מועילה תפיסה למזונות ,היינו דוקא מחיי ,
] ,[miign zeabil daezk dpzip `le li`ed ,dliren `l daezkl okleאבל לאחר מיתה עיי לקמ בדי .3
 daezkl [my 'qez - miign] dqtzyk .2רבינא אומר וכ דעת רבא :שלא מועילה תפיסה ,ומוציאי ממנה,
תוס' )ש ( כותבי  :שזהו משו שלא ניתנה כתובה ליגבות מחיי  ,ושלשיטת הר"ח והבה "ג קושית
מר בר רב אשי שהוי תפיסה ,הוי אתקפתא בעלמא בלבד ,ואינו חולק על רבינא ,א עיי מש "כ לעיל
פרק ט' תשו' ו' די .[b"dade g"xdk `le 'qezdk xaeqy :rnyn ,dn d"c i"yxne] .4
.3

 dzin xg`l daezkl dqtzykתוס' )ש ( מביאי  `a iw r ia x itly :לא מועילה תפיסהit lye ,
 oet x h i a xמועילה תפיסה.

?mcin oi`iven m`d ,mdizepefn xear oilhlhn e` zerwxw dzin xg`l eqtzy zepa .e

.ev sc

˙˘:‰·Â

בתוס'

)ד "ה אלמנה ,על פי הגמ' בד נא(.

מבואר:

 zerwxwny .1גובי ואפי' לכתחילה.
.2

oilhlhnn

 ia x it lדינו כקרקעות.
 x f r l ` oa o e r n y i a x i t l eלא גובי  ,ולא מועילה תפיסה.
:zepefn lawl zi`kf m`d ,zepefn drazy `la mipy yly e` mizy dzdyy dpnl` .f
.ev sc
?recne ,`adle o`kn ly .2 .rxtnly .1

˙˘:‰·Â

 `adle o`kn ly zepefn lr .1ודאי שיש לה.
 dvext `idy dipra rxtnly zepefn lr .2מפסדת אחר ששהתה שנתיי שלא תבעת  ,מפני שלא
תבעת .
.3

dyea dpi`y dvext `idy dxiyr e` c"ial `eal dyea `idy drepv `idy dipra rxtnly
c"ial `eal

 ' n ba oey ` x d u e x i z d i t lבעניה שתי שני  ,ובעשירה שלוש.
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:Âˆ .Âˆ Û„ :˙ÂÊÈ ‰ÓÏ‡ ¯˘Ú „Á‡ ˜¯Ù
 ip y d u ex i zd i t l eבפרוצה שתי שני  ,ובצנועה שלוש.
 drepv mb `idy dxiyra rxtnly .4מפסדת רק אחר ששהתה ג' שני בלא שתבעת .

:ev .ev sc?di`x `iadl in lr ,"izlaiw `l" zxne` dpnl`de ,"zepefn epzp" exn`y minezi .g

˙˘:‰·Â

תני לוי zqipy dpnl` :עליה להביא ראיה zqip `ly onf lk la` ,הנכסי בחזקתה ועל היתומי
להביא ראיה,
) i " y x i t lד"ה נתננו( "כל זמ שלא ניסת " ובאה לתבוע דמי מזונות לשנה הבאה,
 ,[di`x `iadl dilr xaryly :i"yxn rnyne .di`xניסת ובאה לתבוע על לשעבר ,עליה להביא ראיה.

]`iadl minezid lr f`y

) ' qez d i t leד "ה יתומי (

על היתומי להביא ראיה ,ה על לשעבר וה על העתיד.

]zkqn lr k"yna r"re

.[gr daeyz '` wxt n"a
תוס' )ד"ה נשאת( מוסיפי  :שמתני לוי מוכח ,שרק בניסת עליה להביא ראיה ,ולא בנתקבלה כתובתה או
תבעה כתובתה בבי"ד.
zepefnl el`" hxtl dkixv m`d ,dzaezke dizepefn xear minezi iqkp zxkeny dpnl` .h
:ev sc
?recne ,"daezkl el`e izxkn

˙˘:‰·Â

 d c e d i ia x it lצריכה לפרט iq ei ia x it le ,לא צריכה.
בהו "א של הגמ' סברת מחלוקת א נכסי בחזקת היתומי או בחזקת האלמנה .הגמ' דוחה זאת
ואומרת ,שיש אפשרות להסביר זאת בב' דרכי :
' ` j x c it l

לכו"ע הנכסי בחזקת האלמנה ,אלא שרבי יהודה רק אומר עצה טובה ,שלא יקראו לה

רעבתנותא.
 ' a j x c i t lשלכו "ע הנכסי בחזקת היתומי  ,אלא שרבי יוסי סובר :שכדי שלא להפסיד היא זקוקה
לא לפרט ,כדי שעל ידי זה תוכל לגבות את כתובתה מהלקוחות .רש "י מוסי  :שלפי "ז כשאינה מפרשת
תעמיד עדי שהגביה היתה לצור מזונות.
?recne ,"eprxt" xnel mipn`p minezid m`d ,dzaezk dtxypy e` dzaezk dcai`y dpnl` .i

:ev sc

˙˘:‰·Â

בתוס'

)ד "ה נכסי(

מבואר:

 op gei i a x i t l yאינ נאמני  ,משו שס "ל שהטוע אחר מעשה בי"ד לא אמר ולא כלו .
l` eny e a x it le

][on`p c"ia dyrn xg` orehdy mixaeqd

נאמני .

 ' q e z a oe y ` x d u e x i z d it lרב ושמואל מודי שא יש עדי שנשרפה כתובתה שאינ נאמני .
ed ii a i l ` i p y d m v e x i z i t l e

ג

באופ שיש עדי

שנשרפה סוברי

רב ושמואל שהיתומי

נאמני .
?recne ,di`x `iadl in lr ,"giayd mkia`" xne` g"rae ,"epgayd ep`" exn` minezi .`i

:ev sc

˙˘:‰·Â

בתוס' )ד"ה נכסי ,ע"פ הגמ' בב"מ( מבואר :שעל היתומי להביא ראיה ,מפני שקרקע לגוביינא קאי ,ומפרשי :
שזהו רק א היתומי מודי שאביה עשאה אפותיקי לבע "ח.
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,dzaezk xear zegewln sexhl dleki m`d ,miqkp ex`yp `le dizepefn xear miqkp dxkny dpnl` .ai
?recne
:ev sc
:‰·Â˘˙
dnvr `idy zegewldn ueg]

 מפני שהוי," לגבות

, ' )ד"ה ורבי( יכולה לטרו מאיזה לקוחות שהיא רוצהq e z a o e y ` x d u ex i z d it l
 ואינ יכולי לומר "הנחנו ל מקו,['a `yep ci 'eyz onwlck ,dizepefn zxhnl mdl dxkn
. כאישתדו

 ולכ יכולה לטרו רק מלקוחות שקנו,"  יכולי לומר "הנחנו ל מקו לגבות הימנוip y d mv ex iz it le
. אבל לא מהלקוחות שקנו לפני שמכרה עבור המזונות,אחר שהיא מכרה
ie`xk iaeg lral .3 .iaeg lral .2 .iaeg lra ipeltl .1 :"fef miiz`n epz" xn`y rxn aiky .bi
:ev sc
?`l e` eaegn xzei fef miiz`n el oipzep m`d ,el

:‰·Â˘˙

יגבה קוד את

 וא המעות משועבדי," יגבה חובו ועוד מאתי זוזiaeg lra ipeltl" xn`yk .1
.  ואח "כ יגבה את החוב ממשועבדי ולא להיפ, המתנה מבני חורי
." יגבה רק חובוiaeg lral" xn`yk m` .2

." לר "ע דדייק לישנא יתירא יגבה חובו ועוד מאתיי זוזel ie`xk iaeg lral" xn`yk m` .3
xear dxkny miqkp m`de ,dizepefn xear miqkp xeknl dleki dpnl` onf dnkl zg` .ci
.fv sc
?dzaezk zeabl ick sexhle aeyl dleki dizepefn

:‰·Â˘˙

¯ÂÎÓÏ ÔÓÊ‰ ˙ÏÂÎÈ

.‡

, אלמנה מוכרת אחת לשני עשר חודשd iz e k ` i p z o k e , ` p e d a x x n ` ` p i h w a x x a l` ip c a x it l
. ולוקח מפרנס אותה אחת לשלושי יו
 ולוקח מפרנס אותה אחת,  אלמנה מוכרת אחת לששה חודשיd iz e k `i p z o k e , d c e d i a x i t l
. וכ מסיק אמימר להלכה, לשלושי יו

‰È˙ÂÂÊÓ ¯Â·Ú Ì‰Ï ‰¯ÎÓ˘ ÌÈÒÎ ˙ÂÁÂ˜Ï‰Ó ÛÂ¯ËÏ ‰ÏÂÎÈ Ì‡ ÔÈÚÏ

.·

 שזהו עכ "פ:( ומבואר בתוס' )ד"ה מאי, שהמוכרת למזונותיה אינה יכולה לטרו מהלקוחות:בברייתא מבואר
 שא:( יפרש: אבל רמי בר חמא )לעיל ד צא,"כשמכרה סת ולא פירשה "על מנת שאי ל עלי אחריות
.[sexhl dleki dpi` ezhiyle ,`ng xa inx lr wleg my `ax] .  יכולה לטרו,"פירשה "על מנת שאי ל עלי אחריות
lehial zrc ielib wx lireny opixn` mixwn el`a ,sqkd z` v"`y xxazpe eyekx xkend .eh
.fv sc
?gwnd lhan `l zrc ielib opixn` mixwn el`ae ,gwnd

:‰·Â˘˙
ixgeqy ote`a ,lefa mihig ribd okn xg`le ,mihig zepwl n"r zxeva zpya eiqkp xkend
. המוכר יכול לחזור בוz`f rci `l xkendy `l` mdizan e`vi xak mihigd

.זהו א יודעי שהיה חפ לקנותו
.זהו דוקא שבזמ המכר גילה דעתו שע"מ כ מוכר

.1

(  )ד "ה זביi" y x it l
( ' )ד "ה זביqez it le

. גילוי דעת לא מועילmdizan e`vi `l oiicr mihigd ixgeq m` .2
 מפני שאד, שמועיל גילוי דעת בעלמא: כותבי

( )ש

' התוסi"`l dlry iptl eizerwxw xkend .3
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העולה לא "י רגילות הוא שמוכר קרקעותיו רק מפני שעולה לא "י.

 i"`l dlry iptl eiyealn xkend .4התוס' )ש ( כותבי  :שלא מועיל גילוי דעת ,וצרי תנאי כפול
כדי לבטל המקח ,מפני שמלבושי הוי דבר שאי רגילות למכור ,א כשבדעתו לעלות לא "י.
m`d ,miiw epa `vnpe ,xg`l eiqkp ozpe zn epay rxn aiky oke ,dlran gixadl ick dpzna diqkp zpzepd .fh
?zrc ielib e` i`pz did `ly s` dlha dpizpd
.fv sc
˙˘:‰·Â

בתוס'

)ד "ה זבי (

מבואר :שהנתינה בטלה א שלא היה אפי' גילוי דעת.

xear e` dzaezk xear c"ial uegn minezi iqkp xeknl mileki dyexb e` dpnl` m`d .fi
:fv .fv sc
?recne ,c"ial uegn xeknl mileki dzaezk iyxei m`d ,recne ,dizepefn

˙˘:‰·Â

„·Ï· ˙ÂÂÊÓ ¯Â·Ú ÌÈÒÎ ¯ÂÎÓÏ ÔÈÚÏ

‡.

 oi`eypd on dpnl` .1מוכרת א שלא בבי "ד.
 dyexb .2בתוס' )ד"ה לאתויי( בש הר"ח ,מבואר  :שה "ה במגורשת ואינה מגורשת שיכולה למכור מחו
לבי "ד שהרי הבעל חייב במזונותיה.

·.
.1

„"È·· ‡Ï˘ „·Ï· ‰·Â˙Î ¯Â·Ú ÌÈÒÎ ¯ÂÎÓÏ ÔÈÚÏ
`dpnl

 op a x it lיכולה למכור אפי' שלא בבי "ד ,וה "ה שארוסה יכולה למכור עבור כתובתה אפי' שלא בבי "ד.
 y" x it leא מ האירוסי שאי לה מזונות מוכרת רק בבי "ד.
.2

dyexb

 y" x it lמוכרת עבור כתובתה רק בבי"ד ,שהרי אי לה מזונות.
 op gei ia x i t lרבנ מודי לר "ש שמוכרת רק בבי "ד ,דס "ל שטעמ שאשתו מוכרת שלא בבי "ד הוא
"כדי שלא תתבזה " ,ובגרושתו ליכא האי טעמא.
 ` l er i t l eרבנ חולקי על ר "ש ג בגרושה ,דס "ל שטעמ שאשתו מוכרת שלא בבי"ד ,זהו משו
חינא ,וא "כ הטע שיי ג בגרושתו.

‚.

„ÁÈ ˙ÂÂÊÓÂ ‰·Â˙Î ¯Â·Ú ÌÈÒÎ ˙¯ÈÎÓ

בתוס'

„.
.1

)ד "ה מתניתי (

מבואר :שלכו "ע יכולה למכור א שלא בבי "ד ,משו שמוכרת ג למטרת מזונות.

„"È·Ï ıÂÁÓ ¯ÂÎÓÏ ÌÈÏÂÎÈ ‰˙·Â˙Î È˘¯ÂÈ Ì‡ ÔÈÚÏ
`dzeg` e` dza dzyxi m

לכו"ע יכולי

למכור מחו לבי"ד ,כי שיי הטע

שאינו רוצה

שיתבייש ,וכ משו חינא.
.2

`dipa eyxi m

 op gei i a x i t lיכולי למכור ,כי שיי הטע שלא יתבזו.
 ` l er i t l eלא יכולי למכור שלא בבי "ד ,כיו שאי שיי הטע של חינא.
?recne ,zepefn dl yi m`d ,dzaezk zvwn dpkyn e` dxkn .gi

:fv sc
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˜ˆÁ
˙˘:‰·Â

 y" x it lאי לה מזונות ,משו שלא אמרינ מקצת כס ככל כס .
 op a x i t leיש לה מזונות ,משו דאמרינ מקצת כס ככל כס  ,והרי כאילו הבעל חייב כל הכתובה.
?z`f micnl oipne ,dkxck `ly dlrapy in e` zxbea `yil xzen m`d ,lecb odk .hi

:fv sc

˙˘:‰·Â

 n" x it lבוגרת לא ,שנאמר "בתוליה " ,עד דאיכא כל הבתולי  ,אבל נבעלה שלא כדרכה מותרת לו,
שנאמר "בבתוליה " ,א שנבעלה שלא כדרכה.
 oern y ia x e x f r il ` i a x i t leלהיפ  ,דהיינו שבוגרת מותרת לו ,שנאמר "בתוליה " ,אפי' יש לה מקצת
בתולי  ,אבל נבעלה שלא כדרכה אסורה לו ,שנאמר "בבתוליה " ,שיהיו כל בתוליה קיימי בי בכדרכה בי
שלא כדרכה.
dxrpk zipecip m`d .3 .dztne qpe`c qpw aeig yi m`d .2 .b"dkl dxeq` m`d .1 :dkxck `ly dlrap .k
?recne ,dliwqa dpicy dqxe`nd
:fv sc
˙˘:‰·Â

 lecb odk oiprl .1עיי בתשובה הקודמת.
 dztne qpe`c qpw aeig oiprl .2בתוס'
מודה שכולהו משלמי קנס.

)ד "ה בבתוליה ,ובד "ה בתולה ,ע "פ הגמ' בקידושי (

מבואר :שאפי' רבי

דכתיב "לבדו "op a x i t l e ,

 dliwq aeig oiprl .3תוס' )ש ( מביאי  ia x i t ly :דינה בחנק משו
לא נחשבת לבעולה ודינה בסקילה ,ומודי רבנ שא בא עליה ארוס שלא כדרכה שנחשבת לבעולה,
ודינה בחנק ,שנאמר "בעולת בעל" ,בעל עושה אותה בעולה שלא כדרכה ולא אחר.
,dreay dkixv m`d ,dizepefne dzaezk zxhnl c"ial uegn minezi iqkp zxkend .`k
.gv sc
?recne

˙˘:‰·Â
.1

dzaezk xear c"iaa `ly zxkend

 i" yx i t lנשבעת שבועה שלא גבתה יותר ,ומוסיפי התוס' )ד"ה מוכרת( בפירוש הראשו  :שקוד
גבייה משביעי אותה שלא עכבה משל בעלה כלו  ,ולאחר שמכרה נכסי שלא בבי"ד צריכה שבועה
שנית "שלא גבתה יותר ".
) ' q ez d i t l eש (

 ip y d my ex it aמשביעי אותה שבועה שלא זלזלה בנכסי .

 zepefnl zxkenyk dpnl`d .2בתוס'

)ש (

מבואר :שקיי"ל כחנ שאינה נשבעת.

?recne ,dfxkd dkixv m`d ,minezi iqkp zxikn .ak

:w .gv sc

˙˘:‰·Â

 [my 'qez - dizepefnle dzaezkl] c"iaa `ly minezid iqkp zxkend dpnl` .1הגמ' )בסוגיי ( אומרת,
הלכתא :שאינה צריכה הכרזה .הטע מבואר בתוס' )ד"ה אמר ליה( :שזהו מפני שא מכרה שווה מנה
ודינר ,במנה ,המכר בטל ,ולא יכול לבוא הפסד ליתומי .
 mixkend c"ia gilye c"ia .2התוס' )ש ( מביאי את הגמ' )לעיל ד פז (:האומרת :שלכרגא או למזוני
או לקבורה [:w sc onwl 'nbd t"r edfe ,drya d"c i"yx - dfxkdd ini jyn oizndl i`pt oi`y] ,א"צ הכרזה ,וכותבי :
שמשמע שלשאר דברי צריכי הכרזה ,ומבארי  :שזהו מפני שא יטעו בפחות משתות ,המכר קיי ,
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˜ˆË

.Áˆ Û„ :˙ÂÊÈ ‰ÓÏ‡ ¯˘Ú „Á‡ ˜¯Ù
ויבואו היתומי לידי הפסד ,לכ צרי הכרזה.
.['` `yep bl 'eyz onwl k"yna r"re
,dpnl`d gily .3

].w sc onwl oiir - dfxkd did `le erhy `la deeya deey exkn m`e

][dpyn xaca drehd oick ,xfeg xknd ,lifen `ed m`y

 [z"x mya] o ey` x d mv ex iz it lאי צרי הכרזה ,וס "ל שהוא משו ששליח אלמנה כאלמנה לעני
שהמכר חוזר ,והמשנה "שו היתומי " האומרת :שצרי הכרזה מדובר בשליח בי"ד.
) ' q eza ip y d u ex iz d i t l eש ( צרי הכרזה א שא הוא מוזיל המכר חוזר ,מפני שלא אלמוהו
רבנ כמו אלמנה שימכור בלא הכרזה.
m`d ,cqtd icil e`eai `ly ick oxkenl jixve mc` lv` eciwtdy oecwt e` minezi iqkp .bk
.gv sc?zeheicd c"ia zney i"r xknpyk .2 .oignen c"ia zney i"r xknpyk .1 :miiw xknd

˙˘:‰·Â

 dzeyxa mi`vnpd minezi iqkp zxkend dpnl` .1בסוגייתנו מבואר :שברשות בי"ד מותר לה
אפי' למכור ולהחזיק לעצמה ,ומבארי התוס' )ד"ה דאמרי( :שזהו מפני שעל ידי בי "ד מומחי באו לידה,
ובתירוצ הראשו הוסיפו :שזהו משו שליכא חשדא ,דכו "ע ידעי זאת.
 lwlwzdl eligzd cwtpd lv`y zexityk .2התוס'
בבי "ד לאחרי  ,ואינו יכול למכור לעצמו,hl daeyz 'a wxt n"a zkqn lr k"yna r"re ,lha xknd - envrl xkend] .
 : mi x ` a n m d o ey ` x d m v ex i z a ,['b oicשזהו משו שאיכא חשדא ,שאי העול יודעי שהפקידו
אצלו ip y d m v e x i z i t l e ,משו שאמנ קיבל רשות מבי "ד ,אבל לא ה הפקידו אצלו מתחילה.
)ש (

מביאי את הגמ' בב "מ האומרת :שמוכר

 ' q e z a "e d i n e " d i t lצרי למוכר בבי "ד של מומחי וכמבואר בירושלמי.
oex g` d myexit it le

]["i`w zeheicd c"iaa inlyexia mzd `nye" 'qezd ixaca w"ec

יכול למכור לאחרי בבי "ד

של הדיוטות ובלבד שיהא ברשות בי "ד מומחי .
.3

oignen c"ia zeyxa `le zeheicd c"ia zeyxa dzid `neydyk
) ' q ez a " ed in e" d it lש עכ "פ בדעת הירושלמי(

לא מועילה כלל.

 oex g `d my ex it it leהשומא נחשב לשומא רק לעני למכור לאחרי  ,אבל לא להחזיק לעצמה אפי'
א היא אלמנה.
?gwnd lhazn m`de ,oilhlhnle zerwxwl d`pe` yi m`d .ck

.w :hv .gv sc

˙˘:‰·Â

‡.

ÁÈÏ˘ È"Ú ‡Ï ¯ÎÓ˘Î ˙ÂÚ˜¯˜Ï

בתוס' )ד"ה אלמנה ,ע"פ הירושלמי( מבואר l" x i tl y :אי אונאה לקרקעות op gei i a x i t le ,א היה דבר
מופלג יש אונאה ומתבטל המקח ,וא לא היה מופלג אי אונאה ,ומפרשי " :לא היה מופלג " פירושו עד
כדי דמי החפ  ,דהיינו שא שווה מנה שמכרו במאתיי יש הונאה וביטול מקח ,אבל מכר במאתיי פחות
פרוטה אי הונאה ,והמקח קיי .[b"d d"cez :an sc oiyeciw zkqnae ,dicica la` d"c i"yx .hv sc oiir] ,
התוס' )ד ק .ד"ה אמר( הביאו :שלפי הגירסא בקידושי )ד מב ,:שהיא גירסת רש"י ש ( ביתר משתות בטל מקח,
וכו' ,ובשתות קנה ומחזיר אונאה דוקא במטלטלי  ,אבל במקרקעי לא ,משו שאי אונאה לקרקעות,
ומשמע שביתר משתות יש אונאה לקרקעות.
והסיקו :שהגירסא הנכונה היא כגירסת ר "ת ] ,[s"ixdeשביתר משתות עד פלגא אי אונאה לקרקעות אבל
ביותר יש אונאה.
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[b"d d"cez oiir - oxvn m`]

¯

,Ô¯ˆÓ ÂÈ‡˘ ÁÈÏ˘ È"Ú ¯ÎÓ˘Î ˙ÂÚ˜¯˜Ï .·

."  דא "ל המשלח לשליח "לתקוני שדרתי ולא לעוותי, שלכו "ע יש אונאה לקרקעות:מבואר

(:)ד צט

'בגמ

 ובטעות כל,"  אמרינ "לתקוני שדרתי, זהו דוקא בשליח דעלמאz" x my a ( ד"ה רבא. ' )ד קq e z d i t l
, וא "צ להחזיר הונאה,  שעד שתות המקח קיי,  אבל שליח דייני אלי כוחו ככוח,דהו המקח בטל
.[b"ayxe opax zwelgn - zezyn xzeie]
 בפחות משתות ובשתות המקח קיי, ' )ש ( אפי' בשליח דעלמאq e z d it le
- b"ayx itl la` ,minkgk epiide] .כשטעה ביותר משתות אמרינ "לתקוני שדרתי ולא לעוותי " והמקח בטל
.[m"ayxd mya eazky dn y"iire ,miiw gwnd `blt cr
 ורק,ומחזיר אונאה

.[mcewd `yepak oicd zehyta ,gily i"r m`c ,gily i"r `l xknpybk t"kr]
oiyeciw 'nb ,xn` d"cez .w sc - d`pe` xifgne ,dpw - zezy ,lha gwnde d`pe` yi - zezyn xzia]

:gv sc

ÔÈÏËÏËÓ·

.‚

, נקנה מקחzezyn zegt
.[:an

?recne ,inl geexd ,oeayga zerh didy e` ,lefa gwle ,dxegql weyl egely gleyd .dk

:‰·Â˘˙
[dcna zepga xknpd ziphw :`nbecl]

,ÏÂÊ· Á˜Ï ÁÈÏ˘‰Â ,‰·ˆ˜ ÂÏ ˘È˘ ¯·„· .‡

." דאומר למשלח "אנא ארווחי, הכל לשליחd c e d i ia x it l
 יש לומר לשליח נתנה, דמתנה הואי:מפרש

()ד "ה שיש

 רש "י, ` חולקיt t a x w qet o k e ,i q ei ia x i t le
.  והלכתא שחולקי,ויש לומר למשלח

ÏÂÊ· Á˜Ï ÁÈÏ˘‰Â ‰·ˆ˜ ÂÏ ÔÈ‡˘ ¯·„· .·
. הלכתא לבעל המעות: ורב פוסק, ולרבי יוסי הכל לבעל המעות,לרבי יהודה הכל לשליח

(  )שi " y x i t l

 הראשו ( המחלוקת בי רבי יהודה לרבי יוסי היא רק כשהמוכר אמר לשליח "זה אני,  ' )ד"ה כאqe z d it le
. לכו "ע הכל לבעל המעות,  אבל כשהוזיל בלא שאמר כלו," מוסי ל משלי
 ראוב שלח את שמעו לקבל מעותיו מיד: לדוגמא,ÔÂ·˘Á· ˙ÂÚË ‡Â‰Â ,‰·ˆ˜ ÂÏ ˘È˘ ¯·„
"  ולא נמצא העכו,  וטעה העכו " בחשבו,m"ekr
iaxk l"iiw ixde]

, כדי דבר שאי לו קצבה,הכל לבעל המעות

.‚

( )אחרי שחזר בוz" x my a ( ' )ד "ה אמרq ez d it l

.[iqei
 שאי לבעל הבית זכות, דלא שונה משליח שגנב או גזל והטעה, הכל לשליחi" x m ya

(  ' )שqezd it le

.בכס הזה
?recne ,xikyl e` eilral jiiy m`d ,xiky z`ivn .ek

:gv sc

:‰·Â˘˙

:מבואר

( )ש

'בתוס

. שיי לבעל הביתmei xiky z`ivn .1
מקפידי על הגבהת מציאתו ע

 כי אי הבעלי,שיי לשכיר

mei xiky epi`y xiky z`ivn

.2

.מלאכתו
,"`xek il oiaf lif" el xn`yk :jtidl e` `xek dil xkne lf`e ,"`kzil il xekn" egelyl xn` .fk
?dkldl 'qezd ewqt dne ,recne ,miiw gwnd m`d ,`kzil dil oiafe lif`e
:hv :gv sc
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

¯‡

.Ëˆ :Áˆ Û„ :˙ÂÊÈ ‰ÓÏ‡ ¯˘Ú „Á‡ ˜¯Ù
˙˘:‰·Â

‡‡¯ÂÎ ‰ÈÏ ÔÈ·ÊÂ ÏÊ‡Â ,‡Î˙ÈÏ ÈÏ ÔÈ·Ê ¯Ó‡ .
 ' n ba o ey ` x d oey ld it lהוי בעיא דלא איפשטא די "ל דהוי מעביר על דבריו ,ולכ א בעה "ב רוצה
לחזור בו ,יכול לחזור א על הליתכא ,וי "ל דמוסי על דבריו ,והבעה"ב לא יכול לחזור על הליתכא.
 ip y d oey ld i t leודאי מוסי על דבריו ,וליתכא מיהא קני.

·„Á‡ ‰„˘ ÂÈ‡ ¯ÂÎ‰˘ ÔÙÂ‡· ,„Á‡ Ì„‡Ï ‡Î˙ÈÏ ¯ÎÓÂ ÏÈÊ‡Â ,"‡¯ÂÎ ÈÏ ÔÈ·Ê" ¯Ó‡ .
לכו "ע לא נחשב למעביר על דעת המשלח.

‚.

‡Î˙ÈÏ ‰ÈÏ ÔÈ·ÊÂ ÏÊ‡Â ‰„˘‰Ó ˜ÏÁ ÂÈ‡ ¯ÂÎ‰ ¯‡˘˘˘ ÔÙÂ‡· Ì„Â˜‰ ‡˘Â·Î

 ' n b a i p y d o e y l d it lהוי בעיא דלא איפשטא ,די "ל שיש מעלה שמכר רק ליתכא ,שעל הצד שלא יהיה
צרי עוד כס  ,לא ימכור את הליתכא הנשארת ,וי"ל דהוי מעביר על דעת המשלח ,כיו דלא ניחא ליה
דליפשי ליה שטרותheyt - 'nba oey`xd oeyld itle ,miiw xknd - cg` xhya xkn m`y :xn` d"c :hv sc 'qezd miazek f"itl] ,
 ,[lha xkndyועיי מה שנכתוב לקמ נושא ה'.
התוס' )ד צט :ד"ה אמר( כותבי  :שלהרי " והר"ח הוי בעיא דלא איפשטא ,ופסקו :שמעביר על דבריו
הוי ,ושרב האי גאו פוסק :שמוסי הוא ,ועיי מה שנכתוב לקמ נושא ה'.

„.

‡ ‡Î˙ÈÏ ¯ÎÓÂ ÏÈÊ‡Â "ÌÈ˘Ï ‡ÏÂ „Á‡Ï ‡¯ÂÎ ÈÏ ÔÈ·Ê" ¯Óפשיטא דמעביר הוי,
 ,[cg` xhyaשהרי המשלח אמר "לאחד ולא לשני " .רש"י )ד"ה האמר( מפרש :דזהו אפי' את"ל זבי לי
כורא וזב ליה ליתכא מכרו קיי  ,כיו שגלי דקפיד באפושי שטרא.

.‰

‡Ó˙Ò· "„Á‡Ï" ¯Ó‡˘Î

]`azk 'it

][ipyd qtl` ax 'k d"ca `"yxdn oiire

לפי הגירסא המופיעה בפנינו נחלקו בזה האמוראי ` ped a x i t l y ,
 `p ed a x x a d a x eלא נחשב למעביר אפי' מכר למאה.

נחשב למעביר,` cq g a x i t le ,

) i " y x z h i y i t lד"ה אמר לאחד( המחלוקת היא אפי' את "ל זבי לי כורא וזבי ליה ליתכא מכרו קיי ,
ומחלוקת א נחשב גילוי דעת שמקפיד על אפושי שטרא.
) z" x z hiy i tlד צט :תוד"ה אמר( מחלוקת האמוראי היא כשאי קפידא של אפושי שטרא ,לדוגמא:
שכבר חתמו העדי על שני השטרות ,ויש רק קפידא של אפושי בעלי דיני  .ובעית הגמ' היא באופ שיש
ב' שטרות לא חתומי דאיכא קפידא דאפושי שטרות ,לחזר אחרי עדי ולהחתימ  ,וג אפושי בעלי דיני ,
].[`"yxdn - lha gwndy `hiyt ,`ped axl eli`c ,d`nl 'it`e cg`l :xaeqd `cqg ax itl wx `id `irade
 ea x my a ' q ez d z h iy it lהמחלוקת היא דוקא כשאי קפידא של אפושי שטרא ויש רק קפידא של
אפושי בעלי דיני  ,דהיינו כשהשליח מכר לשניי בשטר אחד ,אבל א מכר בשני שטרות ,הוי בעיא בגמ',
שלפי הלשו השני בגמ' לא איפשטא ,וכנ "ל.
) g " x d z qx i b it l e li ` eבתוס' ש  ,ולכאורה כ הוא ג לפי שיטת רב האי גאו ( לא נחלקו האמוראי באופ זה,
עיי
ולכו "ע הוי מעביר ,דכיו שאמר "לאחד " הוי קפידא דלא לשני  ,ומחלוקת האמוראי לשיטת
בנושא הבא.

.Â

‡"„Á‡Ï" ¯Ó‡˘ ‡Ï· ‡Ó˙Ò "‡¯ÂÎ ‰ÈÏ ÔÈ·Ê" ¯Ó

לפי גירסת הר "ח
ורבה בר רב הונא.

][my 'qeza oe`b i`d ax itl mb dxe`kle

הדי תלוי במחלוקת הנ "ל שבי רב הונא לרב חסדא

,yly elhp ode ,"miizy elh" xn` gilyde "oigxe`l dkizg mdl oz" egelyl a"dra xn` .gk
.hv :gv sc
?recne ,lrn in
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 כיו שהשליח," כול מעלוziad lra ly ezrcn zg`e izrcn zg` elh" mdl xn` gilyd m` .1
.והאורחי לא שינו מדעת בעל הבית
 כא שה נטלו, שלפי הצד של הגמ' שהשליח נקרא מעביר על דעת בעה "ב: תוס' )ד"ה דאמר( כותבי
."  אי השליח מועל אלא רק א האורחי אמרו לו "הרי אנו נוטלי שתי לדעת ואחת מדעתינו,שלוש
dpey`xd dkizgd oiprl "miizy elh" mdl xn` m` la`

.2

. ולא איפשטא, ' הוי בעיא בגמ' א הבעה "ב מעלn ba oey `x d oey ld i t l
. ולא מעביר, מפני שהשליח נחשב למוסי על דעת בעל הבית, הבעה "ב מעלip y d oey ld i t le
welg wx el `iady ote`a .1 ,"welg il `ad" el xn`e ,ycwd zernn adf ly xpic el ozp .hk
rlqa il `ad" el xn`y ote`a .3 ,zilh ylyae ,welg ylya el `iady ote`a .2 .'ba
,lrn in ,xg` oin rlq ivg el `iady e` ziphiw rlq ivga wx el `iade ,"ziphiw
.hv :gv sc
?recne

:‰·Â˘˙

˙ÈÏË ‰˜ ‡ÏÂ ˘Ï˘· ˘˘ ‰ÂÂ˘ ˜ÂÏÁ ‰˜

.‡

. כיו שהשליח לא שינה מדעת בעה "ב, רק הבעה "ב מעלop a x i t l
." משתי עשרהxzei  היתי מרויח, כיו דא "ל "אילו היית קונה בשש, רק השליח מעלd c e d i ia x it l e

˙ÈÏË ˘Ï˘·Â ,˘Ï˘· ˘˘ ‰ÂÂ˘ ˜ÂÏÁ ‰˜

.·

.[zilh mb dpwy iptn lrn gilyd] , שניה מעלוop a x i t l
. כיו שנקרא ששינה בקניית חלוק שווה שלש במקו בשש, רק השליח מעלd c e d i ia x it l e

¯Á‡ ÔÈÓ ‰˜ ‡ÏÂ ,˘Ï˘· ˘˘ ‰ÂÂ˘ ˙ÈË˜ ‰˜

.‚

.  כנ "ל בנושא הקוד, הדי תלוי במחלוקת רבנ ורבי יהודהcne`a mipewy mewna .1
 כי אי הוזלה, לכו "ע רק הבעה "ב מעלdhexta `pk `pke ,[cne`a `l 'it] `pka mixkeny mewna .2
 אול א בכס הנותר השליח קנה מי.בי מי שקונה כנא אחת לבי מי שקונה יותר מכנא אחת
. בזה שקנה מי אחר, כיו ששינה מדעת בעה "ב,אחר ג השליח מעל
mxzy .2 .(  )אחד מארבעיdti oira mxzyk .1 :dnexz eznexz m`d ,"mexze `v" egelyl xne`d .l
?mitid zexitdn
.w :hv sc
:‰·Â˘˙

 כיו שיש בני אד, תרומתו תרומהglynd zrc jky el d`xp did ik ,dti oira mxzyk m` .1
."  לכ השליח יכול לומר למשלח "לכ אמדתי,שתורמי בעי יפה
 בינונית אחד,  ולב "ש היינו אחד משלושי,  שעי יפה היינו אחד מארבעי: תוס' )ד"ה פוחת( מביאי
.  ורעה אחד משישי, מחמישי
,אי תרומתו תרומה

"zeti lv` jlk" [e`vny drya] el xn` `le mitid zexitdn mxzyk m`

.2

.[zgit d"cez :`n oiyeciw 'nbae .ak n"a 'nba oiire]
." תרומתו תרומהzeti lv` jlk" el xn` eglyy drya m` .3
dzaezkyk xpice dpn rwxw dxknyk e` ,oiieeyn xzei e` oiieeyn zegt minezid iqkp zxikn .`l
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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.dxkn dpnl`dyk .1 :recne ,yxtdd z` xifgdl jixve zniiw dxiknd m`d ,cala dpn
:w :hv .gv sc
?xkn dpnl`d gilyyk .4 .xkn c"ia gilyyk .3 .exkn c"iayk .2

:‰·Â˘˙
rwxwd k"g`y xaecn - opgei 'x itl]

ÌÈÈ˙‡Ó· ‰Ó ‰ÂÂ˘ ‰¯ÎÓÂ ÌÈÈ˙‡Ó ‰˙·Â˙Î ‰˙È‰˘ ‰ÓÏ‡ .‡

ÌÈÈ˙‡Ó ‰ÂÂ˘ Â‡ [xn` d"c :ev sc 'qez lr `"yxdna 'ire ,zerwxwl d`pe` oi`c ,dxwed `l m` mb - l"x itle ,dxwed
‰Ó·
. דאמרינ לה את אפסדת:מפרש

()במשנה

 רש "י,נתקבלה כתובתה

‰Ó· ¯È„Â ‰Ó ‰ÂÂ˘ ‰¯ÎÓÂ ‰Ó ‰˙·Â˙Î ‰˙È‰˘ ‰ÓÏ‡ .·
. מפני שבטעות כל דהו המכר בטל, המכר בטלmink g it l
.[raex zia r"x ixacke ,aw ivg dpiba ,oiaw dryz dcya]  המכר קיי עד שתהא ש כדי שיעור שדהb" a yx i t l e
.'עיי לעיל תשו' כז נושא א

‰Ó ˜¯ ‰·Â˙Î‰Â ,¯È„Â ‰Ó· ¯È„Â ‰Ó Ú˜¯˜ ¯ÎÓ˘Î .‚
‰Ê¯Î‰ ‡Ï· Â¯ÎÓ˘ ÌÈÈÈ„ .„

 שמכר בטל אפי' מכרו:(: )ד קs q e i a x m y a x n in ` x a e q ,efixkd `le fixkdl miaiigy ote`a m`
:  הדיני ה כדלהל,  אבל כשמכרו דבר שלא צרי הכרזה או במקו שלא מכריזי,שווה בשווה
.  המכר קייzezy cr erhyk .1
.א"צ להחזיר אונאה

( תוד "ה רבא. )ד קz " x i t l

(  ' )שq ez a i p yd y ex it d it le

.צריכי להחזיר אונאה

miiz`nn xzeia dpn deey e` dpnn zegta miiz`n deey :`nbecl ,`bltn xzei erhyk

.2

.[:w sc] המכר בטל
`bltn zegte zezyn xzei m`

.3

. המכר בטלmink g it l
 לר "תglynl d`pe`d zxfgd oiprl ezhiyle . דא "כ מה כח בי"ד יפה,  המכר קייb" a yx it le
.  ולתוס' צרי, [ לא צרי1 oic lirl]
[dpyna :hv sc]

ÂÚËÂ ‰Ê¯Î‰· Ú˜¯˜ Â¯ÎÓ˘ ÌÈÈÈ„

.‰

.[miaiig 'qezd itle ,`l z"x itly ,1 oic mcew `yep l"pk oicd ,glynl d`pe`d zxfgda miaiig m` oiprle] , המכר קיי

‰ÚË˘ ÁÈÏ˘
oiprle ,b"ayxe opax zwelgn - `bltn zegt `ede dfn xzei ,miiw gwnd - zezy cr]

, שליח כדייני

.Â

p" x x n` ` a x it l

.[jixv - 'qeza ipyd 'itd itlye ,jixv `l - z"x itly ,l"pk - glynl d`pe`d zxfgda eaiigl
. שליח כאלמנה שבכל דהו המקח בטלp" x x n ` ` p q ia x a l` en y a x it le
לשיטת רש"י המחלוקת בי רבא אמר ר"נ לרב שמואל בר ביסנא אמר ר "נ מדובר בי בשליח האלמנה
 שרבא עצמו, שלפי רש "י צ "ל: הרשב " כותב,[glynl d`pe` xfgd aeig oi` miiw gwndy mewna] ,בי בשליח בי "ד
."  משו שאומרי לשליח "לתקוני שדרתי ולא לעוותי, שהמקח בטל,חולק על רב נחמ וסובר
,  ורבא אינו חולק על רבו רב נחמ,לשיטת ר "ת מחלוקת האמוראי הוא רק בשליח בי "ד
 דא "ל "לתקוני שדרתי,` מודה רבא שבכל דהו המקח בטלnlrc gilya la` ,[d`pe` xifgdl aiig oi` miiw
." ולא לעוותי

gwndyke]

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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,mipiicd e` gilydy  אלא,  א הוא פחות משתות המקח קיי, לשיטת תוס' למ "ד שליח כדייני
 אבל ביותר,"  משו שאומר לה "לתקוני שדרתיכ ולא לעוותי,צריכי להחזיר את האונאה למשלח
." ולא יכול לומר לה "לתקוני שדרתיכ ולא לעוותי, משתות המקח קיי
?cvike ,lxeba `l e` lxeba df m`d ,"oixxeae" .al

.w sc

:‰·Â˘˙

[ אי צרי לא גורל ולא שומתixi`nd zhiy oke ,ea xfgy iptl i"x mya oiyeciwa 'qezd zhiye ,oixxeae d"c] ' q ez d it l
,  כמו שהיו עושי יתומי עצמ א ה היו גדולי, וכל החלוקה תלויה בדעתו של האפוטרופוס,בי "ד
 חולק,[cebi` e` ceb oic ea jiiyy epiidc] , ואפי' בחצר שאי בו די חלוקה,שהיה כל אחד בורר לעצמו וזוכה בשלו
."האפוטרופוס עבור ב"גוד או איגוד
 ודוקא, האפטרופוס חולק עבור רק בדבר שלא שיי בו גוד או איגוד אלא יש בו די חלוקהz" x i tl e
.[oic zia d"c :cl sc oihib 'qez r"re ,y"iir ,z"xk xaeq m"anxdy giken n"nd] ,בגורל
.w sc

?zegnl mileki elcby xg` miphwd m`d ,miphwl enyy oiqtexhet` .bl

:‰·Â˘˙

ÂÚË ‡Ï Ì‡

.‡

. לא יכולי למחותp" x i tl
, כגו שיש שדה סמוכה לה, דהיינו כשיש לו טענה: ופרש"י, יכולי למחות ברוחותl` en y i t le
.שנפלה לו מאמו

ÂÚË Ì‡

.·

, שיכולי למחות א א הטעות פחות משתות:בתוס' מבואר
.[p"xl `le l`enyl `wec dfy rnyn ok ,zegnl mileki `l - zezyn zegta la` ,zezya

erh m` `wec zegnl milekiy ,:an sc oiyeciwa r"r]

.w sc ?ewlg z` iyilyl mipzep cvik ,mid zpicnn g` mdl `ae ,[cne`a dwelg mikixvy miqkp] ewlgy oig` ipy .cl

:‰·Â˘˙

,[:ew sc a"a - iyily g` yiy zrc lr `l ewlg mipydy oeik] ,בטלה מחלוקת

ax it ly : תוס' )ד "ה ובוררי ( מביאי
.  מקמציl` en y i tl ye

. ולא בטלה מחלוקת, שהיינו שכל אחד נות לו שליש מחלקו בלא גורל:הרשב" בתוס' מפרש
, ואת השלישי חילקו ביניה בשווה, היינו שא היה שלש שדות וכל אחד קיבל שדה: והתוס' מפרשי
 זכו השני בחלק, וא השדה השלישי יפול בחלקו,כשיבוא השלישי יפילו גורל על כל השדות
. הראשו
yi m`d .1 :hba d`veid dphwe ,oezig ileqt x`y ,b"dkl dpnl` ,zipelii` ,dipy ,zp`nn .dl
.mzectl aeig lrad lr lhen m`d .3 .daezk ztqez odl yi m`d .2 .miiz`ne dpn odl
beln iqkpe lfxa o`v iqkp mdl yi m`d .5 .eixg`le lrad iiga zepefn odl yi m`d .4
hwily zexit z` .8 .ze`lad z` .7 .epipta mi`vnp mpi`y lfxa o`v iqkp .6 .epipta mi`vnpd
.oxifgdl aiig lrad m`d ,eziaa oira migpene lrad
:`w±:w sc

:‰·Â˘˙

ÌÈÈ˙‡ÓÂ ‰Ó
יש לה

b"dkl dpnl`k ,e`la el dxeq` `idy rci e` zipelii` `idy rci d`ypyk m`

.‡
.1

.[:dt .dt sc zenaiae ,dpnl` d"c i"yx oiir - dy`d z` miqpew `ly mrhd] .כתובה
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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. אי לה כתובהzipelii` `idy xikd `l m` .2
.  איd c e d i a x l e , ` ישp e d a x l ,el dleqt `idy xikd `l m` .3
[dizeig`e dn` de`iydy]

onwl oiire]

. דקסבר אי נישואי קטנה אלא כמפותה בעלמא, אי

ax itle ,יש כתובה

dphwl

.4

l` en y i tl

.[d`ad daeyza
.  ושניה משו קנסא דרבנ, ממאנת מפני שיוצאה מעצמה,  איdipyle ,zp`nnl .5
.[rx my meyn z`veil oke] , אי כתובהoinen e` mixcp dilr e`vnpy inl e` zc lr zxaerl .6

‰·Â˙Î ˙ÙÒÂ˙
iaiig x`ye b"dkl d`yipy dpnl`l ,hba d`veid dphwl y"ke]

,יש תוספת כתובה

zipelii`le dipyl zp`nnl

.·
.1

.[oie`l
.  וכ "ש שאי לה מנה ומאתיי, אי תוספתrx my meyn z`veidle ,dizexage zc lr zxaerl .2

Ô˙Â„ÙÏ ·ÂÈÁ ÔÈÚÏ
)ד "ה
aiig

.‚

' תוס, היינו שאי חייב לפדותה,"  שכוונת המשנה "ולא פירות: רש"י )במשנה( מפרשzp`nnd z`
dp`in `l m`y :x`ean mdixaca] . דהיינו אפי' א לותה ופדתה עצמה ומיאנה:אילימא( מפרשי בכוונתו
.[dzectl

oiiprl]

, שכ אי חייב לפדות את השניה או את האיילונית שלא הכיר בה שהיא איילונית:מרש"י הנ"ל יוצא
.[.ap sca lirl epazky dna oiir - l`xyil dpizpe zxfnn ,b"dkl dpnl` ziict aeig

ÏÚ·‰ ÈÈÁ· ˙ÂÂÊÓ

.„

 אבל א,[h"eiez oiir - da xikdy xg`l eizgz zayeid zipelii` oiprl oke] , ישeizgz zayeid dphw dnezil .1
.הל למדינת הי ולוותה ואכלה ועמדה ומיאנה או שנמצאת איילונית אינו משל לה
'בתוס

[rx my meyn z`veiy inl `le]

,l`xyil dpizpe zxfnn ,b"dkl dpnl`k ,oie`l iaiigle dipyl

. כדי שלא יתעכבו גביה, שאי לה מזונות:מבואר

()ד "ה ולא מזונות

ÏÚ·‰ ˙ÂÓ ¯Á‡ ˙ÂÂÊÓ
 משו שלא שיי הטע, שיש לה מזונות:מבואר

( )ש

'בתוס

[oie`l iaiig x`yl d"de]

.2

b"dkl dpnl`l

.‰
.1

.""שלא יתעכב תחתיו
. שאי מזונות:מבואר

.יש

( )ש

' בתוסdipyl .2

ÂÈÙ· ÌÈ‡ˆÓ‰ ‚ÂÏÓ ÈÒÎÂ ÏÊ¯· Ô‡ˆ ÈÒÎ

.Â

zipelii`le dipyl ,zp`nnl

.1

rx my meyn z`veil

.2

[oie`l iaiig x`yle b"dkl dpnl`l oke]

. אינה מקבלתi` zn i z q mgp n ia x it l
 שרק נכסי מלוג: ד"ה מה שבפניה( מדויק. מרש "י )ד קא. וכ דעת רב הונא ור "נ, מקבלתmink g i tl e
 הביאו,( ד"ה ולא בלאות: התוס' )ד ק.[l"yxdn oiire ,o"xd wiic ok] , אבל את נכסי צא ברזל אינה מקבלת,נוטלת
. דלא כמשמע בסוגייתנו,  שלכל הנשי הנ "ל אי לה אפי' בלאות קיימי:[n"aa] בש רש "י
[zeyxa o`ivedy epiidc]

ÂÈÙÏ ÌÈ‡ˆÓ ÌÈ‡˘ ÏÊ¯· Ô‡ˆ ÈÒÎ

.Ê

. דשמא תמות בחיי ואירשנה, מפני שהבעל טוע שאי לי להחזיר עד שאגרשנה,  איzp`nnl .1
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 b"dkl dpnl`k oie`l iaiigl .2אי .
 on gp a x i t lהיינו דוקא כשלא הכיר בה שהיא אלמנה ,דא הכיר בה ,הרי היא ככל הנשי .
 ` p e d a x i t l eא כשלא הכיר בה ,הרי היא ככל הנשי  .ואיתותב רב הונא.
 rx my meyn z`veil .3אי .
 dipy .4מקבלת א שלא נמצא לפנינו.
 i" yx z q x i b i t lרבנ קנסו לדידה בדידיה ,ולדידיה בדידה.
 g"x d zqxib it leרבנ קנסו לדידיה בדידיה ,ולדידה בדידה.
 zipelii`l .5מהגמ' משמע שא לא הכיר בה אי לה ,כיו שהוציא ברשות,
 .[dy` lkk `id ixd ,da xikd m`y ,y"rre ,miwqetd lkמרש "י )ד"ה ואי דליתנהו ,השני( משמע שיש לה ,ודו "ק.

]miyxtn oky :azk h"eiezd

ÂÈÙÏ ÌÈ‡ˆÓ ÌÈ‡˘ ‚ÂÏÓ ÈÒÎ ˙Â¯ÈÙ .Á
אי לא אשה ,כיו שהוציא ברשות ,ומבואר בתוס'
בחזרה ,כיו שאכל כדי  ,דהיינו ברשות.

.Ë

‚‚ÂÏÓ ÈÒÎ ÛÂ

ק :ד"ה אילימא( :שא איילונית אינה מקבלת זאת

)ד

][zexit lke` lrade rwxw oda gwil mpicy

˘‡ÂÈÙÏ ÌÈ‡ˆÓ ÌÈ

 dipyle zp`nnl .1אי  ,מפני שרבנ קנסו לדידה בדידיה.
 zipelii`l .2יש לה ]` ,[zipelii` `idy da xikd `ly sכיו דברשותה קיימיה.

.È

·˙Â‡Ï

 epipta m` .1כול מקבלות כנ "ל ,חו מיוצאת משו ש רע ,שיש בה חילוקי דני  ,כנ "ל די .4
.[beln iqkp icban xqgpe rlay dn epiidc] epipta `l m` .2
 `pdk a x it lבלאות די קר לה  ,ואיילונית מקבלת אות בחזרה.
 on gp a x i t leדי פירות לה  ,שלא מקבלת אות חזרה .ומדויק מהתוס' )ד"ה אלימא( :שא איילונית
לא מקבלת זאת בחזרה ,כיו שאכל כדי דהיינו ברשות.

Â˙È·· ÔÈÚ· ÌÈÁÂÓÂ ÏÚ·‰ Ë˜ÈÏ˘ ˙Â¯ÈÙ .‡È
במשנה מבואר :שלממאנת ,שניה ואיילונית אי פירות .לפי התוס' )ד"ה אילימא( המשנה מחדשת שא ליקט
הבעל אי לה פירות ,א שמונחי בעי בביתו .אבל רש "י במשנה המפרש :שקמ "ל שאי לה די פירות,
היינו שתיקנו שאי לה פירקונה תחת פירות ,ולשיטתו אי הכרח לדי זה.
oia mipicd iwelig md dne m`d ,miypd lkk dpic m`d ,dizeig`e dig` de`iydy dphw .el
.`w :w sc
?'eke ,daezk oiprl ,hba z`veid dphw oial ,zp`nn z`ivi

˙˘:‰·Â

‡.

˜‰È˙ÂÈÁ‡Â ‰ÈÁ‡ ‰Â‡È˘‰˘ ‰Ë

 ` " x i t lאי בעלה זכאי במציאתה ,ולא במעשה ידיה ,ולא בהפרת נדריה ,ואינו יורשה ,ואינו מיטמא
לה ,מפני שאינה כאשתו לכל דבר ,ואי לה כתובה ,אלא שצריכה מיאו .
בתוס'

)ד "ה כללו(

מבואר :שה "ה בת ישראל לכה לא תאכל בתרומה ,ובת כה לישראל תאכל.

 ry ed i i ax it leהרי היא כאשתו לכל הדברי הנ "ל,
.[ellk d"cez .gw zenai - dnexza

]lk`z `l l`xyil odk zae ,dnexza lk`z odkl l`xyi za :okle
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.‡˜ :˜ Û„ :˙ÂÊÈ ‰ÓÏ‡ ¯˘Ú „Á‡ ˜¯Ù

 משו שכל הנודרת על דעת,  שיכול להפר א שנשואה אליו רק מדרבנ:מבואר
z` xtdl leki dlra oi` r"ekl ,dlra zrc lr `l dxcpe mixcp zperl dribd m` okly :mdixacn rnyn]

'בתוס
.בעלה היא נודרת
.[dixcp

()ד "ה ובהפרת

 ואינה צריכה להמתי, ולא מ הכהונה,  ולכ לא פסלה מ האחי,˙ אינה נחשבת לאשתו כלל‡ÓÓ
. משא "כ בקטנה היוצאת בגט, ג' חודשי

.·

‰·Â˙Î ÔÈÚÏ

.‚

. שהרי יוצאת מדעת עצמה בלבד ובעל כרחו, לכו "ע אי לה כתובהzp`nn dphwl .1
hba z`veid dphwl

.יש לה כתובה

( )ש

 ולרבי יהושע,אי לה כתובה

['` `yep l"pd]

.2

 לר "אl` en y i tl

 אלא מדידה, דעד כא לא קאמר רבי יהושע, א רבי יהושע )ש ( מודה שאי לה כתובהax it le
.לדידיה אבל מדידיה לדידה לא
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äùàä úà àùåðä
`jl aiig ipelt ip`" azkyk .2 ,"dpn jl ip` aiig" .1 exiagl azek e` exiagl xne`a oicd dn .
.bw :`w sc
?recne ,eizgz mzge "dpn jl ip` aiig" azkyk .3 ."dpn
˙˘:‰·Â

‡.

ÌÈ˘ ÈÙÏ ˙‡Ê ¯Ó‡˘Î

 "icr mz`" xn` m` .1לכו"ע חייב.
 "icr mz`" xn` `lyk .2לכו "ע פטור ,ומבואר בתוס' )ד"ה אי( :שזהו או משו שיכול לומר "משטה
אני ב " או משו שאד עשוי שלא להשביע את עצמו.[i"pte siy m"xdn oiire] ,

·.

‡"‰Ó ÍÏ È‡ ·ÈÈÁ" ¯Ë˘· ·˙Î Ì

 op gei i a x it lלפי ב ננס פטור ,ואילו לרבי ישמעאל חייב ,והעיקר כדעת רבי ישמעאל דבשטר חייב,
כיו שהוי כמו שאמר "את עדי "z"x ly exe`iake ,l"x enk xaeq opgei iaxy xaeqd inlyexidy :`ian ,`ail` d"ceqa z"x] .
.[jenqa
רש "י )ד"ה ה"ג ,כמבואר בתוס'( ותוס' )ד"ה דאמר( מפרשי  :שחייב מדי הודאה ,כיו שמסר בפני עדי את
השטר שכתוב בו שהוא חייב לו מתחילה מנה.
ור "ת בתוס' מפרש את כל הסוגייא :שהחיוב לא מדי הודאה ,אלא שא שלא היה חייב לו כלו
מתחילה ,א כותב בשטר גמור וחתו היטב שרוצה להשתעבד ,הרי הוא יכול לשעבד על עצמו חיוב
חדש.
 l" x i t leאפי' לפי רבי ישמעאל פטור ,בשטר שאינו חתו  ,דלא הוי כאומר "את עדי".

‚.

Ì˙Á ‡ÏÂ "‰Ó ÍÏ ·ÈÈÁ ÈÂÏÙ È‡" ·˙Î˘Î

ברש "י )ד"ה ה"ג( ובתוס' )ד"ה דאמר( מבואר :שמחלוקת רבי יוחנ ור"ל היא דוקא כשכתב לו "חייב ל מנה "
ולא חת תחתיו ,דא חת תחתיו ,מודה ר "ל שחייב מנה וגובה מנכסי בני חורי  ,תוס' )ש ( מוסיפי :
שה "ה כשכתב "אני פלוני חייב ל מנה " ג כשלא חת הוי כחת תחתיו ,וחייב מנה.

„.

ÂÈ˙Á˙ Ì˙ÁÂ "‰Ó ÍÏ È‡ ·ÈÈÁ" ·˙Î˘Î

בתוס' )ש ( מבואר :ששטר שכתוב בו "אני פלוני ב פלוני חייב " וכו' ,א חתו תחתיו בלא כתיבה אחת
אינו גובה כלל.
eiqkpn oiaeb m`d ,zexhy mezig xg`l e` zern ozn zrya mzgy axra oicd dn .a
.aw sc
?ceariyd lg `l llka e` oixeg ipadn e` micareynd

˙˘:‰·Â

 zern ozn zrya mzgy axr .1ברש "י
"אנכי אערבנו ".

)ד "ה אליבא(

מבואר :שגובי אפי' מנכסיו המשועבדי  ,דכתיב
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¯Ë

zexhy mezig xg`e zern ozn xg`l m`e

 l` rn yi ia x it lגובי רק מהבני חורי .
 qp p o a i tleאפי' מבני חורי לא גובי .
לשיטת רש "י מחלוקת היא דוקא כשכתוב לשו גרוע "אני ערב " בלא שחת והוא מודה בדבר,
ופליגי ב ננס ורבי ישמעאל א נחשב להודאה .תוס' )ד"ה אליבא( כותבי  :שלרש "י מחלוקת דוקא
כשמסר השטר בפני עדי  ,אבל א לא מסר בפני עדי  ,לכו "ע לא גובי אפי' מבני חורי .
לשיטת ר"ת )בתוס' ש ( מדובר שמסר את השטר לא בפני עדי וחת בלשו טוב "אני פלוני ב פלוני
ערב " ,ומחלוקת א אד יכול לשעבד עצמו בשטרz"xl zehytae .envr caryl leki mc` r"ekl - micra la`] ,
.[siy m"xdna k"ke ,dpw `l r"ekl rexb oeyla azkykyk
.3

`zexhy mezig iptl m

 i" yx i t lהתוס' )ש ( כותבי אליביה :שג בזה א כתב בלשו גרוע הדי תלוי במחלוקת ב ננס
ורבי ישמעאל ,והמשנה נקטה "אחר חיתו שטרות " ,כי קוד חיתו אי רגילות לכתוב בלשו גרוע.
 z" x it leלכו"ע גובה מנכסי משועבדי  ,מפני שמוכח שחת בשעת מת מעות.
oiaeb m`d ,zxbea iyeciwa oia dxrp iyeciwa oia oipw `la ceariyd lg m`d ,`zwiqt ixhy .b
:aw sc
?recne ,micareynn

˙˘:‰·Â

 `zwiqt ixhyהחוב חל בלא קני  ,משו דבההיא הנאה דקמיחתני אהדדי גמרי ומקני להדדי ,בי
בקידושי נערה בי בקידושי בוגרת ,ורב אשי סובר שלא ניתנו ליכתב.
) i" y x it lד "ה לא(

כדי שלא יטרו ממשועבדי .[`"yxdn - jka mivex mdipy 'it`e xhy oiazek oi` okle] ,

) ' q ez d i t l eד"ה ניתנו( א שניה אומרי לכתוב שטר ,כותבי שטר וגובי ממשועבדי  ,אלא שהעדי
לא יכולי לכתוב שטר בלא הסכמת שני הצדדי  ,ול "ד לסת קני שלכתיבה עומד:rnyn g"xde z"x ixacn] .
.[micareynn 'it` daeby z"x mya azek `"ahixde ,oixeg ipan `l` oiaeb oi`y daizk `ll dxin`ay
m`e ,dpefl aiig m`d ,mipy yngl wx e` mlerl dza z` oefiy enr dwqte dy`d z` `yepd .c
:aw±:`w sc
?recne ,micareynn daeb zad m`d ,zn

˙˘:‰·Â

 oipw `la s`e `zwiqt ixhya m` .1חייב לזו  ,מפני שה ה דברי הנקני באמירה ,אבל לא בשטרי
פסיקתא ורק מסר לה שטר קני ובלא חתימה,"aiigzn ipelt oa ipelt ip`" aeh oeyla mzgyk s` edf z"x zhiyl] ,
 [micra xqn `leהדי תלוי במחלוקת רבי יוחנ ] ,[qpp oae l`rnyi iax zwelgna ielz oicdy xaeqdור "ל ]- xaeqd
 .[xeht r"eklyמיהו לעני א גובי ממשועבדי  ,עיי תשו' קודמת.
 oipw eyr dwiqtd onfa m` .2בת אשתו אחר מותו גובה אפי' מנכסי משועבדי  ,מפני שהיא
כבעלת חוב ,רש "י )במשנה( מפרש :שיש לה שטר חוב עליה  .בתוס' )ד"ה הב"ע( מבואר :שלמ "ד כתובי
בעינ  ,גובה מנכסי משועבדי א א לא עשו קני  ,ג א לא פסקו לזמ קצוב ,אבל למ"ד קצובי
בעינ  ,גובה ממשועבדי רק בא פסקו לזמ קצוב ,ושא לא פסקו לזמ קצוב גובה מבני חורי ולא
ממשועבדי yexita dpzd k"`` micareyn epwiz `le ,i"yxitl k"`yn z"xe g"x 'itl `wec md 'qezd ixacy :azek i"ptd] .
`.[ecin epwyk opiwqnck e` ziyxitck zeixg
?recne ,'qezd zhiyl ixxvl opiyiig ote` dfi`a ,"diqtz` ixxv xni` c"ia i`pza edpzi`c oeik" .d

:aw sc
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ÔÈ˘˘ÂÁ ‡ÏÂ ÔÈ˘˘ÂÁ˘ ÌÈÙÂ‡‰

 zepade dy`d oefn .1במשנתינו מבואר :שנותני לה מבני חורי ולא ממשועבדי  ,הגמ' מפרשת:
מפני שחוששי לצררי ,וכותבי התוס' )ד"ה אימר( שמשמע שחוששי כ אפי' בקטנה ,לפי תירוצ
הראשו ש זהו רק מפני שהנידו הוא הא לגבות ממשועבדי  ,ולפי תירוצ השני הא דחוששי
בקטנה זהו דוקא מפני שהאבא מת ויש חשש שהתפיס לפני שמת .משא "כ כשרק יצא למדינת הי
כדלקמ  ,עיי לקמ די  ,3ולפי ה "עוד תיר " שבסו התוס' החשש לצררי בקטנה הוא רק היכ שהיה
חייב לה בתנאי בי "ד ,והוסי ליפות כוחה בקני סודר.
עוד מביאי התוס' :שר "ל בגיטי מסביר שאינה גובה ממשועבדי  ,הואיל ואי כתובי  ,ומפרשי
התוס' בתחילת דבריה  :שטעמו של ר "ל צרי באופ שהאבא הודה שלא התפיס צררי:azek `"yxdnd] .
.[icarynn iab `l ecin epwa 'it`c jixhvi` ixxvc `nrhe
 zne zepefn dl wqtyk ezy` za oefn .2במשנתינו מבואר שגובה א ממשועבדי  ,הגמ'
מפרשת :שמדובר שקנו מידו ונכתבו בשטר ,דסת קני לכתיבה עומד`lyk la` ,bi 'eyz l"pd iy` ax zrck] ,
 ,[micareynn zeabl mileki `l ,ecin epwולא חוששי לצררי ,מפני שהיא בתנאי בי "ד .תוס' )ד"ה אימר( כותבי
בפירוש הראשו שבסו דבריה  :שהוי מצי למימר דזהו מפני שלבת אשתו לא ניחא ליה בהרווחה,
].[c"ia i`pza dzid m` mb daeb ezy` za dzid `l df mrhl
)בד קב(.

 mid zpicnl jld dlray yi` zy`l zepefn weqtl oiprl .3תוס' )ש ( מביאי את דעת רב זביד
אליבא דשמואל ,הסובר :שחוששי לצררי ואי פוסקי כלל ,ואת דברי הגמ' ש שפשוט לה אליביה,
שלקטנה פוסקי  ,ופירש "י :דלא עביד איניש דמתפיס צררי לקטנה.
 oey `x d m v ex i z it lהיינו לעני שיכולה לגבות מבני חורי ,
.[1 `yep l"pke micareynn zeabl oiprl

]wx `ed dphwa mb oiyyegy oecipd `ld oiibeqae

 ip y d m v ex i z it lהיינו שקטנה כשאביה הל למדינת הי לא חוששי ,[micareynn s` daeb zehytae] ,
דכיו שהוא חי ,סומ שיקחו הלואות וכשיחזור ישלמ .
 ' q e z d s e q a y " u x i z ce r " d i t l eהחשש לצררי בקטנה הוא רק היכ שהיה חייב לה בתנאי בי "ד,
והוסי ליפות כוחה בקני סודרmeyn `ed miwqet oi`y l`eny ly enrhy :xaeqd ,my `tt ax zrc mb edf zehytae] .
,dwtq `ll dizepefne dici dyrnl dwtq oia `l` ,dlecbl dphw oia welig oi` f"itle ,"jizepefnl jici dyrn i`v" dl xn`y oiyyegy

.[ipeeb lka miwqet - axl eli`e ,mipicd ihxt y"iir
 micareynn daezk zeabl oiprl .4גובה .[q"ya miax zenewna x`eank] ,תוס' )ש ( כותבי  :שהטע שלא
חוששי לצררי כמו שחוששי כא שהתפיס לבתו א שהיא בתנאי בי "ד זהו משו שלא ניחא ליה
בהרווחת אשתו כמו שניחא ליה בהרווחת בתו.[y"iir ,.bn sc lirl epivny enk] ,
.5

miign eza z` oefl enr dwqtyk

]["dza" eplv` riteny enk `l ,y"yxa qxeb jk

תוס'

)ש בסו דבריה (

כותבי  :שלא חוששי לצררי.

·ÔÈ˘˘ÂÁ ‡Ï È˙ÓÂ ÔÈ˘˘ÂÁ È˙Ó 'ÒÂ˙‰Ó ‡ˆÂÈ‰ ÏÏÎ‰ .
) 'qeza "iax i l x n` e" itlד "ה אימר(

חוששי לצררי רק כשיש עליו חיוב בתנאי בי "ד וג ניחא לו

בהרווחה.
 ' qe z a "u x i z c e r " d i t l eחוששי לצררי רק כשיש עליו חיוב בתנאי בי "ד וג יפה כחה שהקנה לה.
.e

,dpighl v"`e xiyrd xikynde ,xikynd xear mihig zpigh zxenz exiagn miigix xkeyd
.bw sc
?recne ,gnw `le mihig inc lawl sekl leki xikynd m`d
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.‚˜ Û„ :‰˘‡‰ ˙‡ ‡˘Â‰ ¯˘Ú ÌÈ˘ ˜¯Ù
:‰·Â˘˙

כופי את השוכר על מדת סדו לית

mixg`l e` envrl oeghl jixvy mihig xkeyl yi m`

.1

.דמי חיטי למשכיר
 והריני,  יכול השוכר לומר למשכיר "אי לי דמיmixg`l e` envrl oeghl mihig xkeyl oi` m` .2
."  מכור לאחרי, וא אי אתה צרי לקמח,טוח ל כמו ששכרתי
, שמשו כ אי המשכיר יכול לחזור בו באמצע החודש מהחיוב להשכיר: תוס' )ד"ה לא( כותבי
 שלא יצטר לית לו,  שא לשוכר לא היה הפסד היה יכול לבטל את המקח קוד הזמ: ומוסיפי
.שכירות
repnl mileki minezid m`d ,"`a` zian" e` "ilra zian fefl iyt` i`" dxn`y dpnl` .f
.bw sc
?recne ,a`d iqkpn dizepefn z` dpnn

:‰·Â˘˙

 ומיתזנא, שכ כתב לה בכתובתה "ואת תהא יתבת בביתי,אלמנה זכאית למזונות רק כשנמצאת בבית בעלה
:  לכ,"מנכסי כל ימי מגר ארמלותי בביתי
." זכאית למזונות ונותני לה מדור לפי כבודהilra zian fefl iyt` i`" dxn` m` .1
 שאומרי לה,`" אינה זכאית למזונות אלא כפי ברכת הביתa` zian fefl iyt` i`" dxn` m` .2
." "רק א את דרה אצלנו יש ל מזונות
נותני לה

[y"iir ,miyexit 'a dfa azk l`xyi zx`tzd]

,"micli mde dcli `idy iptn" zpreh dzid m`

.3

.מזונות המספיקי לה לבדה א שהיא בבית אביה
.bw sc

?recne ,dxikn mzxikn m`d ,mihren miqkpa e` dpnl`d xecn exkny minezi .g

:‰·Â˘˙

.  מפני שמשועבד לה מחיי,  לא עשו ולא כלוdpnl`d xecn .1
.  משו שהנכסי לא משועבדי לבנות מחיי,  המכר קייmihren miqkpa .2
.bw sc ?z`f micnl oipne ,lecbd g`d z` ,m`d lra z` ,a`d zy` z` cakl aeig yi m`d .h

:‰·Â˘˙

 את.2 . שנאמר "את אבי " את לרבות אשת האב בחיי האב, את אשת האב בחיי האב.1 חייבי לכבד
' ו,  שנאמר "ו "את אמ, את האח הגדול.3 .  שנאמר "ואת אמ " לרבות בעל הא בחיי הא, בעל הא
xg`l lecbd g`d z` cakl aeig yi m` o"anxde m"anxd oia `zbelt yic :azek l`wfgi zqpkd mya gi w"q nx 'iq c"xei z"td] .יתירה
.[a`d zen
:bw sc

?micwdl yi in z` ,mipa 'a el yie ,xeaivd lr dxxy el yiy in

.i

:‰·Â˘˙

, בתנאי שהבכור חשוב יותר מהצעיר, יש לנו להקדי את הבכור,א יש לו ב שממלא את מקו אביו
mewn `lnn xirv g` el yie dnkga eia` mewn `lnn epi`y s` ,eze` minicwn ,`hg z`xia eia` mewn `lnn xekad m`y `aen 'nba]

.[dnkga eia`
:bw sc

?`ziixe`c d`nehae opaxc d`neha ,`nhil xzen did mipdkl m`d ,iax znyk .`i
:‰·Â˘˙

. מותר ליטמא אפי' טומאה דאורייתא,שלמיתת גדולי הדור כגו רבי וחבריו

( )בתוד "ה אותוod k m ii g ' x i t l
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¯·È

 ' qe z d it leמותר רק לטומאת בית הפרס שהיא דרבנ  ,אבל לא לטומאה דאורייתא.
,maeg z` miciqtn m`d ,maeg eraz `le onf xary ,dyexb e` g"ra e` dpnl` .ai
:cw .cw sc
?recne

˙˘:‰·Â

‡‰˙·Â˙Î ‰Ú·˙˘ ‡Ï· ‰˘ ‰"ÎÓ ˙ÂÁÙ ‰˙‰˘˘ ‰ÓÏ‡ .
לכו "ע לא הפסידה כתובתה ,[ztqezd z` y"ke] ,והגמ' נשארה בספק א לר "מ
לפי חשבו השני  ,לכל שנה אחת מכ "ה בכתובתה א לא שהתה אלא חלק .

][`ad `yepay

מפסידה כתובתה

·‰˙·Â˙Î ‰Ú·˙˘ ‡Ï· ‰ÏÚ· ˙È·· ÌÈ˘ ‰"Î ‰˙‰˘˘ ‰ÓÏ‡ .
 zw q et ' n b d jk e mi nk g it lשהנמצאת בבית בעלה ,גובה כתובתה לעול .[ztqezd z` y"ke] ,
 n" x i tleהפסידה כתובתה ,משו שיש בכ "ה שנה שתעשה טובה כנגד כתובתה.
) ' qez a d p ey` x d d hi yd i t lד "ה ומרתא( לר "ל הסובר שמחלוקת ר "מ וחכמי ]ziaa ddeya epizpyna
` [diaזהו דוקא בעיקר הכתובה ,אבל על התוספת לא פליגי ויש לה ,ה "ה בנידו דיד בשוהה בבית
בעלה לא פליגי לעני התוספת ,ולכו"ע יש לה דהיינו אפי' לר"מ ,אבל לרבי יוחנ אליבא דר "מ די
תוספת כתובה ככתובה שמפסדת הכל.

 ' qe z a d ip y d d h i yd it leכו "ע מודו שלר "מ מפסדת ג את התוספת ,דכיו שטעמו שבבית בעלה
משו "שתעשה טובה כנגד כתובתה " א "כ אמרינ לפו גמלא שיחנא ג על התוספת.

‚‰˙·Â˙Î ‰Ú·˙˘ ‡Ï· ‰È·‡ ˙È·· ÌÈ˘ ‰"Î ‰˙‰˘˘ ‰ÓÏ‡ .
[dpyna] Ó"¯ ˙ËÈ˘ ÈÙÏ
גובה כתובתה לעול
כתובתה ".

]z` y"ke

 ,[ztqezdשהרי לנמצאת בבית אביה לא שיי הטע "שתעשה טובה כנגד

ÌÈÓÎÁ ÈÙÏÂ
.1

`dici zgzn z`vei daezk xhy oi` m
[` sirq

.2

][dkldl dwiqd 'nbd oke

]`w 'iq f"rd` r"y - daezk oiazek oi`y mewna c"ia i`pza zeabl d`ae

כיו שלא תבעה כ "ה שני  ,מפסדת כתובתה ,כיו שעבר זמ ולא תבעה מוכח שמחלה חובה.

`dici zgzn `vei dzaezk xhy m

 a x x n ` d c e d i a x i t lמודי חכמי שגובה כתובתה לעול .
 xfrl` ia x it leג בזה חכמי סוברי שמפסדת כתובתה.
 mnvra dia` zial dizepefn dl mikileny dze` micakn miyxeid m` .3אי שתיקתה מחילה,
הואיל ומפני הבושה שתקה ,ולא מפני שמחלה.
 mipy d"kd jeza dzaezk draz m` .4מוני שוב כ "ה שני מיו התביעה.
.5

draz `le mipy d"k exaryk daezk ztqez oiprl

 `x tw x a it lמודי חכמי שלא מפסדת ,רש "י
ולא כתובה ,והוי כמו שאר בע "ח.

)ד "ה אבל(

ותוס'

)ד "ה ומרתא(

מפרשי  :דמתנה היא

 op gei i a x i t l eג בזה חכמי סוברי שמפסדת ,דתנאי כתובה ככתובה דמי.

„.

· Ì·ÂÁ ÂÚ·˙ ‡Ï˘ ‰˘Â¯‚ Â‡ Á"Úלכו "ע גובי חוב א א לא תבעו חוב יותר מכ"ה שנה,
וא באופ שחייב מודה ,ואי ביד הבע "ח והגרושה שטר חוב ,שהרי ודאי שה לא מוחלי m` la`] ,
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:„˜ Û„ :‰˘‡‰ ˙‡ ‡˘Â‰ ¯˘Ú ÌÈ˘ ˜¯Ù
`.[xhy mcia oi` ixdy ,maeg zeabl mileki `l - xhy oi`e dcen aiig oi

,`zkxc`d gqepa zerh oi`yk zexit lke` sxehd izni`n ,`zfxk`e `zkxc` yexitd dn .bi
:cw sc ?minezid iqkp lr miazekyk `zkxc`d gqep edne ,`zkxc`d gqepa zerh yiyk

˙˘:‰·Â

‡.

‡„¯ ,‰ÈÒÎ‡ ‡˙Îרש "י )ד"ה אדרכתא ,ע"פ הגמ' בב"מ( מפרש :שזהו פסק די לגבות נכסיו בכל אשר
תמצא ,דהיינו שטר שומא על נכסי הבע"ח וכו' ואח "כ שמי לו שלשה באותו שדה כנגד חובו ומכריזי
עליה  ,כפי מה שיראה ,עד שיפסקו המוסיפי  ,ומורידי אותו בחובו לחלק ששמו אותו ,וקורעי
שטר החוב א היה ש שטר וכו' )ש"ע סי' צח סעי ט(.

·.

˙Â¯ÈÙ ÏÂÎ‡Ï È‡ÎÊ ‡˙Î¯„‡‰ ÏÚ·˘ ÔÓÊ‰

רש "י )ד "ה ליהדר לי פירי( מביאd a x i t l y :

מכי מטי אדרכתיה לידיהii a ` it l .

משנחתמה`a x it le .

מכי שלמו יומי אכרזתא.
הגמ'

)בסוגייתנו(

‚.

ÌÈ˘¯ÂÈ‰ ÈÒÎ ÏÚ ‡˙Î¯„‡‰ ÌÈ·˙ÂÎ˘Î

אומרת :שא יש טעות באדרכתא אינו אוכל פירות אפי' מיו ששלמו ימי ההכרזה.

בי גדולי בי קטני כותבי בה "והכרנו שהנכסי האלו ה של פלוני המת " ,וא לא כתבו כ הרי
האדרכתא זו פסולה ,ואי בעל האדרכתא זכאי בפירות ,אפי' אחר שישלמו ימי ההכרזה.
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øùò äùìù ÷øô

éðééã éðù
`m`e ,cgey llka mixac cgey m`d ,ezxq` dxezd recn ,oipn dxezd on cgey zgiwl xeqi` .
:dw .dw sc
?oic epic m`d gwl

˙˘:‰·Â

"ושוחד לא תקח " ,מכא למדי שאסור ליקח ושוחד אפי' כדי לזכות את הזכאי ,ולחייב את החייב ,משו
שבלקיחת שוחד יש קירוב דעת ,והוי כגופיה ,ואי אד רואה חובה לעצמו ,וא שוחד דברי בכלל שוחד
הוא ,ואסור .וא ד דיניו בטלי .
zaygp dpi` oenn zgiwl izn .2 .oic epic m`de ,xrekn `xwp izn .1 :oenn lhepd oiic .a
:dw .dw sc
?cgeyl

˙˘:‰·Â

 `pic xb` zxeza oenn gweld oiic .1עובר איסור מהתורה ,ודינו בטל.
) z " x i t lבתוד "ה גוזרי(

אי איסור ליקח ממו אלא רק מבעלי דיני  ,אבל משל הציבור מותר ליקח.

 ' q e z a ip y d u e x i z d i t l eאלו שיושבי כל שעה בדי  ,ולא עוסקי בשו מלאכה ,ולא היה לה
במה להתפרנס ,מותר ליקח ממו  ,מפני שאינו בתורת שכר ,אלא מפני שמוטל על הציבור לפרנס  ,וכל
מה שאסור ליקח זה רק למי שד באקראי בעלמא.
 gken `lc dlha xky zxeza m` .2הדי מכוער ,ודינו די .
 gkenc dlha xky zxeza m` .3מותר ליקח ואפי' לכתחילה ,ואפי' כשלוקח את הממו מהבעלי
דיני עצמ  ,אול בתנאי שיקבל משני הבעלי דיני ].['d sirq ,'h 'iq n"g r"y oiir - deya
?oecln envr z` repnl jixv oiic mixwn el`a .b

:dw sc

˙˘:‰·Â

דיי שרגיל לשאול מבני עירו דברי  ,לדוגמא :בהמות וכלי  ,צרי למנוע עצמו מלדו  ,חו בא יש לו
דברי שיכול להשאיל לבני עירו או כששואל כדי להחשיב את המשאיל ,שאז מותר לו לדו  ,וכ צרי למנוע
עצמו מלדו את מי שאוהבו ,שהרי לא רואה עליו חובה ,וכ לא את מי ששונאו ,שהרי לא יראה עליו זכות,
וכ א קד התובע ושלח מנחה לדיי יכול הדיי למנוע עצמו מאותו די .
בתוס' )ד"ה לא( מבואר :שאוהב ושונא ממש אסור מעיקר הדי  ,אבל אוהב באופ שקד התובע ושלח מנחה
לדיי הוי חומרא בעלמא שהיו הדייני מחמירי על עצמ .[f"wq daeyz igztae ,'a sirq ,'h 'iq n"g r"y oiir] ,
?oxky z` oilawn oipn ,zekxta zebxe`d miyp .c

.ew sc

˙˘:‰·Â

 mixryd cbpky zekxta .1לכו "ע מתרומת הלשכה.
.2

oipa jxevl ody zekxta

 a x x n ` o n g p a x i t lמתרומת הלשכה.
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 en v r o n gp a x i t leמקדשי בדק הבית ,הואיל ופרכות תחת בני עשויות.
?recne ,dkyld znexzn e` ziad wca iycwn mze` miyer m`d ,zxy ilk .d

:ew sc

˙˘:‰·Â

 l` rn yi iax i tlכלי שרת עשאו ממותר תרומת הלשכה ,מפני שה צור קרב  ,שנאמר "את שאר
הכס " ,חו מא גבו לצור בדק הבית והותירו ,שאפשר להשתמש בה לכלי שרת ,מפני שלב בי "ד מתנה
עליה  ,שהמותר יהא לכלי שרת.
 r" x it lכלי שרת ממותר נסכי .
,eziaa znyk e` zny ea ernyy e` mid zpicnl dlra jldy yi` zy`l zepefn oiwqet m`d .e
:fw .fw sc

?recne ,dreaya m`d

˙˘:‰·Â

 miycg 'b jez .1אי פוסקי לה בה מזונות ,שחזקה אי אד מניח ביתו ריק .
 [ernyya d"cez - cg` cr i"r e` micr ipy i"r] zny ea ernyya .2פוסקי לה מזונות .רש "י )ד "ה בששמעו(
מפרש :שלא חוששי לצררי ,כיו שסופה לגבות כתובתה ואז תשבע ,ולא חוששי שיאמר לה "צאי
מעשה ידי למזונותי " ,דמשמת אינה משועבדת לו את מעשה ידיה ,ולפי"ז פוסקי לה א בלא שבועה,
].[dreaya zlhep - milecb mipdk ipa itl la` ,opg itl epiide

 ' qe z d ly ea x i t l eדוקא בשבועה.
.3

zny ea erny `lyk

]`[ernyya d"cez - lew i"r ernyy e

 a x i t lפוסקי לה מזונות ,לפי שמשועבד לה.
 l` en y i tleאי פוסקי  ,ומבואר בתוס' )ד"ה בששמעו בש רבו( :שאי פוסקי לה א א תישבע.
.[oiwqet `ly x`ean epziibeqny :my 'qezd eywde ,oiwqet dreay i"ry xaeq `edy :i"yxn ewiic

]'qezd

ïé÷ñåô ïéàù ìàåîù ìù åîòè

 ciaf a x it lזהו משו שחיישינ לצררי ,שנת בידה כס למזונות.
 `t t a x i t lזהו משו שחיישינ שאמר לה "צאי מעשה ידיי במזונותי " .התוס'
כתבו :שהטע שחיישינ לכ  ,לרב זביד כדאית ליה ולרב פפא כדאית ליה ,התוס' )ד "ה כששמעו ,בש רבו(
כתבו :שהטע שחיישינ לכ  ,לרב זביד כדאית ליה ולרב פפא כדאית ליה ,הוא משו שמוכח מדאינו חוזר,
שנסתלק מאשתו בשו עני .[dil zi`ck t"xle dil zi`ck f"xl ,"jiici dyrn i`v"a e` ixxva epiidc] ,

)ד "ה כששמעו ,בש רבו(

íäéðéá î"÷ôðä

) ' qezd i t lד"ה חיישינ  ,ע"פ המהרש"א( כל מקו שנאמר "ספקה " או "לא ספקה " הכוונה
היא שכ היה כשהבעל היה כא  ,וכמבואר לקמ בסמו די .1
.1

dwtq `le dlecb

 ciaf a x it lלא פוסקי .
 ` t t a x i t l eבזה מודה שמואל שפוסקי  .ויוצא מתוס' )ד"ה חיישינ  ,ע"פ המהרש"א( :שזהו דוקא כשידוע
שלא ספקה בעוד שהיה כא  ,דא היתה ספקה אז ] ,[did jky recia t"krמודה ר "פ לר' זביד ,שלשמואל
אי פוסקי בכה"ג ,דחוששי שאז אמר לה "צאי מעשה ידי למזונותי " ,ומועילה מחילתה אע "ג
שעכשיו לא פסקה.
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ÊË¯
dwtqe dphw

.2

."  וחוששי שאמר לה "צאי מעשה ידי למזונותי, שהרי ספקה,  ` לא פוסקיt t a x i t l
d"c :aw sc lirl 'qeza oiire]

. שהרי לקטנה לא משאירי צררי,  בזה מודה שמואל שפוסקיc i a f a x i t l e
.[xne`

 שהרי בדברי קטני,  שהיינו דוקא בספקה לדברי גדולי ולא לקטני:(ומבואר בתוס' )ד"ה קטנה
xn`e miphwl s` dwtq dzid o`k dlra didyky opiyiige ,miphwl `le milecbl dwtq `id eiykry epiide] ,יכולה הקטנה למחול
"`[ או בלא שספקה כלל ובאופ שהגיעוyxdn - l"pke ,miphw mixacl dzlign dlirene ,"jizepefnl jici dyrn i`v" dl
 אבל א ספקה ג לדברי קטני,לעונת הפעוטות שמקח מקח ומתנת מתנה ומחילת מחילה
."  שהרי בי"ד יכולי לומר לה "צאי מעשה ידי למזונותי, מודה שמואל שלא פוסקי
[ מודה ר' פפאmilecb mixacl s` dwtq `le zehertd zperl dribd `ly epiidc] dlign dzlign oi`y dphw .3
 כי אינה יכולה למחול על דברי,"  מפני שלא יכל לומר לה "צאי מעשה ידי למזונותי, שפוסקי
. גדולי
dl ewqty dn z` lehil ick dreay oiprl

.4

. אינה צריכה לישבע רק בסו כשלוקחת כתובתהop g i t l
)ד "ה

' ומבואר בתוס,  ובי בסו,[zepefn zgwelyk]  צריכה לישבע בי בתחילהmilecb mip d k i p a itle
.  ולא רק למי שהל ומת במדינת הי, שצריכה לישבע א כשמת בביתו:(תרגמה

ezy` z` qpxtle oefl ick eiqkpl micxei c"ia m`d ,zny ea ernye mid zpicnl jldy in .f
:fw .fw sc
?ezy`l hiykz e` miiprl dwcv zzl eiqkpl oicxei m`de ,eizepae eipa

:‰·Â˘˙

ÂÈ˙Â·Â ÂÈ· Â˙˘‡ ˙‡ Ò¯ÙÏÂ ÔÂÊÏ ÔÈÚÏ
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 ומבואר, בי"ד יורדי לנכסיו כדי לזו ולפרנס את אשתו בניו ובנותיוzny micr ipyn erny m` .1
.  שזהו א כדי למכור הנכסי:(בתוס' )ד"ה כששמעו
 ושמעו בו שמת,"  שא כשבאה ממדינת הי אמרה "גירשני בעלי:'עוד מבואר בגמ
. משו דאיהי אפסדה אנפשה,[ מפרנסי אותה רק עד כדי כתובתהmy 'qez - dyxbzpy

zxne`y onfd eze` mcew]

. אבל לא את בניו ובנותיו,  רק את אשתו זני ומפרנסיzny `edy cg` crn erny m` .2
 אבל את הפירות, פי' שלא יורדי למכור עבור בניו ובנותיו,  שהיינו שלא פוסקי:בתוס' )ש ( מבואר
. יכולי לאכול,הגדלי בשדה
.3  עיי בתשובה הקודמת דיzn `edy lew erny m` .3

ÂÈÒÎÓ ËÈ˘Î˙Â ‰˜„ˆ ˙È˙ ÔÈÚÏ

.·

,  נותניsqei ax it l , אבל לעני נתינת תכשיט לאשתו,  שלא נותני מנכסיו צדקה לעניי:בגמ' מבואר
d"c s"ixd itcn .fi sc 'c wxt lirl o"xdne ,zncewd 'eyzay l`enyc `ail` t"kr `id mzwelgn] .  ` לא נותניc q g a x i t l e
.[zny ea erny `lyk s`e ,axc `ail` mb ibilty :gken 'f 'ld zeyi`n b"it n"ndne ,`gip `l
:fw .fw sc

?aegd z` rextl aiig lrad m`d ,dlk`e dzeele ,zny ea ernye mid zpicnl jldy in .g
:‰·Â˘˙

:מבואר

()ד "ה וא בא ואמר לה

'בתוס

 מפני שא לא היו, מפני שיכול לומר "לא אפרע, אי חייב לפרועzepefn c"ia dl ewqt `l m` .1
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.Ê˜ Û„ :ÈÈÈ„ È˘ ¯˘Ú ‰˘Ï˘ ˜¯Ù
."  היתה דוחקת עצמה אע "פ שלא ספקה,מלוי לה

 שא:' ומבארי התוס, הבעל חייב לפרוע את החובdlk`e dzeele ,zepefn c"ia dl ewqt m` .2
 אי חייב לפרוע את החוב עד,"  אמנ א אמר "פסקתי לה מזונות.לא יפרע לא תמצא מי שילוה לה
.[`"yxdnae ,opg d"c i"yxa :fw sc onwl oiire] ,שתשבע שלא הניח צררי
dl izgpd" orhe `a lrade ,dlk`e eiqkpl dcxie zepefn dl ewqte mid zpicnl jldy in .h
.fw sc
?recne ,dl ewqty dn zxfgn m`d ,"ixxv

:‰·Â˘˙

.הבעל נשבע ומוציא ממנה את מה שאכלה

(  )ד "ה נאמi" y x it l

, א אחד לא ילוה לה, דאי לאו הכי, ' )ד"ה וא ( הבעל לא יכול להוציא ממנה את מה שאכלהq e z i t l e
.ויכול רק להצריכה לישבע לגבות מה שגבתה ואכלה
:fw sc

?recne ,dnail zepefn oiwqet m`d

.i

:‰·Â˘˙

.[lra lyn zipefip mipey`x g"b jezay `l`] , לא חייב במזונות יבמתוmeaiid iptl mai .1
 ואפי' שמואל, [ ניזונית משל יבcnr d"cez - dlgk epic oicxn zngn gxeadc ,dzngn] gxae oica cnr m` .2
:  תוס' )ד"ה עמד( מביאי."  כיו שלא שיי הטע של צררי או של "צאי מעשה ידי במזונותיי,מודה בזה
.שמרש "י משמע שזהו משו קנס
[my 'qez - oicxn zngn gxayk e`]

. כיו שחלה, דלא שיי לקונסו, אינה ניזונית משל יב

onfd ribdy xg`l dlg m`

( )ביבמותi" y x my a (  ' )שq ez d i t l

.  ניזונית משל יבg"x d my a
.'ובמש "כ לעיל פרק א' תשובה ג
:fw sc

( )ש

.3

(  ' )שq ez d i t l e

' עיי תוסonfd ribdy iptl dlg m` .4
?epic dne ,`ipewc ip`n df dn .`i

:‰·Â˘˙
`ipew ip`n

.זהו כלי חרס שמחפי עליה עופרת

.1

( )ד "ה חיוריi" y x it l

 אינ נאסרי ביי "נ יותר, אבל בהתכת עופרת,זהו כלי חרס המחופה בהתכת זכוכית

(  ' )שqez d i t le

.משאר כלי חרס
, משו שאינו בולע,  מותרי, דמאני דקוניא א ה חיורי ואוכמי:` כרב זביד הסוברzkld .2
 אבל א יש לה בקעי,  ודוקא כשאי לה קרטופני פי' בקעי,[i"yx - jqp oiie ,m"ekr ilerib ,gqta ung oiprl
. ומרימר מתיר אפי' ירוקי,[iptehxw mdl oi` 'it`]  אסורי, ואילו א ה ירוקי, אסורי

n"wtpe]

 אבל לעני חמ בפסח,[.cl sc f"r - opeva eyinyzy oeik] ,  שהיינו רק לעני יי נס:בתוס' )ד"ה הני( מבואר
.[my 'nb - oinga eyinyzc oeik] , וא שאי בה קרטופני,אסור אפי' בחיורי ואוכמי
z` qpxtnd .1 ,recne ,dnk ,exiagn xky yexcl leki m`d ,mi`ad mixwna exiag z` dpdnd .ai
eipta exiag oenn livnd .3 .exiag ly ezaxeg dpea e` exiag dcyl cxeid .2 .exiag aeg rxetd e` exiag zy`
edetkyk .4 .livd z`f lkae ,exiag oenn z` livdl `"`yk ,cqtd livnl oi`yke ,cqtd livnl yiyk ,eipta `lye
.zextp` zngne aeg zngn `ad .5 .livdl
.gw :fw sc
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˙˘:‰·Â
.1

ezy` z` qpxite xg` cnre ,mid zpicnl jldy in
op g i t l

איבד מעותיו .תוס'

)ד "ה חנ (

כותבי  :דגרע מהיורד לשדה חבירו ,משו שכא השבח לא

בעי .
לפי ר "ת בתוס' )ד"ה חנ וד"ה הא( דברי חנ ה רק במפרנס אשה ,לפי שיכולה לצמצ ולהתפרנס
בדוחק ,ולא בשאר פורע חובו ,שודאי חייב לפרוע מ הדי .
) ' q e z d i t l eש ( מ הדי הוא פטור ,ככל מבריח ארי ,ויש מקומות שחכמי תיקנו לשל לו
שכרו ,כדי שלא ימנע מלהציל ,וכא פטור כי אי את הטע שימנע מלהציל.
 milecb mip d k i p a itl eישבע כמה הוציא ויטול .התוס' )ד"ה הא( מעמידי  :שמדובר באופ שבי "ד
פסקו לה מזונות ,שא לא פסקו לה מזונות ,לכו"ע הבעל פטור מלשל לו על כ .
 exiag aeg z` rxetd .2בסוגיי מבואר שחייב לשל לזה שפרע.
) z " x zh i y i t lבתוס' ש ( להבבלי )שבסוגיי ( לכו"ע מ הדי הלווה חייב לשל לזה שפרע ,משו
שהנאה גמורה היא ,אבל לפי הירושלמי הדי תלוי במחלוקת חנ ובני כהני גדולי .
) ` "a ix d zh iy it leש (

א לפי הבבלי

)שבסוגיי (

הדי תלוי במחלוקת חנ ובני כהני גדולי .

 zeyxa `ly drhpe exiag dcy jezl cxeid .3תוס' )ד"ה חנ ( מביאי  :ששמי לו כאריס ,ומפרשי :
שזהו מפני שהשבח בעי  ,ולכ חייב ולא נחשב למבריח ארי מנכסי חבירו ,וכ הבונה חורבתו של
חבירו ,כיו שהשבח בעי  ,נות לו מה שההנהו.
.4

mciwy mpig xney :`nbecl ,`eal cizrd cqtdn exiag ipta `ly exiag oenn livnd
 xkya zelwnae mirexaתוס' )ש ( מביאי  :שנוטל מבעל הבית את מה ששיל  ,וכ משיב אבידה

שהתבטל ממלאכתו ,שנוטל שכרו רק כפועל בטל.
) z " x i t lבתוס' ש ( השכר הוא מעיקר הדי  ,כיו שהיה ודאי בא הפסד ,דרק פורע חוב אשת חבירו
אומר חנ שפטור הבעל מלשל לו.
) ' qe z d i t l eש (

.5

לחנ הוי תקנה דרבנ שלא ימנע מלהציל.[dfa k"yn ,p"` d"cezae ,.gp sc ,w"a zkqna r"re] ,

cqtd el oi`e exiag oenn livnd

בתוס'

)ד "ה חנ (

מבואר :שדינו כדי מבריח ארי מנכסי חבירו,

שפטור מלשל .
 cqtd el oi`e exiag oenn livdl edetk .6בתוס'
.7

)ד "ה חנ (

מבואר :שחייב לשל לו שכר טרחה,

mc` lkne epnn cea`y ote`a exiag ipta exiag oenn livnd

בתוס'

)ד "ה חנ (

מבואר :שהרי

אלו שלו ,משו דהוי הפקר.
.8

zextp` zngne aeg zngn `ad
) ' q ez d i t lד "ה חנ ( ) i" y x my aבגיטי (

מחזיר לבעלי בחינ .

) ' qezd it leש ( משל לו מה שהוציא כדי להוציאה מיד העובד כוכבי  ,דאל "כ אי ל אד מציל
של חבירו מיד העובדי כוכבי .
,ezcia` el xifgdle ,eaeg rextle elwy z` el lewyl xzen m`d ,exiagn d`pd xcend .bi
.gw sc
?recne

˙˘:‰·Â

 elwy z` el lewyl .1מותר ,דמצוה קעביד ,ולא מהנהו.
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) i" y x it lד "ה ועל העתיד(

¯ËÈ

אפי' על שקלי שעדיי לא נתרמו.

) ' q ez d i t l eד"ה ועל העתיד( מותר רק על שקלו שנתר ובא לידי השליח ואבד או נגנב מהשליח לאחר
שנתרמה התרומה ,וכ מהגבאי ] ,[`"yxdn - dnexzd dnxzpy mcew ca` e` apbp m` 'it`eאבל על מה שעדיי לא
תר
אסורzkqn lr k"yna r"re ,ilaad lr bilte ,ca`a xaecn `ly rnyn inlyexidny mdixac seqa ,`d d"ceza r"re] ,
.[cq ,bq daeyz 'c wxt n"a
.2

dy`d oefn ozile eaeg rextl

 milecb mip d k i pa it lאסור ,משו דקמשתרשי ליה .התוס' )ד"ה הא( מעמידי  :שמדובר באופ
שבי "ד פסקו לה מזונות ,שא לא פסקו לה מזונות ,לכו "ע מותר למודר לית לאשתו מזונות ,שהרי
הבעל פטור מלשל לו על כ .
לפי רבא אליבייהו א לוה ע "מ שלא לפרוע ,מודי ה שמותר.
ולפי רבי אושעיא אליבייהו ג בזה אסור ,דסו סו מהנהו בזה שלא מתבייש מהמלוה.
) z " x z h iy i t lבתוס' ש ( ` op gc ` a i lלהבבלי שבסוגיי מותר לפרוע דוקא חוב מחמת מזו האשה
שבי "ד פסקו לית לה ,אבל לא את חוב חבירו ,משו דהנאה גמורה היא ,ולא היה יכול להפטר מהחוב
בשו עני  ,והיינו כהבבלי ואחרת מהירושלמי ,מפני שלירושלמי אליבא דחנ מותר לפרוע ג חוב
חבירו.
 ` " a i x d z h iy i t l eג לפי הבבלי אליבא דחנ מותר לפרוע א את חוב חבירו.
 ezcia` el xifgdl .3מותר ,ובמקו שנוטלי שכר ,תיפול ההנאה להקדש.
בתוס' )ד"ה ובמקו ( מבואר :שמדובר או כשנכסי שניה אסורי זה על זה או כשרק נכסי מחזיר אסורי
על בעל האבידה ,ואי המחזיר רוצה לקבל שכר ,אבל א המחזיר רוצה השכר ,יכול לקבל שכרו ,ושא
רק נכסי בעל האבידה אסורי על המחזיר ,אי איסור להחזיר את האבידה ,ויעכב השכר אצלוlv` 'it] ,
.[`"yxdn - dcia`d lra
?oihren miqkpdy onfa ,zepae mipa gipde zny ina oicd dn .ci

:gw sc

˙˘:‰·Â

 w " z it lהבנות יזונו ,והבני יחזרו על הפתחי  ,מכח תקנת חכמי .
` :x ne` o en cוכי בשביל שאני זכר הפסדתי .ומבואר בתוס' )ד"ה אדמו ( בש ר "ת :שג אדמו סובר
כחכמי  ,וקא מתמה בעלמא .ושכ הלכתא ,[b"x xn` d"c :hlw sc a"aa 'qezd :eazky dn r"re] .והביאו את הגמ'
לעיל )ד קג :(.שמ "מ א קדמו ומכרו מה שמכרו מכרו.
.oixerya el dcede oihig eprh .1 ?recne ,zvwna dcen oicn dreay aiig oldlc mixwna m`d .eh
dxyr" eprh .4 .oipwpwa dcede ony zcn eprh .3 .oixerya el dcede oixerye oihig eprh .2
dxyr" eprh .6 .dtilwa dcede eztilwa oenix eprh .5 .oipwpwa el dcede "mi`ln ony ick
:gw sc
.onyd `la mipwpwd zxyra e` oipwpw dynga dcede ,"jlv` il yi ony oick

˙˘:‰·Â

‡.

ÔÈ¯ÂÚ˘· ÂÏ ‰„Â‰Â ÔÈËÈÁ ÂÚË

בתוס' )ד"ה אי הכי( מבואר w " z it ly :פטור ,מפני שצרי הודאה ממי הטענה b" x i t l e .חייב ,מפני שלא
צרי הודאה ממי הטענה ,וסוגייתנו כמ"ד דפטור.

·.

ÔÈ¯ÂÚ˘· ‰„Â‰Â ÔÈ¯ÂÚ˘Â ÔÈËÈÁ ÂÚË

][xeht mixerya dcede oihig eprh xaeqd mcewd `yepay w"z zhiyl

 l` en y x n` p "x i tlחייב שבועה.
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¯Î

 ` a ` x a ` i ig i a x i t l eפטור משבועה.

‚.

ÔÈ˜˜· ÂÏ ‰„Â‰Â ,ÔÓ˘ ˙„Ó ÂÚË

כנ"ל נושא א' .וכ הדי כשטענו "מלא עשרה כדי שמ יש

לי בבור " והודה לו בקנקני .

„.

ÔÈ˜˜· ÂÏ ‰„Â‰Â "ÌÈ‡ÏÓ ÔÓ˘ È„Î ‰¯˘Ú" ÂÚË

דינו כדי טענו חיטי ושעורי  ,והודה לו

בשעורי  ,כנ "ל נושא ב'.

.‰

 ‰ÙÈÏ˜· ÂÏ ‰„Â‰Â ,Â˙ÙÈÏ˜· ÔÂÓÈ¯ ÂÚËנחשב כמודה במקצת מי הטענה ,דכולה חדא מילתא
הוא ,ולא דומה לטענו שמ וקנקני והודה בקנקני  ,שנחשב מודה לא ממי הטענה.

.Â

ÔÈ˜˜ ‰˘ÓÁ· ÂÏ ‰„Â‰Â ,"ÍÏˆ‡ ÈÏ ˘È ÔÓ˘ È„Î ‰¯˘Ú" ÂÚË

 oen c` i t lיש בטענה ג קנקני  ,ולכ כשהודה בחמשה הוי מודה במקצת ,ומיגו דמשתבע אקנקני
משתבע נמי על השמ .[zvwna dcen ied `l - onyd lr dcedy `la mipwpwd zxyra dced m`e] ,
 op a x i t leאי בטענה רק שמ בלא קנקני  ,ולא נחשב מודה במקצת.
lbxd z` el hyte epzgl zern wqeta oicd dn .fh
dn el oi`y epiid :i"yxa 'a

]'itle ,ayz d"c 'qez oiire ,eixacl yg epi` epiid :i"yxa '` 'itl

oipwpd mixacl miaygp zernd zwiqt m`de ,dwqt `id m`a oicd dne ,[ozil

?dxin`a

.hw sc

˙˘:‰·Â

‡.

""‰¯ÈÓ‡· ÔÈ˜‰ ÌÈ¯·„‰ Ô‰ Ô‰

) m" a y x d z h iy i t lבתוס' ד"ה תשב( "ה ה הדברי הנקני באמירה " אומרי רק א היה פסיקה בזמ
קידושי  ,ובסוגייתנו ] ['a `yep onwl x`eand itkמדובר שהפסיקה היתה לא בזמ הקידושי  ,ולכ החת אינו יכול
לתבוע את האב לדי בלא שעשו קני .
) ' q ez a d i p y d d hi y d i t l eש  ,ע"פ הירושלמי( "ה ה הדברי הנקני באמירה " אומרי רק בנישואי
ראשוני  ,ודוקא כשהאב משיא את בתו ,ובסוגייתנו ] [`ad `yepa x`eand itkמדובר כשאינו רוצה החת לטרוח
להביא את האב לדי או כמבואר בירושלמי ,שבנישואי שניי או א אחיה ואמה פוסקי עבורה צרי קני
ולא מועיל אמירה.

·‰˜ÒÙÂ ‡È‰˘Î Â‡ Ï‚¯‰ Ë˘ÙÂ Â˙ÁÏ ˙ÂÚÓ ˜ÒÂÙ· .
˜"˙ ÈÙÏ
תשב עד שתלבי ראשה ,ואי חייב לכונסה
 d ia i l ` e p iz p y n c ` p z i t lזהו בי א האב פסק ובי א היא פסקה.
) d ced i x a i qei i a x it leבברייתא( `  d ia i lזהו דוקא כשפסקה היא על עצמה ,אבל א האבא פסק,
יכולה לומר "אבא פסק עלי מה אני יכולה לעשות ".
) ' q ez d i t lד"ה הפוסק( מחלוקת דוקא כשהאב פסק במעמדה והיא גדולה ,אבל לא פסק במעמדה,
או שהיא קטנה ,מודה ת "ק שיכולה לומר לו "או כנוס או פטור "wleg i"yxy :azek ,dna d"c i"yx lr `"yxdnd] .
.[oenc` lr wleg w"z dfa mbc ,xaeqe 'qezd lr

ÔÂÓ„‡ ÈÙÏ
יכולה לומר לו "או כנוס או פטור ".
 d ia i l ` ep i z p y n c ` p z i t lזהו רק א האב פסק ,אבל א היא גדולה והיא פסקה תשב עד שתלבי
ראשה.
) d ced i x a i q ei ia x i t l eבברייתא(

`  d ia i lזהו בכל מקרה ,שא האב פסק ,אומרת לו "מה אני יכולה
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‡Î¯

:Ë˜ .Ë˜ Û„ :ÈÈÈ„ È˘ ¯˘Ú ‰˘Ï˘ ˜¯Ù

 עכשיו שאינו נות מה, יכולה לומר לו "כסבורה אני שאבא נות עלי, וא היא גדולה והיא פסקה," לעשות
." עלי לעשות

‰˜ÒÙ˘ ‰Ë˜

.‚

.לכו "ע כופי את הבעל לית גט

:ÌÂÎÈÒÏ
- deyciw dig`e dia`yk e` miipy oi`eypae ,oiyeciwd onfa `l dzid dwiqtdy ote`a ,dlecb `ide zad cnrna]

a`d wqtyk

.1

 ` א לפי ת "ק יכולהz i i x a c `p z l e ,  הדי תלוי במחלוקת אדמו ורבנep i zp y nc ` p z it l ,['qez
." לומר "או כנוס או פטור
` p z l e l i ` e ,לכו "ע תשב עד שילבי ראשה

oi zi p z nc `p z l ,dlecb `ide zad dwqtyk
. ` הדי תלוי במחלוקת אדמו ות "קz i i xa c

.2

. לכו "ע כופי את הבעל לגרשdphw `ide zad dwqt .3
eza z` `iynd `ed a`dy ote`a mipey`x oi`eyipae oiyeciwd onfa dzid dwiqtd m`

.4

. שהחת יכול לכפות את האב לית לו מה שהתחייב: תוס' כותבי
,jtidl e` eza z` `iynd `ed a`de mipey`x oi`eypae oiyeciwd onfa `l dwiqtd m`
.' הדי תלוי בשתי שיטות התוסmiipy oi`eyipa la` oiyeciwd onfa dwiqtdyk

.5

mezgd oiic `edy e` ,oniq d`yryk e` cra dilr mezg `ede ,epnn dlefby dcyd lr xxerd .fi
`id dlefb xneln ezekf z` cai` m`d ,oerny ly dcydy cirn e` mipiicd iptl miewy xhya
:hw .hw sc
?recne ,epnn

:‰·Â˘˙
[cra eilr mezg xrxrnde xg`l dxkn xrxrn `ed eilry eze`y 'it]

.פוסקי כ להלכה
 שזהו דוקא: כותבי

( )ד "ה אדמו

cra dilr mezg `ede dcyd lr xxerd

( )ד "ה אדמו

.1

' תוס. איבד את זכותוmink g it l

' תוס."  יכול לומר "השני נוח לי והראשו קשה הימנוoen c` it le
. ולעשות דבר הנראה הודאה, מפני שלא היה לו לחתו

ok dyr wfgend - d`yr d"c i"yx itl ,wfgend my lr d`xwe zxg` dcyl xvin oniq d`yry 'it]

xg`l oniq d`yryk

.2

 אא "כ טוע העד, לכו "ע איבד העורר את זכותו.[ok dyr xxerd - d`yr d"c :hw sc 'qezd itle ,el mzg xxerde
,"  ואותו התל הסמו למצר בלבד הוא של המחזיק,"תל אחד הוא שעשיתי סימ ולא כל השדה
. לכו"ע לא איבד זכותוdcyd x`y oiprl ,  מחלוקת אדמו וחכמיmlzd oiprl
. " נאמea izicedy mlz epnn izgwle izxfg" orhe xfg .3
ebin" opixn`y xaeqy rnyn]

. משו שאמרינ הפה שאסר על התל הוא הפה שהתיר,  נאמi" yx i t l
.[e`l d"c .l sc a"a 'qeza oierie ,"rxtnl

,"  דנאמ במיגו דאי בעי אמר "מזוי, ' )ד"ה א ( זהו דוקא כשאי כתב ידו יוצא ממקו אחרq e z d i t l e
. משו שלא אמרינ מיגו למפרע,  לא נאמ,אבל א כתב ידו יוצא ממקו אחר
. לכו "ע לא איבד העורר את זכותוenvrl oniq d`yryk .4
 מפני שדייני,לכו "ע לא איבד זכותו

miewn xhydy eilr mezg oiic `ede dcyd lr xxerd

.5

.[micr k"`yn] חותמי א שלא קראוהו
 שלכו "ע לוי יכול: ע"פ הגמ' בב"ב( מבואר,  בתוס' )ד"ה אדמוoerny ly `idy dcy lr cirdy iel .6
. שזהו מפני שלוי לא עשה מעשה:  ומבארי,לערער על השדה ולא איבד את זכותו
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·Î¯

?xhya aezkd lk lr mb micirn m`d ,xhy miniiwnd mipiic .gi

:‰·Â˘˙

 כיו שה מקיימי, ולא על מה שכתוב בשטר, עדות רק על אימות החתימותzexhy mzqa m` .1
.בלא לקרוא את השטר
: בתוס' )ד"ה לא שנו( מבוארziad jeza ozepe `yep oig`d on cg`yk minezi xhya m` .2
 כיו שבי"ד רמו נפשייהו לבדוק א נושא ונות עבורו או עבור,שחתימת על כל מה שכתוב בשטר
. היתומי
:hw sc

recne ,edcy jxc dca`e ,mid zpicnl jldy ina oicd dn .hi

:‰·Â˘˙

לכו "ע איבד

cg gkn e` drax` gkn e`ay mc` ipa drax`l mikiiy eixvin zrax` m`

.1

. דכל אחד יכול לדחותו לב אד אחר,זכותו
drax` gkn `ay cg`l mikiiy mixvin drax`d m`

.2

. יל לו בקצרהoen c` it l
 מפני שכל אחד יכול לומר, כיו שהפסיד דרכו, יקנה לו דר במאה מנה או יפרח באוירop a x i t le
.'לזה שאיבד את דרכו "אי שתקת " וכו
 שזהו אחרת:  וכותבי, לפי רבנ אומרי "אי שתקת " ג א לא אוזיל גביה:( לפי התוס' )ד"ה ורבנ
, דא לא אוזיל, שלרבנ אומרי "אי שתקת " רק א אוזיל גביה,משיטת רש"י )במסכת בב"ק( הסובר
."יכול לומר לו "לכי תהדר
. שלכו "ע יל בקצרה:מבואר

( )ד "ה ורבנ

' בתוסcg gkn `ad cga m` .3

leki cg` lk m`d ,el epzp `le mig`d ewlge ,lwc ipeltl epziy deev ezzin zryay in .k
:hw sc
?recne ,xg` g`l ipeltd z` zegcl

:‰·Â˘˙

, ולכ בטלה חלוקה,[c"ix 'qez - cg` lk ly ewlg hrnzn did ,dwelg iptl ipeltl mipzep eid eli` ixdy] אי יכולי לדחותו
. ואח"כ עושי חלוקה מחדש,ונותני לפלוני חלקו
:hw sc

?lwc i`vg ipy gipde ,lwc ipeltl epziy deev ezzin zryay ina oicd dn .`k

:‰·Â˘˙

 והיתומי היו נותני לה, "ושאר דקלי הרבה היו לו: ופרש "י, הבני יכולי לית לפלוני את שני החצאי
.[ak sirq bpx 'iq r"y r"re ,minly yiy t"r`] " אות שני חצאי שיש טורח בה יותר
xhyl zxge`n dxikn xhy `ived oernye ,oerny lr aeg xhy `ivedy oae`xa oicd dn .ak
.iw sc
?recne ,on`p in ,rext e` siefn d`eldd xhyy orehe ,d`eldd

:‰·Â˘˙
,dt 'iq n"g r"y oiir]

."  לכו "ע הלווה נאמ לטעו "מזויxhy oiazek k"g`e zern oipzepy mewna .1
. שהרי המלוה היה צרי לגבות המעות בחובו,"  `[ או "פרועsirq
zern oipzep k"g`e xhy oiazeky mewna

.2

. מפני שהמלוה היה צרי למסור מודעא שאינו מוכר אלא כדי למשכנו,  הלווה נאמoen c` it l
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‚Î¯

.È˜ Û„ :ÈÈÈ„ È˘ ¯˘Ú ‰˘Ï˘ ˜¯Ù

 ויתחרט מליקח, מחשש שיוודע ללווה מהמודעא, דלא רצה למסור מודעא,  המלוה נאמmink g i tle
.  ולא יהיה למלוה משכו,את השדה
.iw sc

?recne ,mieey zeaegde df lr df aeg xhy e`ivedy mipya oicd dn .bk

:‰·Â˘˙

Ô·Â‡¯ ÏÚ ÔÂÚÓ˘Â ,ÔÂÚÓ˘ ÏÚ ¯Ë˘ ‡ÈˆÂ‰˘ Ô·Â‡¯˘Î
dely mcew ,oae`x ly xhyd oerxit onfe ,oae`x ly exhyn xge`n oerny ly exhy m`
 לכו"ע זה עומד בשלו וזהzixeaif wx e` zipepia wx e` zicir wx yi mdn cg` lkle ,oernyn

.‡
.1

. דאפוכי מטרתא למה לי,עומד בשלו
zixeaif wx ipyle zipepiae zicir yi cg`lyk

.2

. מפני שאפוכי מטרתא למה לי, זה עומד בשלו וזה עומד בשלוoi n y o d mler ly a c" n l
. וזה גובה שטר חובו, זה גובה שטר חובוoi n y o d el ya c "n it le

'‰Ï È˘‰Â ,ÌÈ˘ 'ÈÏ ‰ÂÏ ÔÂ˘‡¯‰˘Î .·
 ולכ כ הדי ג א,  כיו שלוה לפני שהגיע זמ הפירעו, וזה גובה שטר חובו,לכו "ע זה גובה שטר חובו
.  והשני בתו זמנו לוה לי' שני, הראשו לוה לה' שני

ÌÈ˘ 'ÈÏ ‰ÂÏ È˘‰ ÌÈ˘ ˘ÓÁ‰ ÌÏ˘˘ ÌÂÈ· Ì‡

.‚

. משו שאי דרכו של אד ללוות ביו דמישל ההלואה, זה עומד בשלו וזה עומד בשלוoen c` it l
. משו שאד עלול ללוות עבור יו אחד, וזה גובה שטר חובו, זה גובה שטר חובוop a x i t le
:iw .iw sc

?xg` mewnl xearl dy`d z` sekl leki yi`d m`d .ck

:‰·Â˘˙

לעבר הירד או לגליל אי

 מיהודה: לדוגמא,ux`l ux`n .1
.  א מעיר לעיר ומכר לכר,יכולי לכו אותה לצאת

[yly d"c .iw sc 'qez - dcedia qxi`y dcedi oaa]

 מפני, שכופי אותה לצאת לאר הבעל:מבואר

( )ש

'בתוס

jtidl e` lilba qxi`y dcedi oa

.2

.שעל מנת כ נשאה
. יכול לכו

 א מעיר לעיר ומכר לכר,ux` dze`a .3

.  אי יכול לכוdrxd depl dtid depn e` xirl jxkn e` jxkl xirn m` .4
dtid depl drxd depn m`

.5

.  יכול לכוw " z it l
.  תחילת חולי מעיי,[i"yx - daehl 'it`]  מפני ששינוי וסת,  אי יכול לכוb" a yx i t l e
. א מנוה היפה לנוה הרעה, וכ היא יכולה לכופו, יכול לכו אותהl`xyi ux`l l"egn .6
. א מנוה הרעה לנוה היפה, וכ היא לא יכולה לכופו, אי יכול לכופהl"egl l`xyi ux`n .7
`ide zelrl dvex `l yi`dyk e` dvex yi`de i"`l zelrl dvex `l dy`dyk oicd dn .dk
:iw sc
?dvex

:‰·Â˘˙

. יוציאה בלא כתובהdvex `ede zelrl dvex `l dy`d m` .1
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¯„Î

 dvex `ide zelrl dvex `l yi`d m` .2יוציא וית כתובה,
ומבואר בתוס' )ד"ה הוא( dfd onfay :אי נוהג די זה ,מפני סכנת דרכי  ,ושלפי רבינו חיי
שיש כמה מצוות התלויות באר וכמה עונשי שאי אנו יכולי ליזהר בה ולעמוד עליה .

זהו מפני

,enewnl dxfg z`vl etekl leki oec`d m`d ,milyexil e` l`xyi ux`l gxay car .ek
:iw sc
?recne

˙˘:‰·Â

 l`xyi ux`l gxay car .1האדו אינו יכול לכופו לצאת ,הגמ' אומרת :שאומרי לאדו שימכרנו
לבני אר ישראל ,משו ישיבת אר ישראל.
) ' q ez a o ey` x d u ex iz d i t lד "ה הכי(
) z " x i t l eבתוס' ש (

א לא מוצא למי למכור ,יכתוב לו שטר על דמיו.

אי אומרי לאדו למכור לאחרי  ,אלא כותבי שטר על דמיו.

) z " x it l ,milyexil gxay car .2בתוס' ד"ה ואי ( יכול האדו לכופו להוציאו מירושלי  ,דאי אנו
רוצי שיהיו עבדי בירושלי יותר מדאי ,אלא מיוחסי .[w"nhiy oiire] ,
dvex `ide ,dzaezkl [mirx zern] l`xyi ux` zern dl ozil dvexe ezy` z` yxbna oicd dn .fk
:iw sc
?recne ,[miaeh zern] `iwhetw zern

˙˘:‰·Â

 op a x c d a ezk c" n i t lמקולי כתובה שנו כא שלא הולכי בתר שיעבוד ,ויכול לית לה אפי' ממעות
הרעי  ,דהיינו שא נשאה באר ישראל וגירשה באר ישראל או נשאה בקפוטקיא וגירשה באר ישראל
או להיפ  ,נות לה ממעות אר ישראל ] ,[mirx zernורק א נשאה בקפוטקיא וגירשה בקפוטקיא ,נות לה
ממעות קפוטקיא.
 [b"ayx epiidc] ` z i ix e` c d a ez k c" n i t l eאזלינ בתר שיעבוד ,דהיינו מקו הנישואי  ,לכ א נשאה
בקפוטקיא וגירשה באר"י ,נות לה ממעות קפוטקיא ].[i"x` zernn - mipte`d x`ya
,mirx zerna xifgdl leki deeld m`d ,exiag lr aeg xhy `iveny ina oicd dn .gk
:iw sc
?recne

˙˘:‰·Â

אזלינ בתר מקו השיעבוד ,ולכ :
 laa xhya aezk m` .1מגבהו ממעות בבל.
 i"x` aezk m` .2מגבהו משל אר "י שה רעי .
 mewnd z` aezk `l m` .3א הוציאו בבבל ,מגבהו ממעות בבל ,וא הוציאו באר "י ,מגבהו ממעות
אר "י.
.4

mipeicpet e` mirlq m` yxit `le sqk zerahn d`n :`nbecl ,[mzq sqk] "rahn" ea eazk
מה שירצה לווה מגבהו ,ובלבד שיהיה מטבע ואפי' איסרי "rahn" aezk `le "sqk" aezk m`e ,

מגבהו נסכא .תוס'

)ד "ה נסכא(

מדייקי מכא  :שנסכא עדי ממעות ודינרי .

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

