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    """"ַהׁשֹּוֵאלַהׁשֹּוֵאלַהׁשֹּוֵאלַהׁשֹּוֵאל""""    ––––' ' ' ' חחחחפרק פרק פרק פרק     בבא מציעאבבא מציעאבבא מציעאבבא מציעאמסכת מסכת מסכת מסכת 

            בבבב- - - - , א, א, א, אצדצדצדצד .1
ָנה          ִמׁשְ

ּה,  ָעֶליָה ִעּמָ ַאל ּבְ ָרה ְוׁשָ ֹוֵאל ֶאת ַהּפָ   ַהׁשּ
ּה,  ָעֶליָה ִעּמָ ַכר ּבְ   אֹו ׂשָ

ָרה,  ַאל ֶאת ַהּפָ ְך ׁשָ ָכָרן ְוַאַחר ּכָ ָעִלים אֹו ׂשְ ַאל ַהּבְ   ׁשָ
טּור.  - ֵמָתה    ּפָ

ֱאַמר:  ּנֶ ָעָליו ִעּמֹו ׁשֶ ם" -"ִאם ּבְ ּלֵ 271לֹא ְיׁשַ
  .  (שמות כב, יד)    

ָעִלים,    צד,ב ַאל ֶאת ַהּבְ ְך ׁשָ ָרה ְוַאַחר ּכָ ַאל ֶאת ַהּפָ   ֲאָבל ׁשָ
ָכָרן, ּוֵמָתה יב,  -  אֹו ׂשְ   ַחּיָ

ֱאַמר: ּנֶ ָעָליו ֵאין ִעּמֹו     ׁשֶ ם" - "ּבְ ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ 272ׁשַ
    .(שמות כב, יג)    

   

ָמָרא    ּגְ

ָקָתֵני ֵסיָפא ָרה" :ִמּדְ ַאל ֶאת ַהּפָ ְך ׁשָ ָקָתֵני "ְוַאַחר ּכָ א ּדְ ֵריׁשָ ָלל ּדְ ּה ", ִמּכְ ׁש  -  "ִעּמָ ּה ַמּמָ   . ִעּמָ
ׁש " ּה ַמּמָ ַחת ָלּה  -  "ִעּמָ ּכַ    ?ִמי ִמׁשְ

ָרה  יָכה,  - ּפָ   בְמׁשִ
ֲאִמיָרה!  -ּוְבָעִלים    ּבַ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ

ֲחֵצרֹו  ָרה ּבַ ַקְייָמא ּפָ גֹון ּדְ   ׁשֹוֵאל, ּדְ ּכְ
יָכה.  ָרא ְמׁשִ ָלא ִמַחּסְ   ּדְ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ

ָרְתָך.  ּדְ  יַכת ּפָ ַעת ְמׁשִ ֵאל ַעד ׁשְ ָ ׁשּ   ָאַמר ֵליּה: ַאּתְ ּגּוָפְך לֹא ּתִ
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ָכרוֹ   ׂשְ א ּבִ ִכיר הּוא ּבָ ם ִאם ׂשָ ּלֵ ָעָליו ִעּמֹו לֹא ְיׁשַ   ִאם ּבְ
272
ַאל ִא   םְוִכי ִיׁשְ ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ָעָליו ֵאין ִעּמֹו ׁשַ ר אֹו ֵמת ּבְ ּבַ   יׁש ֵמִעם ֵרֵעהּו ְוִנׁשְ

  רש"י
. אבל שאל את הפרה וכו'

אשמעינן אע''פ שהיה עמו 
בשעת אונסיה לא הוי שאילה 
בבעלים לאיפטורי אלא אם כן 
היה עמו בשעת שאלה וטעמא 

   מפרש בגמרא:
  גמ' 

. משאמר לו ובעלים באמירה
נשאלין לך הוי הרי פרתי ואני 

גופו שאול לו ופרה אכתי 
מיחסרא משיכה ועל כן הוה 
ליה שאל בעלים ואחר כך שאל 

  פרה:
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        צד, ב צד, ב צד, ב צד, ב  .2
ַנן ָהָתם    :ּתְ

ָעה ׁשֹוְמִרים ֵהם: "   ַאְרּבָ
ם,    ׁשֹוֵמר ִחּנָ

ֹוֵאל,    ְוַהׁשּ
ָכר,  א ׂשָ   נֹוׂשֵ

ֹוֵכר.    ְוַהׂשּ
ם  ע ַעל  - ׁשֹוֵמר ִחּנָ ּבָ   ל, ַהּכִֹנׁשְ

ֹוֵאל  ם ֶאת ַהּכֹ -ְוַהׁשּ ּלֵ   ל, ְמׁשַ
ֹוֵכר  ָכר ְוַהׂשּ א ׂשָ ִעין  –נֹוׂשֵ ּבָ בּוָרה  :ִנׁשְ ְ בּוָיה ,ַעל ַהׁשּ ְ ָתה,  ,ְוַעל ַהׁשּ   ְוַעל ַהּמֵ

ִמים ּלְ ֵניָבה ,ֶאת ָהֲאֵביָדה    :ּוְמׁשַ   . (בבא מציעא צג.) "ְוֶאת ַהּגְ
  

י     ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ָתנּו  ַנןּדְ    :ַרּבָ
ה ִראׁשֹוָנה" ָרׁשָ ּפָ
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ם,  -  ח)-(שמות כב, ו   ׁשֹוֵמר ִחּנָ   ֶנֶאְמָרה ּבְ

ה ִנּיָ ׁשְ
ָכר - יב)- (שמות כב, ט  274 ׁשֹוֵמר ׂשָ    .ּבְ

ית ִליׁשִ ׁשְ
ׁשֹוֵאל – יד)- (שמות כב, יג 275   . "ּבְ

  
ָלָמא ׁשְ ׁשֹוֵאל" :ּבִ ית ּבְ ִליׁשִ ַאל ִאיׁש ֵמִעם  :ְמפֹוָרׁש  "ׁשְ ר אֹו ֵמת"ְוִכי ִיׁשְ ּבַ    ,ֵרֵעהּו ְוִנׁשְ

ָעָליו ֵאין ִעּמֹו  ם" -ּבְ ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ   . (שמות כב, יג) ׁשַ
א  ם"ֶאּלָ ׁשֹוֵמר ִחּנָ ָכר ,ִראׁשֹוָנה ּבְ ׁשֹוֵמר ׂשָ ה ּבְ ִנּיָ    !ִאיּפּוְך ֲאָנא - "ׁשְ

  
ָכר,  ׁשֹוֵמר ׂשָ ה ּבְ ִנּיָ ָרא ׁשְ ּבְ   ִמְסּתַ

ְגֵניָבה ַוֲאֵביָדה.  יב ּבִ ן ַחּיָ ּכֵ   ׁשֶ
  

ָכר,  ׁשֹוֵמר ׂשָ ה ִראׁשֹוָנה ּבְ ַרּבָ   ַאּדְ
ָנב!  טֹוֵען ַטֲעַנת ּגַ לּוֵמי ֶכֶפל ּבְ ׁשְ ם ּתַ ּלֵ ן ְמׁשַ ּכֵ   ׁשֶ

  
בּוָעה.  ,ֲאִפיּלּו ָהִכי ׁשְ ֵפיָלא ּבִ בּוָעה ֲעִדיָפא ִמּכְ לֹא ׁשְ   ַקְרָנא ּבְ

  
ַדע ל ,ּתֵ ָהא ׁשֹוֵאל ּכָ א ֶקֶרן.  ּדְ ם ֶאּלָ ּלֵ ּלֹו, ְוֵאינֹו ְמׁשַ   ֲהָנָאה ׁשֶ

  
ּלֹו? ל ֲהָנָאה ׁשֶ ֹוֵאל ּכָ    !ְוַהׁשּ

ֲעָיא ְמזֹוֵני!    ְוָהא ּבָ
  

ֲאַגם.  ַקְייָמא ּבַ   ּדְ
  

ֲעָיא ְנִטיָרה    !ְוָהא ּבָ
  

ָנַטר ָמָתא.    ּבְ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
יָמא ּלֹו",  :ָלא ּתֵ ל ֲהָנָאה ׁשֶ   "ּכָ

א ּלוֹ ' :ֵאיָמא ,ֶאלָּ   . 'רֹוב ֲהָנָאה ׁשֶ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ִלים.  ִאיַלת ּכֵ ׁשְ   ּבִ
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ָנִים וווו  ם ׁשְ ּלֵ ב ְיׁשַ נָּ ֵצא ַהּגַ ית ָהִאיׁש ִאם ִיּמָ ב ִמּבֵ מֹר ְוֻגּנַ ֶסף אֹו ֵכִלים ִלׁשְ ן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ּכֶ י ִיתֵּ ַעל  זזזז. ּכִ ב ְוִנְקַרב ּבַ ּנָ ֵצא ַהּגַ ִית ֶאל ָהֱאלִֹהים ִאם לֹא ִיּמָ ַהּבַ

ְמֶלאֶכת ֵרֵעהוּ  ַלח ָידֹו ּבִ י הּוא ֶזה ַעד ָהֱאלִֹהי חחחח. ִאם לֹא ׁשָ ר יֹאַמר ּכִ ל ֲאֵבָדה ֲאׁשֶ ְלָמה ַעל ּכָ ה ַעל ׂשַ ע ַעל ׁשֹור ַעל ֲחמֹור ַעל ׂשֶ ׁשַ ַבר ּפֶ ל ּדְ ַבר ַעל ּכָ ם ָיבֹא ּדְ
ם  ּלֵ יֻען ֱאלִֹהים ְיׁשַ ר ַיְרׁשִ ֵניֶהם ֲאׁשֶ ַנִים ְלֵרֵעהוּ ׁשְ   ׁשְ

274
ה ֵאין רֶֹאה טטטט  ּבָ ר אֹו ִנׁשְ ּבַ מֹר ּוֵמת אֹו ִנׁשְ ֵהָמה ִלׁשְ ה ְוָכל ּבְ ן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ֲחמֹור אֹו ׁשֹור אֹו ׂשֶ י ִיתֵּ ֻבַעת ה יייי. ּכִ ַלח ָידֹו  'ׁשְ ֵניֶהם ִאם לֹא ׁשָ ין ׁשְ ְהֶיה ּבֵ תִּ

ָעָליו ְולֹא ְיׁשַ  ְמֶלאֶכת ֵרֵעהּו ְוָלַקח ּבְ םּבִ ם ִלְבָעָליו יאיאיאיא. ּלֵ ּלֵ ֵנב ֵמִעּמֹו ְיׁשַ ֹנב ִיּגָ ם יביביביב. ְוִאם ּגָ ּלֵ ֵרָפה לֹא ְיׁשַ ֵרף ְיִבֵאהּו ֵעד ַהּטְ   ִאם ָטרֹף ִיּטָ
275
םיג   ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ָעָליו ֵאין ִעּמֹו ׁשַ ר אֹו ֵמת ּבְ ּבַ ַאל ִאיׁש ֵמִעם ֵרֵעהּו ְוִנׁשְ ָעָליו ִעּמֹו לֹא יְ  ידידידיד. ְוִכי ִיׁשְ ָכרוֹ ִאם ּבְ ׂשְ א ּבִ ִכיר הּוא ּבָ ם ִאם ׂשָ ּלֵ   ׁשַ

  רש"י
. שכן הוא שלא פשעו בה נשבעין

   ושלח שלחו בה יד:
. שלש פרשיות ראשונהפרשה 

הן סמוכות כי יתן איש אל רעהו 
כסף או כלים לשמור (שמות כב) 
ובה פטר על הגניבה דכתיב 
(שם) וגונב מבית האיש שטוען 
שנגנבה הימנו דכתיב (שם) 
ונקרב בעל הבית אל האלהים 
ואוקימנא לשבועה שנשבע שלא 
שלח בה ידו ואחריה כי יתן איש 
 אל רעהו חמור או שור או שה

ובה חייב על הגניבה ופטר על 
האונסין בשבועה דכתיב (שם) 
ומת או נשבר או נשבה שבועת 
ה' תהיה ואם גנוב יגנב ישלם 
ושלישית וכי ישאל וחייב בה 
את האונסין כשאין בעליו עמו 

   ופטר בבעלים:
. טוען שנגנבה בטוען טענת גנב

הימנו ונמצא שהוא עצמו גנבה 
חייב בה כפל בפרשה ראשונה 

תיב אם לא ימצא הגנב דכ
וסמיך ליה על כל דבר פשע 
ישלם שנים ואוקימנא בפרק 
מרובה (ב''ק דף סג:) אם לא 
ימצא כמו שאומר אלא הוא 
עצמו גנבו ישלם שנים וכגון 
שנשבע תחילה לשקר שנגנב 
אבל באו עדים קודם שנשבע 
תחלה לשקר אינו משלם כפל 
דהכי כתיב אם לא ימצא הגנב 

בעל הבית אל וכבר נשבע ונקרב 
האלהים לשבועה על כל דבר 
פשע אשר ירשיעון דיינין בעדים 
ישלם שנים וכיון דחומרא היא 
שדייה להך פרשתא אשומר 
שכר דאילו פרשה שניה ליכא 
כפל דהא מיחייב ליה בגניבה 
ואבידה ומכי טעין נגנבה מחייב 

   עצמו בקרן:
. חמורה שניה אפילו הכי

מראשונה דקרנא בלא שבועה 
שהשניה מחייבתו לשלם קרן 
משאמר נגנבה ואפילו לא נשבע 
לשקר זה חמורה מן הראשונה 
שפוטרתו מלשלם קרן אם לא 
באו עדים שהוא גנבה אף על פי 
שמחייבתו כפל לאחר שנשבע 
לשקר ובאו עדים ובלא שבועה 

   אין שם כפל:
. דהא עדיפא מדלא פטר תדע

שואל על הגניבה וניחייביה כפל 
   לאחר שבועה:

. דהא שואל כל הנאה שלו
שבחנם הוא עושה מלאכתו ובו 
היה לו להחמיר יותר וחייבו על 
טענת גנב קרן בלא שבועה ולא 
פטרו בשבועה כדי להביאו לידי 

   כפל:
. כלומר יש שואל דקיימא באגם

שכל הנאה שלו כגון שהיה אגם 
   סמוך לו:
   . שאינו נותן שכר:רוב הנאה

. ואיבעית אימא בשאילת כלים
כל הנאה שלו דלא בעי מזוני 

   ונשמרין בביתו חנם:
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        צד, ב צד, ב צד, ב צד, ב  .3
ֹוֵכר " ָכר ְוַהׂשּ א ׂשָ ִעין    –נֹוׂשֵ ּבָ בּוָרה  :ִנׁשְ ְ    ,ַעל ַהׁשּ

בּוָיה ְ    ,ְוַעל ַהׁשּ
ָתה,    ְוַעל ַהּמֵ

ִמים ּלְ    ,ֶאת ָהֲאֵביָדה    :ּוְמׁשַ
ֵניָבה   ."ְוֶאת ַהּגְ

  
ֵניָבה ָלָמא ּגְ ׁשְ ְכִתיב – ּבִ נֹ :ּדִ ם ִלְבָעָליו""וִאם ּגָ ּלֵ ֵנב ֵמִעּמֹו ְיׁשַ   , (שמות כב, יא) ב ִיּגָ

א ֲאֵביָדה ְמָנא ָלן    ?ֶאלָּ
  

ַתְנָיא    :ּדְ

נֹ" ֵנב""ִאם ּגָ ֵניָבה,ֵאין ִלי  - ב ִיּגָ א ּגְ   ֶאּלָ

ִין   ?ֲאֵביָדה ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:  נֹ"וְ תַּ ֵנב"ִאם ּגָ ל ָמקֹום ב ִיּגָ   . "ִמּכָ
  

ָאַמר ֵני ָאָדם" :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ְלׁשֹון ּבְ ָרה ּתֹוָרה ּכִ ּבְ   ,"ָלא ָאְמִריַנן ּדִ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ֵני  :ָאְמִריַנן" :ֶאלָּ ְלׁשֹון ּבְ ָרה ּתֹוָרה ּכִ ּבְ א ְלֵמיַמר?  - "ָאָדםּדִ   ַמאי ִאיּכָ

  
ַמַעְרָבא    :ָאְמִרי ּבְ

ְקרֹוָבה  ֵניָבה ׁשֶ ם,  - ְלאֹוֶנסַקל ָוחֹוֶמר; ּוַמה ּגְ לֵּ   ְמׁשַ
יָעה  רֹוָבה ִלְפׁשִ ּקְ ן - ֲאֵביָדה ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ    ?!לֹא ּכָ

  
  ְוִאיָדְך? 

  
ַקל ָוחֹוֶמר ָטַרח ְוָכַתב ָלּה ְקָרא.   ָאְתָיא ּבְ ָתא ּדְ   ִמיּלְ

   
  
  
  

  רש"י
. פלוגתא הניחא למאן דאמר כו'

  דף לא:):היא באלו מציאות (
. מאן דאמר לא דברה ואידך

  תורה כלשון בני אדם:
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ם ֶאת ַהּכֹ"וְ  ּלֵ ֹוֵאל ְמׁשַ   . "לַהׁשּ
  

ְכִתיב בּוָרה ּוֵמָתה, ּדִ ָלָמא ׁשְ ׁשְ ר אֹו ֵמת" :ּבִ ּבַ ַאל ִאיׁש ֵמִעם ֵרֵעהּו ְוִנׁשְ 276"ְוִכי ִיׁשְ
  . (שמות כב, יג) 

ׁשֹוֵאל ְמָנא ָלן?  בּוָיה ּבְ א ׁשְ   ֶאלָּ
יָמא בּוָרה ּוֵמָתהֵניַלף  :ְוִכי ּתֵ ְ ֲעָתא   -  ִמׁשּ ָסֵליק ַאּדַ ן אֹוְנָסא ּדְ ּכֵ בּוָרה ּוֵמָתה ׁשֶ ׁשְ   . הּואַמה ּלִ

ֲעָתא הּוא! ּתֹ ָלא ָסֵליק ַאּדַ ן אֹוְנָסא ּדְ ּכֵ בּוָיה ׁשֶ ׁשְ   אַמר ּבִ
  

א ׁשֹוֵאל :ֶאלָּ בּוָרה ּוֵמָתה ּבְ   , (שמות כב, יג) ֶנֶאְמָרה ׁשְ
ָכר ׁשֹוֵמר ׂשָ בּוָרה ּוֵמָתה ּבְ 277ְוֶנֶאְמָרה ׁשְ

  , שמות כב, ט)( 
בּוָיה ִעּמוֹ  ן ׁשְ ַהּלָ בּוָיה ִעּמֹו. שמות כב, ט)( ַמה ּלְ אן ׁשְ   , ַאף ּכָ

  
א ְלִמיְפַרְך:    ִאיּכָ

ן ִלְפטּור  ּכֵ ָכר ׁשֶ ׁשֹוֵמר ׂשָ ן ְלִחּיּוב! ּתֹ -ַמה ּלְ ּכֵ ׁשֹוֵאל ׁשֶ   אַמר ּבְ
  

א י ָנָתן,  ,ֶאלָּ ַרּבִ   ּכְ
ַתְנָיא    :ּדְ

י ָנָתן"    אֹוֵמר: ַרּבִ
בּוָיה - (שמות כב, יג) "אֹו"   . "ְלַרּבֹות ׁשְ

  
ק,  "אֹו"ַהאי  ֲעָיא ֵליּה ְלַחּלֵ   ִמיּבָ

ֲעָתְך ָאִמיָנא יב,  :ָסְלָקא ּדַ ָרא ּוֵמָתה ָלא ִמַחּיָ ּבְ ִמיּתַ   ַעד ּדְ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

י יֹוָנָתן,    ָהִניָחא ְלַרּבִ
י יֹ א ְלַרּבִ ה ֶאּלָ ּיָ א ְלֵמיַמר?  -אׁשִ   ַמאי ִאיּכָ

ַתְנָיא    :ּדְ

ל ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמוֹ " ר ְיַקּלֵ 278""ִאיׁש ֲאׁשֶ
א ָאִביו ְוִאּמֹו,  -  (ויקרא כ, ט)    ֵאין ִלי ֶאּלָ

לֹא ִאּמֹו,    ָאִביו ּבְ
לֹא ָאִביו ִין?  -  ִאּמֹו ּבְ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ל :תַּ ל,  -  (ויקרא כ, ט) ""ָאִביו ְוִאּמֹו ִקּלֵ ל, ִאּמֹו ִקּלֵ   ָאִביו ִקּלֵ
ְבֵרי  י יֹּדִ הַרּבִ ּיָ   , אׁשִ

י יֹוָנָתן   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֶאָחד,  ֵניֶהם ּכְ ַמע ׁשְ   ַמׁשְ

ְפֵני ַעְצמֹו,   ָמע ֶאָחד ּבִ   ּוַמׁשְ

תּוב   צה,א ְפרֹוט ְלָך ַהּכָ ּיִ ו" :ַעד ׁשֶ 279"ַיְחּדָ
  ! "(דברים כב, י) 

  
יָמא י יֹ  :ֲאִפיּלּו ּתֵ ה, ַרּבִ ּיָ   אׁשִ

ק ָהָכא לֹא ָצִריְך.    ְלַחּלֵ
   ?ַמאי ַטְעָמא

  ְסָבָרא הּוא, 
א.   ְלּגָ י ְקָטָלּה ּפַ ה, ַמה ּלִ י ְקָטָלּה ּכּוּלָ   ַמה ּלִ

   
  

                                                           
276
ם  ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ָעָליו ֵאין ִעּמֹו ׁשַ ר אֹו ֵמת ּבְ ּבַ ַאל ִאיׁש ֵמִעם ֵרֵעהּו ְוִנׁשְ   ְוִכי ִיׁשְ
277
ה ֵא   ּבָ ר אֹו ִנׁשְ ּבַ מֹר ּוֵמת אֹו ִנׁשְ ֵהָמה ִלׁשְ ה ְוָכל ּבְ ן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ֲחמֹור אֹו ׁשֹור אֹו ׂשֶ י ִיתֵּ   ין רֶֹאהּכִ
278
ָמיו ּבוֹ   ל ּדָ ל ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו מֹות יּוָמת ָאִביו ְוִאּמֹו ִקּלֵ ר ְיַקּלֵ י ִאיׁש ִאיׁש ֲאׁשֶ   ּכִ
279
ו  ׁשֹור ּוַבֲחמֹר ַיְחּדָ   לֹא ַתֲחרֹׁש ּבְ

  רש"י
שכן אונסא דסליק אדעתא 

. ועל מנת כן שייליה מדלא הוא
אתני על מנת שלא אתחייב 
בשבורה ומתה תאמר בשבויה 
דלא הוה ליה לאסוקי אדעתיה 

   ולאתנויי:
. אם השוה בו מה לשומר שכר

   שבויה לשבורה ומתה:
. השוה אותה להן שכן לפטור

כיון דשבורה  וההיא ניחא ליה
ומתה פטורה כל שכן דבשבויה 

   שפיר פטר ליה:
. להשוותו להן בשואל תאמר

לחיוב והא איכא למיפרך מה 
לשבורה ומתה דאונסא דסליק 

   אדעתא הוא:
   . או מת:ונשבר
. הא דלא מיבעי לך או הניחא

לחלק לר' יונתן דלא בעי לחלק 
ואומר דנשבר ומת הוי משמע 

שיה או האי או האי מצי למדר
   לרבות שבויה:

. בתחילתו אביו קלל אמו קלל
סמך קללה לאביו בסופו סמך 

  קללה לאמו:
. עד שיפרוט לך הכתוב יחדו

כמו שפרט לך הכתוב (דברים 
כב) בחורש שור וחמור 
דמדאיצטריך למיכתב יחדיו 
שמעינן דאי לא כתביה הוה 
משמע שלא יחרוש לא בשור 
ולא בחמור ואביו ואמו קלל 

נהדרין (דף פה:) דריש לה בס
להביא את המקלל לאחר 

   מיתה:
. דנשבר בלא מת נמי סברא הוא

    מחייב דהוה ליה קטלה פלגא:
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ם ֶאת ַהּכֹל"וְ [  ּלֵ ֹוֵאל ְמׁשַ   ]."ַהׁשּ

  
ׁשֹוֵאל ְמָנא ָלן ֵניָבה ַוֲאֵביָדה ּבְ    ?ּגְ

  
יָמא בּוָרה ּוֵמָתה  :ְוִכי ּתֵ ְ ר ְלִמיְטַרח ְוַאּתּוֵיי,   - ֵניַלף ִמׁשּ ָלא ֶאְפׁשָ בּוָרה ּוֵמָתה ּדְ ׁשְ   ַמה ּלִ

ְגֵניָבה ַוֲאֵביָדה ּתֹ ר ְלִמיְטַרח ְוַאּתּוֵיי! ּדְ אַמר ּבִ   ֶאְפׁשָ
  

א ַתְנָיא:  ,ֶאלָּ י ָהא ּדְ   ּכִ

ר אֹו ֵמת"" ּבַ 280"ְוִנׁשְ
בּוָרה ּוֵמָתה,  -  (שמות כב, יג)  א ׁשְ   ֵאין ִלי ֶאּלָ

ִין?  ֵניָבה ַוֲאֵביָדה ִמּנַ   ּגְ
ְגֵניָבה ַוֲאֵביָדה,  ָאַמְרתָּ ַקל ָוחֹוֶמר:  יב ּבִ בּוָרה ּוֵמָתה ַחּיָ ְ טּור ִמׁשּ ּפָ ָכר ׁשֶ ֹוֵמר ׂשָ   ּוַמה ׁשּ

ְגֵניָבה ַוֲאֵביָדה?  יב ּבִ ַחּיָ ין ׁשֶ בּוָרה ּוֵמָתה ֵאינֹו ּדִ ׁשְ יב ּבִ ַחּיָ   ׁשֹוֵאל ׁשֶ

ׁשּוָבה ְוֶזה הּוא ַקל ָוחֹוֶמר ֵאין ָעָליו תְּ   . "ׁשֶ
  

ׁשּוָבה"ַמאי    ? "ֵאין ָעָליו תְּ
  

א ְלִמיְפַרְך:  יָמא ִאיּכָ   ְוִכי ּתֵ
לּוֵמי ֶכֶפל  ׁשְ ם ּתַ ּלֵ ן ְמׁשַ ּכֵ ָכר ׁשֶ ׁשֹוֵמר ׂשָ ין, ּבְ ַמה ּלְ   טֹוֵען ַטֲעַנת ִלְסִטים ְמזּוּיָ

  ׁשֹוֵאל ֲעִדיָפא. ּדְ ֲאִפיּלּו ָהִכי ַקְרָנא 
  

ֵעית    :ֵאיָמא ִאיּבָ
ְזָלן הּוא.  :ָקָסַבר ין ּגַ   ִלְסִטים ְמזּוּיָ

  
  
  

                                                           
280
ם  ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ָעָליו ֵאין ִעּמֹו ׁשַ ר אֹו ֵמת ּבְ ּבַ ַאל ִאיׁש ֵמִעם ֵרֵעהּו ְוִנׁשְ   ְוִכי ִיׁשְ

  רש"י
תאמר בגניבה ואבידה דאפשר 

. ואיכא למימר למיטרח ואתויי
יחזור בעליה אחריה אולי 

   תמצא:
   . פירכא:תשובה

. מאי מאי אין לו עליו תשובה
יש לו לתנא להשיב דאיצטריך 

לאשמועינן דאינה לתנא 
   תשובה:

. בטוען טענת לסטין מזויין
דלענין מיפטר בתשלומין הוי 
אונס וטוען טענת גנב הוי לענין 
כפל אם נשבע ובאו עדים שהיא 
אצלו תאמר בשואל שאינו בא 
לידי כפל דכי טעין ואמר לסטים 
מזויין בא עלי ונטל מחייב את 
עצמו בקרן אפ''ה. אין זו 

ת ליה תשובה דקרנא דמחייב
לשואל מכי טעין לסטים מזויין 
נטלה ואפילו לא נשבע לשקר 
עדיפא להיות חמורה מש''ש 
הבא לידי כפל אם כפר ונשבע 
על כך לשקר ואם אמת אמר 

   פטור מן הקרן:
. ואפילו נשבע ש''ש על גזלן הוא

כך לשקר ונמצא שהיה אצלו לא 
מחייב כפל שאין כפל אלא בגונב 
 או בפוטר עצמו בטענת גנב
שאומר נגנבה ממני ונשבע ובאו 
עדים ואין זאת אלא בשומר 

  חנם שפטור בגניבה:
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ַחן ְלִחּיּוב,  ּכַ   ַאׁשְ
  ִלְפטּור ְמָנא ָלן?

  
יָמא בּוָרה ּוֵמָתהֵניַלף  :ְוִכי ּתֵ ְ ׁשְ  -  ִמׁשּ ן ַמה ּלִ ּכֵ   ! אֹוֶנסבּוָרה ּוֵמָתה ׁשֶ

  
א ָכר.  ,ֶאלָּ ֹוֵמר ׂשָ ַמר ִמׁשּ   ּגָ

  
ָכר ּגּוֵפיּה ְמָנַלן?    ְוׁשֹוֵמר ׂשָ

  
ְמִרי ִחּיּוָבא  ָכר ֵמִחּיּוָבא ּדְ ּגָ   ׁשֹוֵאל; ּדְ ׁשֹוֵמר ׂשָ

טּור,  ְבָעִלים ּפָ ן ּבִ ַהּלָ   ַמה ּלְ
טּור.  ְבָעִלים ּפָ אן ּבִ   ַאף ּכָ

  
ַמר?  ַמאי ּגָ   ּבְ

ִצינּו,  ַמה ּמָ   ִאי ּבְ
ן אֹוֶנס!  ּכֵ ְדָפְרִכיַנן: ׁשֶ א ְלִמיְפַרְך ּכִ   ִאיּכָ

  
א, ָאַמר ְקָרא ַאל" :ֶאלָּ   מֹוִסיף ַעל ִעְנָין ִראׁשֹון.  - (שמות כב,יג) "ְוִכי ִיׁשְ

ְחּתֹון   . ְוִיְלַמד ֶעְליֹון ִמּתַ
  

ַמר ָכר ָלא ּגָ ֹוֵמר ׂשָ י ׁשֹוֵאל ִמׁשּ ּתִ   ,ְוַאּכַ
א ְלִמיְפַרךְ  ִאיּכָ    :ּדְ

בּוָרה ּוֵמָתה, ּתֹ ׁשְ טּור ּבִ ן ּפָ ּכֵ ָכר ׁשֶ ׁשֹוֵמר ׂשָ בּוָרה ּוֵמָתה!  ַמה ּלְ ׁשְ יב ּבִ ַחּיָ ׁשֹוֵאל ׁשֶ   אַמר ּבְ
  

א    ,ֶאלָּ
ׁשֹוֵאל ְלִחּיּוָבא ְמָנַלן ֵניָבה ַוֲאֵביָדה ּבְ    ?ּגְ

ָכר:  ֹוֵמר ׂשָ ָגַמר ִמׁשּ   ּדְ
א  ּיֹו ַלּבָ ִנּדֹוןִמן ּדַ ין ִלְהיֹות ּכְ   : ַהּדִ

ֵניָבה ַוֲאֵביָדה  ְבָעִלים ּדְ ַמה ּגְ ָכר ּבִ טּור,  - ׁשֹוֵמר ׂשָ   ּפָ
ֵניָבה ַוֲאֵביָדה  טּור.  -ׁשֹוֵאל ּדְ ַאף ּגְ ְבָעִלים ּפָ   ַנִמי ּבִ

  
ּיֹו'  ֵלית ֵליּה 'ּדַ א ְלַמאן ּדְ ּיֹו', ֶאּלָ ִאית ֵליּה 'ּדַ    ?א ְלֵמיַמרַמאי ִאיכָּ  -ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ

  
א ַאל" :ָאַמר ְקָרא ,ֶאלָּ   מֹוִסיף ַעל ִעְנָין ִראׁשֹון,  -  (שמות כב, יג) "ְוִכי ִיׁשְ

ְחּתֹון    ,ְוִיְלַמד ֶעְליֹון ִמּתַ
  ְוַתְחּתֹון ֵמֶעְליֹון.  

   
  
  
  

  רש"י
. גניבה ואבידה אשכחן לחיוב

   בשואל לחייב בשאין בעליו עמו:
. שאם בעליו עמו לפטור מנלן

   פטור:
. מה שומר שכר גמר מש''ש

בבעלים פטור בגניבה ואבידה 
   אף שואל בבעלים פטור:

. דהיינו חיובא דש''שגמרי 
   גניבה ואבידה:

. משבורה ומתה מחיובא דשואל
   דשואל:

. דין הוא שיהא מה לשומר שכר
בבעלים פטור אף על הגניבה 
ואבידה אע''פ שאינו אונס שכן 
היקל בו הכתוב לפוטרו 

   משבורה ומתה שלא בבעלים:
. שיפטר בבעלים תאמר בשואל

על גניבה ואבידה שהרי החמיר 
על שבורה ומתה שלא  בו לחייבו
   בבעלים:

אלא גניבה ואבידה בשואל 
. כלומר אלא היכי ילפינן מנלן

לה בבעלים לפטור גניבה 
ואבידה בשואל לחיובא שלא 
בבעלים מנלן דילפינן משומר 
שכר וכיון דמהתם ילפינן דיו 
לבא מן הדין להיות כנדון 
דהיינו שואל דילפינן בחיובא 
מקל וחומר משומר שכר להיות 
כעין שומר שכר מה להלן 
בבעלים פטור דהא ילפת ליה 
בהיקשא דילמד עליון מתחתון 

   אף כאן בבעלים פטור:
. ר' טרפון למאן דלית ליה דיו

   בפרק כיצד בב''ק (דף כה.):
וילמד עליון מתחתון ותחתון 

. גניבה ואבידה דשומר מעליון
שכר מחיובא דשואל מה שבורה 
ומתה דשואל. בבעלים פטור אף 
חיובא דשומר שכר בבעלים 
פטור ותחתון מעליון מה שומר 
שכר חייב בגניבה ואבידה שלא 
בבעלים אף שואל כן ומה ש''ש 
בבעלים פטור אף שואל כן ואין 

  משיבין על ההיקש:
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ַמר    :ִאיּתְ

ְבָעִלים,  יָעה ּבִ ׁשִ   ּפְ
ִליֵגי ּה,  ּפְ    :ָרִביָנאוְ  ַרב ַאָחאּבָ

יב,    ַחד ָאַמר: ַחּיָ
טּור.    ְוַחד ָאַמר: ּפָ

  
יב"ָאַמר ּדְ ַמאן    ִמְקָרא ִנְדָרׁש ְלָפָניו, ְולֹא ִלְפֵני ָפָניו,  :ָקָסַבר "ַחּיָ

ְך  ָעָליו ִעּמוֹ ִהְלּכָ 281""ִאם ּבְ
ִתיב, ַא  - (שמות כב, יד)  ם לֹא ּכְ   ׁשֹוֵמר ִחּנָ

ִתיב.  ָכר ּוְבׁשֹוֵאל לֹא ּכְ ׁשֹוֵמר ׂשָ יָעה ַנִמי ּבְ   ּוְפׁשִ
ךְ  ָכר ּוְבׁשֹוֵאל ְלִחּיּוב, ַאְתָיא ּבְ  :ִהְלּכָ ׁשֹוֵמר ׂשָ ם. ּבְ ֹוֵמר ִחּנָ   ַקל ָוחֹוֶמר ִמׁשּ

ָכר ּוְבׁשֹוֵאל לֹא.  ׁשֹוֵמר ׂשָ ְבָעִלים ִלְפטּור ַאף ּבְ   ֲאָבל ּבִ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ִתיב י ּכְ ָעָליו ִעּמֹו  :ּכִ ם" - "ִאם ּבְ ּלֵ ָכר, ַא וְ  ,ׁשֹוֵאלַא  (שמות כב, יד) לֹא ְיׁשַ   ׁשֹוֵמר ׂשָ
הּו  ְכִתיב ּבְ בַאָהָנְך ִחּיּוֵבי ּדִ ִמיְכּתַ ֶהְדָיא הּוא ּדְ    .ּבְ

  
טּור" :ָאַמרּדְ ַמאן    ִמְקָרא ִנְדָרׁש ְלָפָניו ְוִלְפֵני ָפָניו,  :ָקָסַבר ",ּפָ

ִתיבכִ וְ  ָעָליו ִעּמוֹ  :י ּכְ ִתיב. ַא  (שמות כב, יד) ""ִאם ּבְ ם ַנִמי ּכְ   ׁשֹוֵמר ִחּנָ
  

ַנן:    ּתְ
ּה, " ָעֶליָה ִעּמָ ַאל ּבְ ָרה ְוׁשָ ֹוֵאל ַהּפָ   ַהׁשּ

ּה,  ָעֶליָה ִעּמָ ַכר ּבְ ָרה ְוׂשָ ֹוֵאל ַהּפָ   ַהׁשּ
ָרה ּוֵמָתה  ַאל ַהּפָ ְך ׁשָ ָכָרן ְוַאַחר ּכָ ָעֶליָה אֹו ׂשְ ַאל ּבְ טּור –ׁשָ   . "ּפָ

ם לֹא ָקָתֵני!    ְוִאיּלּו ׁשֹוֵמר ִחּנָ
  

ָכר ִמי ָקָתֵני? :ּוְלַטֲעִמיךְ     !ׁשֹוֵמר ׂשָ
ָתא   צה,ב א ִמיּלְ ּנָ ֶהְדָיא ^ ּתַ ְכִתיָבא ּבְ   ָקָתֵני,  - ּדִ

א  ָרׁשָ ָאְתָיא ִמּדְ    .לֹא ָקָתֵני -ּדְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ּה, " ָעֶליָה ִעּמָ ַאל ּבְ ָאָלּה ְוׁשָ   ׁשְ

ּה,  ָעֶליָה ִעּמָ ַכר ּבְ ָכָרּה ְוׂשָ   ׂשְ
ָעֶליָה  ַכר ּבְ ָאָלּה ְוׂשָ ּה, ׁשְ   ִעּמָ

ּה,  ָעֶליָה ִעּמָ ַאל ּבְ ָכָרּה ְוׁשָ   ׂשְ
ָמקֹום ַאֵחר, ּוֵמָתה  ין ְמָלאָכה ּבְ ָעִלים עֹוׂשִ ַהּבְ י ׁשֶ טּור –ַאף ַעל ּפִ   . "ּפָ

י :ַסְברּוהָּ  י ְיהּוָדה ִהיא,  ?ָהא ַמּנִ   ַרּבִ
ֵמיּדְ  ָכר ּדָ ׁשֹוֵמר ׂשָ    .ָאַמר: ׂשֹוֵכר ּכְ

א ָקָתֵני  ּנָ אְוָהא ַהאי ּתַ ָרׁשָ ָאְתָיא ִמּדְ ָתא ּדְ    ,ִמיּלְ
ם לֹא ָקָתֵני!    ְוִאיּלּו ׁשֹוֵמר ִחּנָ

  
י י ֵמִאיר ִהיא,  ?ָהא ַמּנִ   ַרּבִ

ֵמי, ּדְ  ם ּדָ ׁשֹוֵמר ִחּנָ   ָאַמר: ׂשֹוֵכר ּכְ
ָכר.  ין ְלׁשֹוֵמר ׂשָ ם, ְוהּוא ַהּדִ ָנא ׁשֹוֵמר ִחּנָ   ְוּתָ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ

ְדַמֲחִליף  ה ּבַ ּכִ   ְוָתֵני:  ר ֲאבּוהַּ ַרּבָ
ם? " ּלֵ יַצד ְמׁשַ   ׂשֹוֵכר ּכֵ

י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָכר ׁשֹוֵמר ׂשָ    .ּכְ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ם ׁשֹוֵמר ִחּנָ   . "ּכְ

                                                           
281
ָכרוֹ   ׂשְ א ּבִ ִכיר הּוא ּבָ ם ִאם ׂשָ ּלֵ ָעָליו ִעּמֹו לֹא ְיׁשַ   ִאם ּבְ

  רש"י
. אחד מן פשיעה בבעלים

השומרים שפשע כשהיו בעלים 
   במלאכתו:

. אם בעליו עמו (שמות מקרא
   כב):

. אשומר שכר נדרש לפניו
  בהיקשא:

. אש''ח דפרשיות ולא לפני פניו
של ש''ח ושל ש''ש לא איתקש 
בוי''ו יתירה דלא כתיב וכי יתן 

   בש''ש:
. דכתיב ביה פשיעה על אש''ח

   כל דבר פשע:
. לחייבו שלא בבעלים לחיובא

   בפשיעה:
. כלומר אפילו אבל לפוטרו לא

ושואל לא הוי פטור דכי  בש''ש
גמרינן פשיעה בבעלים בש''ש 
ובשואל בק''ו משומר חנם 
דחייב לגמרי הוא בין בבעלים 
בין שלא בבעלים דכי כתיב אם 
בעליו עמו אהנך חיובי דכתיב 
בש''ש ובשואל הוא דכתיב אבל 
אפשיעה דלא כתיבא בהו 
בהדיא ל''ש בבעלים לא שנא לא 

   בבעלים:
 . בסמיכותמקרא נדרש

הפרשיות ואע''פ שאין היקש 
   מפורש בהן:

. גרסינן השואל את הפרה
בתרוייהו ולא גר' השוכר גבי 

   פרה אלא גבי בעלים:
ואילו שומר חנם דפרה לא 

. בבעלים פטור משום קתני
דחיוביה ליתיה אלא בפשיעה 

  ופשיעה לא פטר בה בבעלים:
. שואל דכתיב דכתיבא בהדיא

ביה פטור בבעלים בהדיא קתני. 
   מתניתין בבעלים פטור:

. שאר שומרים [דאתיא מדרשא]
דאית בהו פטור מדרשא לא 

    קתני:
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יב ְלעֹוָלם הּוא    ,ַחּיָ
ּה,  ָרה ְוחֹוֵרׁש ּבָ ֵהא ּפָ ּתְ   ַעד ׁשֶ

ר ַאֲחֶריָה,    ֲחמֹור ּוְמַחּמֵ
ִאילָ  ַעת ׁשְ ְ ָעִלים ִמׁשּ הּו ּבְ ּיְ בּוָרה ּוֵמָתהְוַעד ׁשֶ ַעת ׁשְ   . ה ַעד ׁשְ

  
ָעָליו ִעּמֹו" :ַאְלָמא ָקָסַבר ָמע.  -  "ּבְ ָתא ַמׁשְ ּה ִמיּלְ   ַאּכּוּלָ

  
  : ָרָבאְמִתיב 

ּה, " ָעֶליָה ִעּמָ ַאל ּבְ ָאָלּה ְוׁשָ   ׁשְ
ּה,  ָעֶליָה ִעּמָ ַכר ּבְ ָכָרּה ְוׂשָ   ׂשְ
ּה,  ָעֶליָה ִעּמָ ַאל ּבְ ָכָרּה ְוׁשָ   ׂשְ
ּה,  ָעֶליָה ִעּמָ ַכר ּבְ ָאָלּה ְוׂשָ   ׁשְ

ין ְמָלאָכה  ָעִלים עֹוׂשִ ַהּבְ י ׁשֶ ָמקֹום ַאֵחרַאף ַעל ּפִ טּור –ּוֵמָתה  ,ּבְ   . "ּפָ
ְמָלאָכה ַאֶחֶרתַמאי ָלאו     .ּבִ

  
אֹוָתּה ְמָלאָכה.    לֹא, ּבְ

  
א, ַמאי    ? "ָמקֹום ַאֵחר"ֶאּלָ

  
ּה.  י ְוָאֵזיל ַקּמָ ָקא ְמַרּפֵ   ּדְ

  
ֵסיָפא  ּה"ְוָהא ִמּדְ ּבָ   , "ַעל ּגַ

א  ְמָלאָכה ַאֶחֶרתָהֵוי ֵריׁשָ    !ּבִ
  

ָקָתֵני ֵסיָפא ָעֶליָה, " :ּדְ ַאל ּבְ ְך ׁשָ ָאָלּה ְוַאַחר ּכָ   ׁשְ
ּה,  ָעֶליָה ִעּמָ ַכר ּבְ ְך ׂשָ ָכָרּה ְוַאַחר ּכָ   ׂשְ

יב ּה ּוֵמָתה ַחּיָ ּבָ ין ַעל ּגַ ָעִלים חֹוְרׁשִ ַהּבְ י ׁשֶ   ! "ַאף ַעל ּפִ
  

אֹוָתּה ְמָלאָכה,  :ָאְמִרי א ְוֵסיָפא ּבְ   ֵריׁשָ
א  ַמע ָלן,  - ֵריׁשָ   ְרבּוָתא ָקא ַמׁשְ
ַמע ָלן.  -ְוֵסיָפא    ְרבּוָתא ָקא ַמׁשְ

  
א " ַמע ָלן - ֵריׁשָ אֹוָתּה ְמָלאָכה,     -  "ְרבּוָתא ָקא ַמׁשְ א ּבְ ּה ֶאּלָ ּבָ ָלאו ַעל ּגַ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ   ּדְ

ִאיָלה  ַעת ׁשְ ׁשְ ָעִלים ּבִ ָהוּו ּבְ יָון ּדְ טּור.  - ּכֵ   ּפָ
ַמע ָלן -ְוֵסיָפא " ב   -  "ְרבּוָתא ָקא ַמׁשְ ַאף ַעל ּגַ ּה ּדְ ּדְ ּבָ    ,ַעל ּגַ

ִאיָלה ילֹא ָה ּדְ ן יוָ כֵּ  ַעת ׁשְ ׁשְ ָעִלים ּבִ יב.  –ּו ּבְ   ַחּיָ
  

  ?!ַהאי ַמאי
ָלָמא ׁשְ ְמָלאָכה ַאֶחֶרת,  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ א ּבִ   ֵריׁשָ

אֹוָתּה ְמָלאָכה ַהְיינּו ְרבּוָתא,    ְוֵסיָפא ּבְ
א ִאי ָאְמַרּתְ  אֹוָתּה ְמָלאָכה,  :ֶאּלָ א ְוֵסיָפא ּבְ   ֵריׁשָ
  ַמאי ְרבּוָתא? 

אֹוָתּה ְמָלאָכה ָהֵוי!    ִאיִדי ְוִאיִדי ּבְ
  

  ְועֹוד, 
ְנָיא:    ּתַ

ֱאַמר" ּנֶ ָמע ׁשֶ ׁשְ ם" :ִמּמַ ּלֵ ָעָליו ִעּמֹו לֹא ְיׁשַ    – (שמות כב, יד) "ִאם ּבְ

ם ְיׁשַ  ּלֵ ָעָליו ֵאין ִעּמֹו ׁשַ ִאם ּבְ ם?ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשֶ    !ּלֵ
א ְלמּוד לֹוַמר ,ֶאּלָ ָעָליו ֵאין ִעּמוֹ  :ַמה תַּ    ?(שמות כב, יג) ""ּבְ

  לֹוַמר ְלָך: 
ִאיָלה  ַעת ׁשְ ׁשְ בּוָרה ּוֵמָתה,  - ָהָיה ִעּמֹו ּבִ ַעת ׁשְ ׁשְ   ֵאין ָצִריְך ִלְהיֹות ִעּמֹו ּבִ

בּוָרה ּוֵמָתה  ַעת ׁשְ ׁשְ ִאיָלהָצִריְך ִלְהיֹות ִעּמֹו  - ָהָיה ִעּמֹו ּבִ ַעת ׁשְ ׁשְ   . "ּבִ
  

  רש"י
. שכרה הכא בברייתא גרסינן

   ושכר בעליה עמה:
. שלא במקום במקום אחר

מלאכתו הפרה ובלבד שתהא 
   של שואל או של שוכר:

. ותנא שוכר בבעלים כש''ש דמי
פטור וה''ה לשומר שכר אבל 

   שומר חנם לא קתני:
. שאף על פי ותנא שומר חנם

שאין חיובו אלא פשיעה. פטור 
   בבעלים:

. בין והוא הדין לשומר שכר
   בפשיעה ובין בשאר חיובים:

. אי ניחא לך איבעית אימא
' לאוקמא סתם ברייתא כר

יהודה טפי מר' מאיר אוקמא 
אשומר חנם וכר' יהודה כמו 

   דמחליף רבה בר אבוה:
. ואפילו בעליו לעולם הוא חייב

   עמו:
עד שיהא בהמה ובעלים 

. כגון אם פרה במלאכה אחת
היא יהא הבעל חורש בפרתו 
לצורך שואל בשדהו או אם 
חמור הוא יהא בעליו מחמר 

   אחריו:
ר . חופדקמרפי ליה ואזיל קמה

והולך בקרקע לפניה במרא 
   תמיד לרפותה שהיא קשה:

. ממש והא מדסיפא על גבה
דתנא לה משום רבותא 

   לאשמועינן דאפילו הכי חייב:
. מקום אחר נמי דנקט לה רישא

משום רבותא ואפ''ה פטור 
   במלאכה אחרת:

. שאלה ואחר כך שאל בעליה
הואיל ולא הוי בשעת שאלה 
אע''פ שהיה בשעת שבורה 

. אפ''ה חייב דבעינן ומתה
בעלים נשאלים בשעת שאילה 

   דבהמה כדיליף לה לקמיה:
. וכדאמר רישא באותה מלאכה

דקאזיל ומרפי קמה וסיפא 
שמנהיגה במלמד הבקר דהוה 

   ממש על גבה:
. אידי ואידי באותה מלאכה

ממש הוא מה לי מרפי קמה 
   ומה לי מנהיגה:

. תיובתא לרב המנונא ועוד תניא
א דאמר בעינן בסיפא דמילת

שיהא עמו משעת שאילה עד 
   שעת שבורה:

. והכי לומר לך היה עמו וכו'
אשמועינן קרא בעליו אין עמו 
בשעת שאילה אף על פי שהיה 
עמו בשעת שבורה חייב ולקמן 

   מתרץ מהיכא משמע ליה הכי:
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   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 

ָמע " ׁשְ ֱאַמרִמּמַ ּנֶ ם" :ׁשֶ ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ָעָליו ֵאין ִעּמֹו ׁשַ    – (שמות כב,יג) "ּבְ

ם? ּלֵ ָעָליו ִעּמֹו לֹא ְיׁשַ ִאם ּבְ    !ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר א ַמה תַּ ָעָליו ִעּמֹו" :ֶאּלָ    ?"ִאם ּבְ

ְבָעִלים ּוֵמָתה  ָעה ַאַחת ּבִ ִאיל ׁשָ ְצָאה ֵמְרׁשּות ַמׁשְ ּיָ יָון ׁשֶ טּור –לֹוַמר ְלָך: ּכֵ   . "ּפָ
  

א  יּוְבּתָ    !ַרב ַהְמנּוָנאּדְ ּתְ
  

א יּוְבּתָ    .ּתְ
   

  

  רש"י
. היא היא אלא מר תניא אידך

דריש בהאי משמעותא ומר 
דריש בהאי משמעותא ולא גבי 

  י תניא:הדד
. בתרוייהו תיובתא דרב המנונא

מילתיה במאי דאמר אותה 
מלאכה בעינן אותביניה 
מברייתא קמייתא דקתני אע''פ 
שהבעלים עושין במקום אחר 
ובמאי דאמר עד שתהא עמו 
בשעת שבורה. הויא תיובתא 

  מהך ברייתא:
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        צו, אצו, אצו, אצו, א    ––––צה, ה צה, ה צה, ה צה, ה  .9
ל ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמוֹ "[  ר ְיַקּלֵ 282""ִאיׁש ֲאׁשֶ

א ָאִביו ְוִאּמֹו,  - (ויקרא כ, ט)    ֵאין ִלי ֶאּלָ

לֹא ִאּמֹו,    ָאִביו ּבְ
לֹא ָאִביו ִין?  -  ִאּמֹו ּבְ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ל :תַּ ל,  -  (ויקרא כ, ט) ""ָאִביו ְוִאּמֹו ִקּלֵ ל, ִאּמֹו ִקּלֵ   ָאִביו ִקּלֵ
ְבֵרי  הּדִ ּיָ י יֹאׁשִ   , ַרּבִ

י יֹוָנָתן   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֶאָחד,  ֵניֶהם ּכְ ַמע ׁשְ   ַמׁשְ

תּוב ְפרֹוט ְלָך ַהּכָ ּיִ ְפֵני ַעְצמֹו, ַעד ׁשֶ ָמע ֶאָחד ּבִ ו" :ּוַמׁשְ 283"ַיְחּדָ
  ]."(דברים כב, י) 

  
ֵיי ה,  ַאּבַ ּיָ י יאׁשִ ַרּבִ   ָסַבר ָלּה ּכְ

ה.  ּיָ י יאׁשִ ַרּבִ   ּוְמָתֵרץ ִלְקָרֵאי ּכְ
  

י  ָרָבא ַרּבִ   , יֹוָנָתןָסַבר ָלּה ּכְ
י יֹוָנָתן.  ַרּבִ   ּוְמָתֵרץ ִלְקָרֵאי ּכְ

  
י יֹ" ַרּבִ ֵיי ָסַבר ָלּה ּכְ י יַֹאּבַ ַרּבִ ה ּוְמָתֵרץ ִלְקָרֵאי ּכְ ּיָ האׁשִ ּיָ   : "אׁשִ

ָעָליו ֵאין ִעּמֹו  ם" -"ּבְ ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ 284ׁשַ
  , (דברים כב, יג) 

ַתְרַוְייהּו,  ֵליֵתיּה ּבְ   ַטְעָמא ּדְ
ֲחָדא  ֲחָדא ְוֵליֵתיּה ּבַ טּור.  - ָהא ִאיֵתיּה ּבַ   ּפָ

  
ִתיבוְ  ם" :ָהא ּכְ ּלֵ ָעָליו ִעּמֹו לֹא ְיׁשַ 285"ִאם ּבְ

   ,(דברים כב, יד) 
ַתְרַוְייהּו,  ִאיֵתיּה ּבְ   ַטְעָמא ּדְ

יב!  ֲחָדא ִמַחּיַ ֲחָדא ְוֵליֵתיּה ּבַ   ָהא ִאי ִאיֵתיּה ּבַ
  

ִאיָלה  ַעת ׁשְ ׁשְ בּוָרה ּוֵמָתה,  - לֹוַמר ְלָך ָהָיה ִעּמֹו ּבִ ַעת ׁשְ ׁשְ   ֵאינֹו ָצִריְך ִלְהיֹות ִעּמֹו ּבִ
בּוָרה ּוֵמָתה  ַעת ׁשְ ׁשְ ִאיָלה.   - ָהָיה ִעּמֹו ּבִ ַעת ׁשְ ׁשְ   ָצִריְך ִלְהיֹות ִעּמֹו ּבִ

  
י יֹוָנָתן   צו,א ַרּבִ    ,ָרָבא ָסַבר ָלּה ּכְ

י  ַרּבִ    .יֹוָנָתןּוְמָתֵרץ ִלְקָרֵאי ּכְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ם"" ּלֵ ָעָליו ִעּמֹו לֹא ְיׁשַ     - (שמות כב, יד) "ִאם ּבְ

ַתְרַוְייהּו,  ִאיֵתיּה ּבְ ַמע ּדְ   ַמׁשְ
ֲחָדא  ֲחָדא ְוֵליֵתיּה ּבַ ִכי ִאיֵתיּה ּבַ ַמע ַנִמי ּדְ טּור.  - ּוַמׁשְ   ּפָ

ם" :ּוְכִתיב ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ָעָליו ֵאין ִעּמֹו ׁשַ    – (שמות כב, יג) "ּבְ
ַתְרַוְייהּו,  ֵליֵתיּה ּבְ ַמע ּדְ   ַמׁשְ

ֲחָדא וּ  ֲחָדא ְוֵליֵתיּה ּבַ ִכי ִאיֵתיּה ּבַ ַמע ַנִמי ּדְ יב –ַמׁשְ   !"ַחּיָ
  

ֵאָלה  ַעת ׁשְ ׁשְ בּוָרה ּוֵמָתה,  - לֹוַמר ְלָך: ָהָיה ִעּמֹו ּבִ ַעת ׁשְ ׁשְ   ֵאין ָצִריְך ִלְהיֹות ִעּמֹו ּבִ
בּוָרה ּוֵמָתה  ַעת ׁשְ ׁשְ ֵאָלה.  - ָהָיה ִעּמֹו ּבִ ַעת ׁשְ ׁשְ   ָצִריְך ִלְהיֹות ִעּמֹו ּבִ

  
  !ֵאיּפּוְך ֲאָנא

  
ֵאָלה ֲעִדיָפא,  ָרא ׁשְ ּבְ   ִמְסּתַ

ָקא ַמְייִתי ָלּה ִלְרׁשּוֵתיּה.  ּום ּדְ   ִמׁשּ
  

אֹוָנִסין!  יב ּבְ ן ַחּיָ ּכֵ בּוָרה ּוֵמָתה ֲעִדיָפא, ׁשֶ ה, ׁשְ ַרּבָ   ַאּדְ
  

ֵאָלה    ,ִאי לֹא ׁשְ
בּוָרה ּוֵמָתה ַמאי ָעֵביד?   ׁשְ

בּוָרה ּוֵמָתה,    ְוִאי ָלאו ׁשְ
                                                           

282
ָמיו ּבוֹ   ל ּדָ ל ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו מֹות יּוָמת ָאִביו ְוִאּמֹו ִקּלֵ ר ְיַקּלֵ י ִאיׁש ִאיׁש ֲאׁשֶ   ּכִ
283
ו  ׁשֹור ּוַבֲחמֹר ַיְחּדָ   לֹא ַתֲחרֹׁש ּבְ
284
ַאל ִאיׁש ֵמִעם ֵרֵעה  םְוִכי ִיׁשְ ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ָעָליו ֵאין ִעּמֹו ׁשַ ר אֹו ֵמת ּבְ ּבַ   ּו ְוִנׁשְ
285
ָכרוֹ   ׂשְ א ּבִ ִכיר הּוא ּבָ ם ִאם ׂשָ ּלֵ ָעָליו ִעּמֹו לֹא ְיׁשַ   ִאם ּבְ

  רש"י
. השתא מהדר אביי סבר לה וכו'

לפרושי מהיכא ילפי הני תנאי 
ובשעת  דבשעת שאילה בעינן
   שבורה ומתה לא בעינן:

. דאמר אביי סבר כר' יאשיה
בעינן חלוק ואע''ג דלא כתיב יחדו 
כמאן דכתיב דמי ולא משמע ליה 
לפרושי אחד אחד בפני עצמו בכל 
מקום שהזכיר שני דברים ופסק 

   עלייהו דין או איסור:
   . דלעיל:מתרץ לקראי

. דמפרש דבשעת כרבי יאשיה
שבורה ומתה שאילה בעינן בשעת 

   לא בעינן:
ורבא מתרץ להו בתר דעתיה 

. דמשמע נמי אחד דרבי יונתן
אחד לעצמו ומיהו אפילו הכי 
מצינו למילף שפיר דחדא מינייהו 
הוא דבעינן דתניא ותניא אידך 
לא גרסינן דבכל חדא מתניתא 
דלעיל שייכי תרוייהו קראי 
בדרשא אלא הכי גרסינן ומתרץ 

יו אין לה לקראי כר' יאשיה בעל
עמו טעמא דליתיה בתרוייהו הא 
איתיה בחדא וליתיה בחדא פטור 
וכתיב אם בעליו עמו לא ישלם 
טעמא דאיתיה בתרוייהו וכו' 
והכי פירושו טעמא דליתא 
בתרוייהו שלא היה עמו לא בשעת 
שאילה ולא בשעת שבורה ומתה 
דעל כרחך לר' יאשיה אתרוייהו 
קאי דרישא איירי בשאלה 

ועלה קאי ובעליו ושבורה ומתה 
אין עמו ולר' יאשיה הכי קאמר 
בעליו אין עמו לא בזו ולא בזו כי 
היכי דמשמע ליה אשר יקלל את 
אביו ואמו עד שיקלל שניהם ה''נ 
משמע ליה בעליו אין עמו דהאי 
אין אתרוייהו קאי אינו בזו ואינו 
בזו הוא שלם ישלם הא ישנו 

   באחד מהן לא ישלם:
. דמשמע מווהא כתיב אם בעליו ע

נמי אתרוייהו ישנו בזו וישנו בזו 
הוא דלא משלם הא איתיה בחדא 
מינייהו משלם הא כיצד ע''כ יש 
בהן אחת שפוטרתו ויש בהן אחת 
שאינו פוטרתו ומאי היא שאלה 
פוטרתו שכירות אינה פוטרתו 

  ולקמן פריך איפוך אנא:
. דאמר רבא סבר לה כרבי יונתן

אחד אחד משמע ומתרץ דרשא 
אי כרבי יונתן למידרש כי הני דקר

מתניתא דלעיל: דתניא ותניא 
אידך לא גרסינן אלא קראי קא 
נקיט והא דמפיך בהא דרבא וקא 
נקיט קראי איפכא לאו דוקא 
ונראה בעיני שטעו בגירסא להגיה 
בספרים דסברי דהא מתני' 
קמייתא כרבי יאשיה וההיא 
מתרץ אביי ובתרייתא כרבי יונתן 

ולא היא דכל וההיא תירץ רבא 
כמה דנקטיה להו לקראי בין 
כסדר בין הפוך בין לר' יאשיה בין 
לר' יונתן חדא דרשא היא למר 
כדאית ליה ולמר כדאית ליה 
ותרוייהו מתני' מתרץ אביי כר' 

   יאשיה ורבא כר' יונתן:
. לומר שבשעת שבירה איפוך אנא

   פוטרתו ולא בשעת שאילה:
. על אותה שעה שכן חייב באונסין

  תחייב הוא:מ
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ֵאָלה ַמאי ָעֵביד    ?ׁשְ
  

ֵאָלה ֲעִדיָפא,    ֲאִפיּלּו ָהִכי ׁשְ
ְמזֹונֹוֶתיָה.  יב ּבִ ן ַחּיָ ּכֵ   ׁשֶ

  
י    :ָאַמר ַרב ַאׁשִ

ַאל ִאיׁש   :ְקָרא    ,לֹא ֵרֵעהּו ִעּמוֹ וְ  - (שמות כב יג) ֵמִעם ֵרֵעהּו""ְוִכי ִיׁשְ
ם" ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ טּור.  -  "ׁשַ   ָהא ֵרֵעהּו ִעּמֹו ּפָ
  
ָעָליו ֵאין ִעּמֹו" ,ִאי ָהִכי ָעָליו ִעּמֹו", וְ (שמות כב יג) "ּבְ ה ִלי?  (שמות כב, יד) "ִאם ּבְ   ָלּמָ

  
ְקָרא הּוא.   :ֲהָוה ָאִמיָנא ,ִאי ָלאו ָהָנךְ    ַהאי אֹוְרֵחיּה ּדִ

   
  

  רש"י
   . ע''י:שכן חייב במזונותיה

יה . מקרא גופרב אשי אמר
משמע דאשעת שאלה קפיד 
דמעם רעהו משמע לא רעהו 
עצמו נשאל לו ועלה מסיק קרא 
שלם ישלם אלמא אשעת שאלה 

   קפידא קאי:
. דהדור ופריש אי לאו הנך

מילתא טפי לא הוה מצינו 
למילף מעם רעהו ולא רעהו 
עצמו דאיכא למימר אורחיה 
דקרא למישתעי הכי ול''ש 
בבעלים ול''ש בלא בעלים חייב 
והשתא דגלי סיפא דבבעלים 
פטור ואחד מינייהו קאי פטור 
ולא על חבירתה ילפינן מיניה 
גילוי מילתא דאשעת שאלה 

  קפיד:
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ֵעי  אּבָ ר ַחּמָ   : ָרִמי ּבַ

ָאָלּה    ַמהּו?  - ְלָרְבָעּה ׁשְ
י,  ְייֵלי ֱאיָנׁשֵ ֵעיַנן, ּוְלָהִכי לֹא ׁשָ י ּבָ ְייִלי ֱאיָנׁשֵ ְדׁשָ   ּכִ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ּום ֲהָנָאה, ְוַהאי ַנִמי, ָהא ִאית ֵליּה  ?ַטְעָמא ַמאי    ?ֲהָנָאהִמׁשּ

  
  

ּה  ָאָלּה ֵליָראֹות ּבָ   ַמהּו?  - ׁשְ
ֵעיַנן א – ָממֹוָנא ּבָ    ,ְוָהִאיּכָ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ֵעיַנן יּה ּבָ ִאית ֵליּה ֲהָנָאה ִמיּנֵ א?  ,ָממֹוָנא ּדְ   ְוֵליּכָ

  
  

חֹות ִמ  ּה ּפָ ָאָלּה ַלֲעׂשֹות ּבָ רּוָטהׁשְ   ַמהּו?  -  ּפְ
א,  ֵעיַנן, ְוִאיּכָ   ָממֹוָנא ּבָ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
רּוָטה  חֹות ִמּפְ ל ּפָ לּום הּואּכָ    ?לֹא ּכְ

  
  

ֶהן  י ָפרֹות ַלֲעׂשֹות ּבָ ּתֵ ַאל ׁשְ רּוָטהׁשָ   ַמהּו?  -  ּפְ
ַתר  :ִמי ָאְמִריַנן ִאילִזיל ּבָ א,  - ׁשֹוֵאל ּוַמׁשְ   ְוִאיּכָ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

א ָממֹוָנא?  רֹות, ְוָכל ֲחָדא ַוֲחָדא ֵליּכָ ַתר ּפָ   ִזיל ּבָ
  
  
  

  רש"י
   . הוא עצמו:שאלה לרבעה

   . מחייב באונסיה או לא:מהו
. שיהא נראה עשיר ליראות

חשוב ולא ימשכו בעלי בתים 
ידיהן ממנו להקיפו באמנה 

   ובאשראי:
. שנהנה בבהמה הנאה מיניה

   עצמה:
 . את''לשאל שתי פרות וכו'

פחות מפרוטה לאו כלום הכא 
  מאי:
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ִפי ַאל ִמׁשּוּתָ ַאל לֹו ֶאָחד ֵמֶהן  ןׁשָ   ַמהּו?  - ְוִנׁשְ

ֵעיַנן  ָעָליו" ּבָ א,  -ּכּוּלֹו "ּבְ   ְוָהא ֵליּכָ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ַטר?  יֵדיּה ִמיָהא ִמיּפַ א ּדִ ְלּגָ   ֵמַההּוא ּפַ
  

  

ִפי ַאל  ןׁשּוּתָ ֲאלּו ְוִנׁשְ ָ ׁשּ   ַמהּו?  -  ְלֶאָחד ֵמֶהןׁשֶ
א,  ֵעיַנן, ְוֵליּכָ   ּכּוּלֹו ׁשֹוֵאל ּבָ

ְלָמאאֹו     :ּדִ
ַטר?   ְייִלי ִמיַהת ִמיּפַ ׁשָ א ּדְ ְלּגָ ַהִהיא ּפַ   ּבְ

  
  

ְעָלּה,  ַאל ּבַ ה ְוִנׁשְ ָ ַאל ֵמָהִאׁשּ   ׁשָ
ַאל  ֲאָלה ְוִנׁשְ ָ ׁשּ ה ׁשֶ ָ ַעלִאׁשּ   ַמהּו?  - ַלּבַ

  
ֵמי,  ִקְנַין ּגּוף ּדָ ירֹות ּכְ   ִקְנַין ּפֵ

  אֹו לֹא? 
  
  

ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ
ֵאל ִלי  ָ לּוחֹו ֵצא ְוִהׁשּ ָרִתיָהאֹוֵמר ִלׁשְ   ַמהּו?  -  ִעם ּפָ

ֵעיָנא  ׁש ּבָ ָעָליו" ַמּמָ א –"ּבְ    ,ְוֵליּכָ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

מֹותוֹ  ל ָאָדם ּכְ לּוחֹו ׁשֶ א – ׁשְ    ?ְוִאיּכָ
  
  

ֵריּה ָאַמר ֵליּה  ילְ  ַרב ָאְוָיאּדְ ַרב ַאָחא ּבְ   : ַרב ַאׁשִ
א  -  לַע ּבַ  לּוְגּתָ י יֹוָחָנן ְוֵריׁש ָלִקיׁש ּדְ ּפְ   .ַרּבִ

ִליַח  א  -ׁשָ לּוְגּתָ ה. ּדְ ּפְ ּיָ י יאׁשִ י יֹוָנָתן ְוַרּבִ   ַרּבִ
  
א " לּוְגּתָ ַעל, ּפְ י יֹוָחָנן ְוֵריׁש ָלִקיׁש ּדְ ּבַ    -" ַרּבִ
  

ַמר ִאיּתְ    :ּדְ
ֵדהּו ַלֲחֵבירֹו ְלֵפירֹות,    ַהּמֹוֵכר ׂשָ

י יֹוָחָנן   אֹוֵמר:  ַרּבִ
286ְוקֹוֵראֵמִביא 

   .י)-(דברים כו, ה 
  אֹוֵמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש 

  ֵמִביא ְוֵאינֹו קֹוֵרא. 
  
י יֹוָחָנן" ֵמי.  - " אֹוֵמר: ֵמִביא ְוקֹוֵרא ַרּבִ ִקְנַין ַהּגּוף ּדָ   ּכְ
ֵמי.  - "אֹוֵמר: ֵמִביא ְוֵאינֹו קֹוֵרא ֵריׁש ָלִקיׁש וְ " ִקְנַין ַהּגּוף ּדָ ירֹות ָלאו ּכְ   ִקְנַין ּפֵ
  
ִליַח " א  - ׁשָ לּוְגּתָ הּדְ ּפְ ּיָ י יאׁשִ י יֹוָנָתן ְוַרּבִ   : "ַרּבִ

ַתְנָיא    :ּדְ
  ָהאֹוֵמר ְלַאּפֹוְטרֹוּפֹוס:"
ָאבֹ  אן ַעד ׁשֶ י נֹוֶדֶרת ִמּכָ תִּ ֵהא ִאׁשְ תְּ ל ְנָדִרים ׁשֶ לֹוִני ּכָ קֹום ּפְ   , "ָהֵפר ָלּה  - א ִמּמָ

   ?ןמּוָפִריָיכֹול ְיהּו  ,ְוֵהִפיר ָלּה 
ְלמּוד לֹוַמר ּה ְיֵפֶרּנּו" :תַּ ּה ְיִקיֶמּנּו ְוִאיׁשָ 287"ִאיׁשָ

  , (במדבר ל, יד) 
ְבֵרי  הּדִ ּיָ י יאׁשִ   . ַרּבִ

י יֹוָנָתן   אֹוֵמר:  ַרּבִ
מֹותוֹ  ל ָאָדם ּכְ לּוחֹו ׁשֶ ְ ׁשּ ָכל ָמקֹום ׁשֶ   . "ָמִצינּו ּבְ
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ְמֵתי ְמָעט ַויְ  'ְוָעִניָת ְוָאַמְרתָּ ִלְפֵני ה הההה  ם ּבִ ָגר ׁשָ ֶרד ִמְצַרְיָמה ַוּיָ י אֵֹבד ָאִבי ַוּיֵ דֹול ָעצּום ָוָרבֱאלֶֹהיָך ֲאַרּמִ ם ְלגֹוי ּגָ ְצִרים ַוְיַעּנּונּו  וווו. ִהי ׁשָ ֵרעּו אָֹתנּו ַהּמִ ַוּיָ

ה נּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקׁשָ תְּ ְצַעק ֶאל ה  זזזז. ַוּיִ ַמע ה 'ַוּנִ ׁשְ ְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנוּ  'ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו ַוּיִ ָיד ֲחָזָקה  'ַוּיֹוִצֵאנּו ה חחחח. ֶאת קֵֹלנּו ַוּיַ ְצַרִים ּבְ ִמּמִ
דֹל ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתים ן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש  טטטט. ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ּוְבמָֹרא ּגָ תֶּ ה ַוּיִ קֹום ַהּזֶ ה ֵהֵבאִתי ֶאת  יייי. ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהּמָ ה ִהּנֵ ְוַעתָּ

ִרי ָהֲא  ית ּפְ י הֵראׁשִ ה ּלִ ר ָנַתתָּ ְחּתֹו ִלְפֵני ה 'ָדָמה ֲאׁשֶ ֲחִויָת ִלְפֵני ה 'ְוִהּנַ תַּ   ֱאלֶֹהיךָ  'ֱאלֶֹהיָך ְוִהׁשְ
287
ּה ְיֵפֶרּנוּ   ּה ְיִקיֶמּנּו ְוִאיׁשָ ר ְלַעּנֹת ָנֶפׁש ִאיׁשָ ֻבַעת ִאּסָ ל ֵנֶדר ְוָכל ׁשְ   ּכָ

  רש"י
. פרה שהיא של מן השותפין

   שניהן:
. לחרוש בה שותפין ששאלו

   קרקע של שותפות:
   . הבעלים:ונשאל

. למלאכתו שאינה לאחד מהן
   של שותפות:

. שיהא הבעל כולו שואל בעינן
   נשאל לכל שואל פרתו:

. פרה של נכסי שאל מן האשה
   מלוג:

   למלאכתו:. ונשאל לו בעלה
. לחרוש קרקע אשה ששאלה

מלוג ונשאלו הבעלים לבעל 
   למלאכת עצמו:

. שהבעל אוכל פירות קנין פירות
מלוג כקנין הגוף דמי והוה ליה 
בעלים שואל ונשאל כאילו 

   קרקע ופרה שלו:
   . בשבילי:השאל לי

. שיאכל המוכר שדהו לפירות
לוקח פירותיה ב' ג' שנים ואחר 

מביא  זמן תחזור לבעלים.
בכורים וקורא ארמי אובד אבי 
וכל הפרשה (דברים כו) וקורא 
אני בו הנה הבאתי ראשית פרי 
האדמה אשר נתתה לי דקנין 

   פירות כקנין הגוף:
. היה הולך למדינת לאפוטרופוס

הים ומינה אפוטרופא על נכסיו 
  לזון אשתו ובניו:
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  : ָרָבאלְ  ַרב ִעיִליׁש ָאַמר ֵליּה 

ָרִתי, ַמהּו?  ֵאל ִעם ּפָ ָ   ָהאֹוֵמר ְלַעְבּדֹו ֵצא ְוִהׁשּ
  

ָאַמר ֵעי ְלַמאן ּדְ יּבָ מֹותוֹ " :ּתִ ל ָאָדם ּכְ לּוחֹו ׁשֶ   , "ׁשְ
ָאַמר ֵעי ְלַמאן ּדְ יּבָ מֹותוֹ " :ּתִ ל ָאָדם ֵאינֹו ּכְ לּוחֹו ׁשֶ   . "ׁשְ

  
ָאַמר" ֵעי ְלַמאן ּדְ יּבָ מֹותוֹ  :ּתִ ל ָאָדם ּכְ לּוחֹו ׁשֶ   ,"ׁשְ
ַבר ִמְצָוה הּוא, ָה  ִליַח ּדְ י ׁשָ   ֵני ִמיּלֵ

ר  ָלאו ּבַ   לֹא.  - ִמְצָוה הּואֲאָבל ֶעֶבד ּדְ
ְלָמא ָאַמר :אֹו ּדִ מֹותוֹ " :ֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ ל ָאָדם ּכְ לּוחֹו ׁשֶ   , "ֵאין ׁשְ

ִליַח, ֲאָבל ֶעֶבד י ׁשָ ְמָיא?  ,ָהֵני ִמיּלֵ ַיד ַרּבֹו ּדָ   ַיד ֶעֶבד ּכְ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ָרא ּבְ ַיד ַרּבוֹ " :ִמְסּתַ ְמָיא "ַיד ֶעֶבד ּכְ   .ּדָ

  
  
  

  רש"י
. עבד דלאו בר מצוה לא

ושליחות נפקא לן (לעיל דף 
עא:) מאתם גם אתם לרבות 
שלוחכם דבעינן דומיא דמשלח 
שיהיו דיניו נוהגים בו וזה אין 
דין שואל נוהג בו וגם משאיל 

  שאין לו כלום בלא רבו: 
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ֵעי  אּבָ ר ַחּמָ   : ָרִמי ּבַ

ּתֹו  ִנְכֵסי ִאׁשְ ַעל ּבְ     ּבַ
   ?ׁשֹוֵאל ָהֵוי   צו,ב

  אֹו ׂשֹוֵכר ָהֵוי? 
  

  : ָרָבאָאַמר 
א ּתָ ׁשְ ּבֶ    .ְלפּום חּוְרָפא ׁשַ

ְך, ִאי ׁשֹוֵאל ָהֵוי  ְפׁשָ ָעִלים ִהיא - ַמה ּנַ ּבְ ֵאָלה ּבַ    !ׁשְ
ָעִלים - ִאי ׂשֹוֵכר ָהֵוי  ּבְ ִכירּות ּבַ    !ִהיא ׂשְ

  
א:  ר ַחּמָ ֲעָיא ֵליּה ְלָרִמי ּבַ י ָקִמיּבָ א, ּכִ   ֶאּלָ

ָרה ַוֲהַדר ְנָסָבּה,  ּה ּפָ ֲאַגר ִמיּנָ   ּדַ
  ?ׁשֹוֵאל ָהֵוי, אֹו ׂשֹוֵכר ָהֵוי

  
ָעִלים,  ׁשֹוֵאל ָהֵוי ּבְ ּלא ּבַ ִכירּות ׁשֶ ָעִלים ַמְפְקָעא ׂשְ ּבְ ֵאָלה ּבַ   ְוָאְתָיא ׁשְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ְדַקְייָמא ַקְייָמא?  ִכירּות ּכִ   ׂשֹוֵכר ָהֵוי ּוׂשְ
  

ִאי ׁשֹוֵאל ָהֵוי ָנא, ּדְ ָעִלים,  ,ּוַמאי ׁשְ ּבְ ּלא ּבַ ִכירּות ׁשֶ ָעִלים ַמְפְקָעא ׂשְ ּבְ ֵאָלה ּבַ ָאֵתי ׁשְ   ּדְ
ָעִלים ּבְ ִכירּות ּבַ יֵתי ׂשְ ָע  ,ִאי ׂשֹוֵכר ַנִמי ָהֵוי ּתֵ ּבְ ּלא ּבַ ִכירּות ׁשֶ יּפֹוק ׂשְ   ִלים! ּתֵ

  
א א:  ,ֶאלָּ ר ַחּמָ ֲעָיא ְלָרִמי ּבַ י ָקא ִמיּבָ   ּכִ

ָרה ֵמָעְלָמא ַוֲהַדר ְנָסָבּה ן גוֹ כְּ  ָאְגָרא ִאיִהי ּפָ    .ּדְ
  

ַנן  ַרּבָ א ּדְ יּבָ ָאְמֵריְוַאּלִ ֹוֵכר,  :ּדְ ם ַלׂשּ ּלֵ   ׁשֹוֵאל ְמׁשַ
ֵעי לָ  יּבָ ָעִלים ִהיא. ּדְ , ךְ לֹא ּתִ ּבְ ִאיָלה ּבַ אי ׁשְ   ַוּדַ
ֵעי לָ  יּבָ י ּתִ א  ךְ ּכִ יּבָ י יֹוֵסי, ּדְ ַאּלִ   ַרּבִ

ָעִלים ָהִראׁשֹוִניםּדְ  ָרה ַלּבְ ֲחִזיר ּפָ   .ָאַמר: ּתַ
  

  ַמאי, 
  ?ׁשֹוֵאל ָהֵוי, אֹו ׂשֹוֵכר ָהֵוי

  
  : ָרָבאָאַמר 
ַעל    ,לֹא ׁשֹוֵאל ָהֵוי  :ּבַ

  ְולֹא ׂשֹוֵכר ָהֵוי, 
א לֹוֵקַח     ,יוֵ ָה  ֶאּלָ

י ֲחִניָנא. ּדְ ִמ  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   ַרּבִ
  
י ֲחִניָנא ָאַמרּדְ  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    :ַרּבִ

א ִהְתִקינּו:  אּוׁשָ   ּבְ
י ַבְעָלּה, וְ  ַחּיֵ ִנְכֵסי ְמלֹוג ּבְ ְכָרה ּבְ ּמָ ה ׁשֶ ָ קֹוחֹות.   -ֵמָתה ָהִאׁשּ ד ַהּלָ ַעל מֹוִציא ִמּיַ   ַהּבַ

   
  
  
  
  

  רש"י
. קא ס''ד להתחייב שואל הוי

באונסי בהמות נכסי מלוג שלה 
   שהוא עושה בהן מלאכתו:

. שהיא עמו שאלה בבעלים היא
תדיר במלאכתו והיא נשאלת לו 

   תחלה משנשאה:
ואילך . מנישואין מאי שואל הוי

   ומפקעת שכירות וכו' ופטור:
. וזכה הוא אף בפרה והדר נסבה

להשתמש בה כל יומי 
   השכירות:

. והוה ליה מאי שואל ממנה הוא
איהו כשוכר פרה מחבירו 
והשאילה לאחר ומתה דאיפליגו 
רבנן ור' יוסי בהמפקיד (לעיל 
דף לה:) ואמרי רבנן נשבע שוכר 
שמתה כדרכה ופטור ושואל 

ורבי יוסי אומר  משלם לשוכר
   תחזור פרה לבעלים:

. דדינא דשואל ואליבא דרבנן
בהדי דמשאיל הוא ולא אצל 
בעלים הראשונים לא תיבעי לך 
דאפילו הוא שואל כיון דלדידה 
בעי שלומי פטור דשאילה 
בבעלים היא כי תיבעי לך לרבי 
יוסי דאמר תשלומין לבעלים 
והשתא לא בבעלים היא מאי 

אל חייב שואל הוי ממנה ושו
באונסים ומשלם לבעלים או 
שוכר הוי ופטור מאונסין ומאי 
שכירותיה שהרי תקנו לה 
חכמים פרקונה תחת פירות אם 

   נשבית:
   . ופטור:אלא לוקח הוי

. ובעל יורש אשתו דבר ומתה
   תורה:

. הבעל מוציא מיד הלקוחות
אלמא אין לה רשות למכור 

  דהוא הוי לוקח ראשון:
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ֵעי  אּבָ ר ַחּמָ   : ָרִמי ּבַ

ּתֹו  ִנְכֵסי ִאׁשְ ַעל ּבְ   ִמי ָמַעל?  -ּבַ
  

  : ָרָבאָאַמר 
   !ַמאן ִליְמעֹול?

ַעלִליְמעֹול  ָרא     :ּבַ ֶהיּתֵ ִליְקֵני -ּדְ    ,ִניָחא ֵליּה ּדְ
ִליְקֵני - ִאיּסּוָרא    !ָלא ִניָחא ֵליּה ּדְ

יְמעֹול ִאיִהי ָרא ַנִמי   :ּתִ ֶהיּתֵ ִליְקֵני.  -ּדְ   לֹא ִניָחא ָלּה ּדְ
ין ית ּדִ ַעל לֹוֵקַח ָהֵוי : ִניְמֲעלּו ּבֵ א ְוָאְמרּו: ּבַ ְנּתָ ּקַ ַנן תַּ י ֲעַבדּו ַרּבָ ָרא,  -ּכִ   ְלֶהיּתֵ

א - ְלִאיּסּוָרא  ְנּתָ ּקַ ַנן ּתַ    !לֹא ָעֵביד ַרּבָ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ
ּיֹוִציא,  ַעל ָמַעל ִלְכׁשֶ   ּבַ

ֲהָוה  ׁש ַא ִמיֵדי ּדַ   .  יןלִ חוּ לְ  מֹוִציא ְמעֹות ֶהְקּדֵ
   

  
  
  

  רש"י
. כגון שנפלו לה נכסים מעלמי 

מאביה משנשאת ועמהן מעות 
של הקדש ואין ידועין שהן של 
הקדש ואמור רבנן בעל זוכה 
בהן בכל הנכסים להשתמש 
ולאכול פירות ובתקנה זו נעשה 
שליח בנכסי הקדש לקנותם 
וקא ס''ד שזו היא יציאתם 
לחולין ואפי' בעודן צרורין 

   ומונחין מי מעל בהוצאה זו:
. דאין היא מוסרתן ל בעללימעו

לו אלא מאיליהם נקנים לו 
ממיתת אביה: דהיתרא ניחא 

   ליה וכו':
דהיתרא נמי לא ניחא לה 

. אלא ע''כ תקנו לו דלקני
   חכמים:

. של ישראל שבאותו נמעלו ב''ד
דור שכל תקנות משפט תלויה 
בהן ועל ידיהן נוהגות חוקות 
המתוקנים לצבור מאז והוי כמי 

קנין זה ונמצאו שתקנו לו הם 
הם המקנין לנכסי הקדש 

   והוציאום לחולין:
. כי עבוד תקנתא בהיתרא ה''ג

   באיסורא לא עביד תקנתא:
. בעודן צרורין אלא אמר רבא

ומונחין לא קנאם בעל ולא יצאו 
לחולין ואין כאן מעילה אלא 

    לכשיוציאם לחולין בעל מעל:
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ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

ר ֵמֲחַמת ְמָלאָכה ׂשָ ַחׁש ּבָ   ַמאי?  - ּכָ
  

ַנן ֵריּה וְ  ,ָאַמר ֵליּה ַההּוא ֵמַרּבָ ה ּבְ ֵמיּה:  ַרב ָאְוָיאּדְ  ַרב ִחְלִקּיָ   ׁשְ
ִכי ֵמָתה ֵמֲחַמת  ָלל ּדְ יב -  ְמָלאָכהִמּכְ     ,ִמַחּיַ

ִאיְלָתּה!  א ׁשְ ִכיְלּתָ   ֵניָמא: ָלאו ְלאֹוְקָמא ּבְ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ
ר ֵמֲחַמת ְמָלאָכה  ׂשָ ַחׁש ּבָ ֲעָיא ּכָ   טּור, ָפ ּדְ לֹא ִמיּבָ

א ֲאִפיּלּו ֵמָתה ֵמֲחַמת ְמָלאָכה  טּור.  - ֶאלָּ   ַנִמי ּפָ
ִאיְלָתּה.  א ׁשְ ִכיְלּתָ ָאַמר ֵליּה: ָלאו ְלאֹוְקָמא ּבְ   ּדְ

  
  

  רש"י
   . בכילה:בכילתא
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ר,  א ֵמַחְבֵריּה, ִאיְתּבַ ֵאיל ַנְרּגָ ׁשָ ְבָרא ּדְ   ַההּוא ּגַ

יּה  ַטר. ָרָבאּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ יּה, ְוִאיּפַ ֵנית ּבֵ ָלאו ׁשָ   , ָאַמר ֵליּה: ִזיל ַאְייֵתי ָסֲהֵדי ּדְ
  

א ָסֲהֵדי ַמאי?    ְוִאי ֵליּכָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ר, ּדְ  א ֵמַחְבֵריּה ְוִאיְתּבַ ֵאיל ַנְרּגָ ׁשָ ְבָרא ּדְ   ַההּוא ּגַ

יּה  א ַמַע ַרבּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ ים ֵליּה ַנְרּגָ ּלֵ ָיא. , ָאַמר ֵליּה: ִזיל ׁשַ   ּלְ
  

ֲהָנאָאְמרּו ֵליּה    :  ַרבלְ  ַרב ַאִסיוְ  ַרב ּכָ
יָנא ָהִכי   צז,א    ?!ּדִ

ֵתיק.    ְוׁשָ
  

ֲהָנא ְוַרב ַאִסי,  ַרב ּכָ   ְוִהְלְכָתא ּכְ
ֵמי ַבֵריּה ּוְמַמְלָיא ֵליּה ּדְ ר ֵליּה ּתְ ְמַהּדַ   . אנָ ָמ  ּדִ

  
  

ר.  ְווָלא ֵמַחְבֵריּה, ִאיְתּבַ ֵאיל ּדַ ׁשָ ְבָרא ּדְ   ַההּוא ּגַ
יּה  אּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ ּפָ   . ַרב ּפַ

ַטר. ּדְ ָאַמר ֵליּה: ַאְייֵתי ָסֲהֵדי  יּה, ְוִאיּפַ ֵנית ּבֵ   לֹא ׁשָ
  
  

  רש"י
  . בפשיעה:ואיתבר

. שישלם לו כלי עשוי דינא הכי
ומתוקן והתנן (ב''ק ד' י:) גבי 
נזיקין תשלומי נזק מלמד 
שהבעלים מטפלין בנבילה 
ששמין לו הנבילה של בהמתו 

שהזיקה לו שמתה על ידי זה 
ועליה מוסיף ומשלם דמיהן ה''נ 
ישומו לו שברי הראשון ועליהן 
ישלם דמיו וזה ילך ויטרח 

   ויקנה לו כלי אחר:
. דה''ל מתה מחמת ואיפטר

  מלאכה:
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ֵאיל ׁשּונְ  ׁשָ ְבָרא ּדְ   ָרא ֵמַחְבֵריּה, ַההּוא ּגַ

ֵרי ְוָקְטלּוהּו.    ֲחבּור ֲעֵליּה ַעְכּבָ
יְיֵתיב  ְווָנא ַמאי?  ַרב ַאׁשִ י ַהאי ּגַ ֲעָיא ֵליּה: ּכִ   ְוָקִמיּבָ

ֵמי, אֹו לֹא?  י ֵמָתה ֵמֲחַמת ְמָלאָכה ּדָ   ּכִ
  

ַכיָאַמר ֵליּה  ילְ  ַרב ָמְרּדְ    :ַרב ַאׁשִ
ֵמיּה  ֵמַהְגרֹוְנָיא ֲאִביִמיָהִכי ָאַמר  ְ   : ָרָבאּדְ ִמׁשּ

י ְקַטלּוהוּ  ָנׁשֵ ְבָרא ּדְ יָנא :ּגַ יָנא.  ,לֹא ּדִ ּיָ   ְולֹא ּדַ
  

א  ָאְמֵריִאיּכָ    :ּדְ
ֵרי טּוָבא ַוֲחִביל ּוִמית.    ָאֵכיל ַעְכּבָ

יְיֵתיב  ְווָנא ַמאי ַרב ַאׁשִ ַהאי ּגַ ּה: ּכְ ין ּבָ    ?ְוָקא ְמַעּיֵ
  

ַכיָאַמר ֵליּה  ילְ  ַרב ָמְרּדְ   : ַרב ַאׁשִ
י ְקַטלּוהּו ֲאִביִמי ֵמַהְגרֹוְנָיאָהִכי ָאַמר  ָנׁשֵ ְבָרא ּדְ יָנא - : ּגַ יָנא ,לֹא ּדִ ּיָ   .ְולֹא ּדַ

  
  
  
  

  רש"י
. מי הוי מתה מאי האי גוונאכי 

   מחמת מלאכה או לא:
היה לו ליפול . לא דנשי קטלוהו

   בידן:
   . נתחמם:וחביל

. בעל בעילות דנשי קטלוהו
  הרבה ומת:
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  : ָרָבאָאַמר 

ר,  ּטַ ַאל ִמיֵדי ֵמַחְבֵריּה ְוִליּפַ ָבֵעי ְלִמיׁשְ   ָהא ַמאן ּדְ
ָהֵוי  א ּדְ ין ַמּיָ ִקּיָ ָעִליםֵניָמא ֵליּה: ַאׁשְ ּבְ ִאיָלה ּבַ   . ׁשְ

ַח הּוא, ֵניָמא ֵליּה  ּקֵ א ַוֲהַד  :ְוִאי ּפִ ֵריׁשָ ֵאיל ּבְ יְך.   ׁשְ ִקּיָ   ר ַאׁשְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ֵקי,  ְרּדְ   ַמְקֵרי ּדַ

ָלא,  ּתָ   ׁשַ
ָחא,    ַטּבָ

ָנא,    ְואּוּמָ
   ,ָסַפר ָמָתא

מּו.  ָעִלים ּדָ ּבְ ִאיָלה ּבַ ׁשְ ִעיַדן ֲעִביְדַתְייהּו ּכִ הֹון ּבְ   ּכּולְּ
  

ַנןָאְמרּו ֵליּה    : ָרָבאלְ  ַרּבָ
ִאיל ָלן ָמר.    ׁשְ

יד,    ַאְקּפֵ
ֵעיתּו?!  :ָאַמר ְלהוּ    ְלַאְפקּוֵעי ָממֹוַנאי ָקא ּבָ

ִאיְלּתּון  ה, ַאּתּון ׁשְ ַרּבָ א, , ּדְ ִליַאּדְ ְכּתָ א ְלַמּסֶ ְכּתָ ּסֶ ּמּוֵטי ְלכּו ִמּמַ ּתַ   ִאיּלּו ֲאָנא ָמֵצי ִאיׁשְ
ּמּוֵטי.  ּתַ   ַאּתּון ָלא ָמֵציתּו ְלִאיׁשְ

  
  ְולֹא ִהיא, 

ִאיל ְלהּו  ה - ִאיהּו ׁשְ ַכלָּ יֹוָמא ּדְ   . ּבְ
ִאילּו ֵליּה  ָאר יֹוֵמי.  - ִאיְנהּו ׁשְ ׁשְ   ּבִ

  

  רש"י
   . נוטע כרמים למחצה:שתלא
   . מקיז דם:אומנא

. המספר את אנשי העיר ספר
   בתספורת:

. אם כשאלה בבעלים דמי
משהיה זה במלאכתו שאל 
הימנה בהמה באותה שעה 

   ומתה פטור:
   . בני בית מדרשו:רבנן

. רבינו נשאל לנו שאיל לן מר
 למלאכתנו ללמוד לנו תורה

שיושב ומלמד לנו תורה כל 
היום ואם נשאל ממנו בהמה 

   ומתה נפטר:
. למלאכתי אתון שאילתון לי

שכשאני חפץ להתחיל במסכת 
אחרת שלא תשכח ממני אין 

   אתם יכולין למחות בידי:
. כשדורשין לפני ביומא דכלה

הרגל בהלכות הרגל דלא מצי 
   לאישתמוטי למילתא אחריתי:

. ומיאינהו שאילו ליה בשאר י
  שאילו גרסינן:
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ר ֲחִניָנא ֲהַדְייהּו,  ָמֵריָמר ּבַ י חֹוַזאי, ְנַפק ְלַדּלּוֵיי ְטעּוָנה ּבַ   אֹוַגר ּכֹוְדַנְייָתא ּבֵ

ּה, ּוִמית.  עּו ּבָ ׁשְ   ּפָ
יּה    , ַחְייִביְנהּו. ָרָבאּדְ ֲאתּו ְלַקּמֵ

  
ַנן לְ    : ָרָבאָאְמרּו ֵליּה ַרּבָ

ָעִלים ִהיא!  ּבְ יָעה ּבַ ׁשִ   ּפְ
  

  ִאיְכִסיף. 
ָתא ּדִ  ְנַפק. ְלסֹוף ִאיְגַלאי ִמיּלְ   ְלֵמיַסר ְטעּוָנה הּוא ּדִ

  
ָאַמר ָעִלים "  :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ּבְ יָעה ּבַ ׁשִ טּור –  ּפְ   , ִמׁשּום ָהִכי ִאיְכִסיף, "ּפָ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ יב -                     "...      :ֶאלָּ אי ִאיְכִסיף ",ַחּיָ    ?ַאּמַ
  

ב ָהֵוי.  ּנָ י ּגַ ּה ּבֵ ַדְרּכָ א ִאיְגנּוֵבי ִאיְגנּוב, ּוֵמָתה ּכְ ּה, ֶאּלָ עּו ּבָ ׁשְ ע ּפָ   לֹא ִמיְפׁשַ
יּה    ְוַחְייִביְנהּו.  ָרָבאּדְ ְוָאתּו ְלַקּמֵ

  
ַנןָאְמרּו ֵליה  ָעִלים ִהיאָרָבאלְ  ַרּבָ ּבְ ֵניָבה ּבַ   !: ּגְ

  ִאְכִסיף. 
ְלֵמי ָתא ּדִ ְנַפק.  ְלסֹוף ִאיְגַלאי ִמיּלְ   ַסר ְטעּוָנה הּוא ּדִ

   
  

  רש"י
   . פרידה:כודנייתא

. שהיה מסייעו בשעת בבעלים
   שאילה:

. לראות שלא ירבו למיסר
   במשאה:

. ואפ''ה ומתה כדרכה בי גנב
חייבין דאי נמי שבקה מלאך 
המות. בי גנב הוה קיימא 

המפקיד (לעיל כדאמרינן בפרק 
לו:) הלכך משנגנבה חייב 

   בתשלומין:
. גניבה זו שאתה גניבה בבעלים

מחייבו בבעלים היא שכירותה 
בשעת שכירות כשנכנסה 
לרשותו ותניא לעיל (ד' צה:) 
היה עמו בשעת שאילה אין 
צריך להיות עמו בשעת שבורה 

  ומתה:
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ָנה    ִמׁשְ

ָרה,  ֹוֵאל ֶאת ַהּפָ   ַהׁשּ
ָכָרּה ֲחִצי יֹום ָאָלּה ֲחִצי יֹום ּוׂשְ    ,ׁשְ

ָכָרּה ְלָמָחר,  ָאָלּה ַהּיֹום ּוׂשְ   ׁשְ
ַאל ַאַחת,  ַכר ַאַחת ְוׁשָ   ׂשָ

  ּוֵמָתה. 
ִאיל אֹוֵמר: ׁשְ אּוָלה ֵמָתה,     ַהּמַ   ׁשְ

אּוָלה ֵמָתה,   ָהְיָתה ׁשְ יֹום ׁשֶ   ּבְ
ָע                              צז,ב ׁשָ אּוָלה ֵמָתה, ּבְ ָהְיָתה ׁשְ   ה ׁשֶ

ה אֹוֵמר: ֵאיִני יֹוֵדַע  יב.  -ְוַהּלָ   ַחּיָ
  

ֹוֵכר אֹוֵמר:  כּוָרה ֵמָתה,   ַהׂשּ   ׂשְ
כּוָרה ֵמָתה,  ָהְיָתה ׂשְ יֹום ׁשֶ   ּבְ

כּוָרה ֵמָתה,  ָהְיָתה ׂשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ
ה, אֹוֵמר: ֵאיִני יֹוֵדַע  טּור.  - ְוַהּלָ   ּפָ

  

אּוָלה,    ֶזה אֹוֵמר: ׁשְ
כּוָרה    ,ְוֶזה אֹוֵמר: ׂשְ

ֹוֵכר ַבע ַהׂשּ ָ כּוָרה ֵמָתה.  -  ִיׁשּ ְ ׂשּ   ׁשֶ
  

  ֶזה אֹוֵמר: ֵאיִני יֹוֵדַע, 
   -  ְוֶזה אֹוֵמר: ֵאיִני יֹוֵדַע 

  .  ַיֲחלֹוקוּ 
   

ָמָרא             ּגְ

יּה  ְמַעּתְ ִמיּנֵ ה, אֹוֵמר: ֵאיִני יֹוֵדַע  :ׁשָ ָיְדָך, ְוַהּלָ יב.  -ָמֶנה ִלי ּבְ   ַחּיָ
א  יּוְבּתָ ֱהֵוי ּתְ    ,ַרב ַנְחָמןּדְ ֵליָמא ּתֶ

ַמר ִאיּתְ    :ּדְ
ה,  ָיְדָך" ְוַהּלָ    -  אֹוֵמר: ֵאיִני יֹוֵדַע "ָמֶנה ִלי ּבְ

יב.  :ָאְמִרי ַרב ְיהּוָדהוְ  ַרב הּוָנא   ַחּיָ
י יֹוָח וְ  ַרב ַנְחָמן טּור!  :ָאְמִרי ָנןַרּבִ   ּפָ

  
ְדָאַמר     :ַרב ַנְחָמןּכִ
יֵּ  גֹון ׁשֶ יֵניֶהןּכְ בּוָעה ּבֵ    .ׁש ֵעֶסק ׁשְ

יֵניֶהם.  בּוָעה ּבֵ ׁש ֵעֶסק ׁשְ ּיֵ גֹון ׁשֶ   ָהָכא ַנִמי ּכְ
  

ֵמי בּוָעה" ֵהיִכי ּדָ   ? "ֵעֶסק ׁשְ
  
  ָרָבא,  ְד כִּ 

  : ָרָבאָאַמר ּדְ    צח,א
ָיְדָך,    ָמֶנה ִלי ּבְ

ה ָאר ְוַהּלָ ְ ים, ְוַהׁשּ ִ א ֲחִמׁשּ ָיִדי ֶאּלָ   ֵאיִני יֹוֵדַע.  אֹוֵמר: ֵאין ְלָך ּבְ
ַבע  ָ ֵאינֹו ָיכֹול ִליׁשּ ם - ִמּתֹוְך ׁשֶ ּלֵ   .ְיׁשַ

  
לׁש  ׁשָ ִים ְוֵסיָפא ּבְ ּתַ ׁשְ א ּבִ ַחּתְ ָלּה ֵריׁשָ ּכַ   .ַמׁשְ

  
  

ִים,  ּתַ ׁשְ א ּבִ י ְלָך, ּדְ ֵריׁשָ י ָפרֹות ָמַסְרּתִ ּתֵ   ָאַמר ֵליּה: ׁשְ
ִאיָלה,  ׁשְ יֹוָמא ּבִ ְלֵגיּה ּדְ   ּפַ

ִכירּות.  ׂשְ יֹוָמא ּבִ   ּוַפְלֵגיּה ּדְ
  

   ,ִאי ַנִמי
ִאיָלה ׁשְ    ,ַחד יֹוָמא ּבִ

ִכירּות,  ׂשְ   ְוַחד יֹוָמא ּבִ
ִאיָלה. ְוָאַמר ֵליּה ׁשֹוֵאל: ֲח  ן ׁשְ ִעיּדַ ְרַוְייהּו ּבְ ִאיָלה ֵמָתה, ּוֵמתּו ּתַ ן ׁשְ ִעיּדַ   ָדא ִאין, ּבְ

ִכירּות ֵמָתה  ן ׂשְ ִעיּדַ ִאיָלה ֵמָתה ְוִאי ּבְ ן ׁשְ ִעיּדַ םּדְ ְוִאיָדְך ָלא ָיַדֲעָנא ִאי ּבְ ּלֵ ַבע ְמׁשַ ָ ֵאינֹו ָיכֹול ִליׁשּ    .ִמּתֹוְך ׁשֶ

  רש"י
  מתני' 

. המשאיל אומר שאולה מתה
   אשאל אחת ושכר אחת קאי:

. ביום שהיתה שאולה מתה
קאי אשאלה היום ושכרה 

  למחר:
. בשעה שהיתה שאולה מתה

קאי אשאלה חצי היום ושכרה 
   חצי יום:

. לשלם דברי ושמא ברי חייב
   עדיף:

. ולקמן פריך מה ישבע השוכר
שטענו לא הודה לו והיכא 

   כתובה שבועה זו:
. קסבר ממון המוטל יחלוקו

   בספק חולקין:
  

  גמ' 
. רב הונא ורב יהודה אמרי חייב

   ברי ושמא ברי עדיף:
. אוקי ממונא בחזקת פטור

   מריה ולא תפקיע מספיקא:
. שיש עסק שבועה ביניהן

שנתחייב לו שבועה בטענתו 
והוא אינו יכול לישבע דהא אינו 

    יודע קאמר:

. הוה ליה מודה אלא חמשים
מקצת ומחוייב שבועה על 
השאר ואינו יכול לישבע דאמר 

   איני יודע:
. עסק שבועה קא משכחת לה

דמתניתין רישא בב' פרות 
וסיפא בג' רישא דקאתי לדינא 
על היום או על השעה לא 
מיתוקמא בפרה אחת מעיקרא 

ו וזה תובעו על ב' אלא בב' ומת
והלה מודה לו באחת שהוא 
מחוייב לו דמיה והיא המביאתו 
להתחייב שבועה על השניה 
שטוען איני יודע אם חייב אם 
לאו ומתוך שאינו יכול לישבע 
משלם ולהכי נקט ומתו תרוייהו 
דאי בדקיימא חדא וקאמר ליה 
אחדא שקלה ואחדא איני יודע 
אם בשעת שאילה אם בשעת 

''ל ההיא דמודה הילך שכירות ה
ואיכא מ''ד הילך פטור משבועה 
וסיפא דקתני שאל אחת ושכר 
אחת ואיני יודע איזה מהן מתה 
משכחת לה עסק שבועה כשהיו 
מתחילה שלשה ומתו השנים 
באחת מודה ששאולה היתה 
וחייב בדמיה והיא מחייבתו 

  שבועה על שניה:
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לׁש,  ׁשָ ִכירּות, ּדְ ְוֵסיָפא ּבְ ׂשְ ִאיָלה ְוַאַחת ּבִ ׁשְ ִים ּבִ ּתַ ָך, ׁשְ י ּלְ רֹות ָנַתּתִ לׁש ּפָ   ָאַמר ֵליּה: ׁשָ
ִאיָלה,  י ׁשְ ְרּתֵ   ּוֵמתּו ָהֵני ּתַ

ִאיָלה ֵמָתה, ּדְ ֲחָדא  ,ִאין  ְוָאַמר ֵליּה ׁשֹוֵאל:    ׁשְ
ִאיָלה ֵמָתה ּוְדַקְייָמא ּדִ ִאי   ִאיָדְך ָלא ָיַדֲעָנא  ִכירּות ִהיא, ּדִ ׁשְ   ׂשְ

ַקְייָמא ּדִ ִאי  ִכירּות ֵמָתה ְוָהא ּדְ ִאיָלה ִהיא, ּדִ ׂשְ   ׁשְ
ם.  ּלֵ ַבע ְמׁשַ ָ ֵאינֹו ָיכֹול ִליׁשּ   ּוִמּתֹוְך ׁשֶ

  
א,  ר ַחּמָ ִמְקָצת, ּדְ ּוְלָרִמי ּבַ ִמְקָצת ְוהֹוָדָאה ּבְ ִפיָרה ּבְ ָעה ׁשֹוְמִרים ְצִריִכין ּכְ   ָאַמר: ַאְרּבָ

לׁש  ׁשָ א ּבְ ַחּתְ ָלּה, ֵריׁשָ ּכַ ע.  ,ַמׁשְ ַאְרּבַ   ְוֵסיָפא ּבְ
לׁש  ׁשָ א ּבְ ִכירּות, ָאַמר ֵליּה ּדְ ֵריׁשָ ׂשְ יֹוָמא ּבִ ִאָלה ּוַפְלֵגיּה ּדְ ׁשְ יֹוָמא ּבִ ְלֵגיּה ּדְ י ְלָך, ּפַ רֹות ָנַתּתִ לׁש ּפָ   : ׁשָ

ִאיָלה,  ן ׁשְ ִעיּדַ לׁש ּכּוְלהּו ּבְ ִכירּות ּוֵמתּו ׁשָ ׂשְ ִאָלה ְוַחד יֹוָמא ּבִ ׁשְ   ִאי ַנִמי: ַחד יֹוָמא ּבִ
  . ָבִרים ֵמעֹוָלםלֹא ָהיּו ּדְ  -ֲחָדא   ְוָאַמר ֵליּה ׁשֹוֵאל: 

ִאיָלה ֵמָתה,  -  ַוֲחָדא ן ׁשְ ִעיּדַ   ִאין, ּבְ
ִאיָלה ֵמָתה ן ׁשְ ִעיּדַ ִכירּות ֵמָתה,  ,ְוִאיָדְך ָלא ָיַדֲעָנא ִאי ּבְ ן ׂשְ ִעיּדַ   ְוִאי ּבְ

ַבע. ּדְ  ָ ֵאינֹו ָיכֹול ִליׁשּ   ִמּתֹוְך ׁשֶ
  

ע,  - ֵסיָפא  ַאְרּבַ   ּבְ
י ְלָך, ּדְ  רֹות ָנַתּתִ ע ּפָ   ָאַמר ֵליּה: ַאְרּבַ

ִכירּות,  ׂשְ ִאָלה, ֲחָדא ּבִ ׁשְ לׁש ּבִ   ׁשָ
לׁש  ֵאָלה. ּדִ ּוֵמתּו ָהָנְך ׁשָ   ׁשְ

ָבִרים ֵמעֹוָלם.  -ֲחָדא   ׁשֹוֵאל: ^ְוָאַמר ֵליּה    צח,ב   לֹא ָהיּו ּדְ
ֵאָלה ֵמָתה.  ,ִאין – ַוֲחָדא   ׁשְ
ֵאָלה,    - ְוִאיָדךְ  ִכירּות ֵמָתה ּוְדַקְייָמא ׁשְ   ָלא ָיַדֲעָנא ִאי ׂשְ

ִכירּות,  ֵאָלה ֵמָתה ּוְדַקְייָמא ׂשְ   אֹו ׁשְ
ם.  ּדְ  ּלֵ ַבע ְמׁשַ ָ ֵאינֹו ָיכֹול ִליׁשּ   ִמּתֹוְך ׁשֶ

   
  

  רש"י
. ולרמי דאמר ד' שומרים כו'

בשבועות האמורות בהן כגון 
שנגנבה וש''ש ש''ח לישבע 

לישבע שנאנסה ושואל לישבע 
שמתה ממלאכה צריכין כפירה 
וכו' אלמא מדקאמר בעינן 
כפירה ולא אמרינן צריכין 
הודאה במקצת ש''מ אע''ג 
דשייכא בהו שבועת שומרין 
בלא שום כפירה לא משביעין 
ליה שבועת שומרים עד דכפר 
כפירה אחריתי כגון לההד''מ או 

מיחייב  החזרתי לך ולדידיה לא
שבועה אהודאה בלא כפירה 
ואיני יודע לאו כפירה היא והא 
דרבא לית ליה אא''כ אמר לו 
חמשים יש ונ' השניים מקצת. 
להד''מ ומקצת איני יודע 
משכחת לעסק שבועה 
דמתניתין רישא בג' פרות וסיפא 
בד' לרמי בר חמא לא משמע 
ליה כי הוא זה בלא כפירה 
 כלומר זה אמת וזה להד''מ אבל
זה אני חייב וזה איני יודע אי 
נגנב או שנאבד בש''ח לא משמע 

  ליה כי הוא זה:
. הרי כפירה חדא להד''מ כו'

וחדא אין בעידן דשאלה מתה 
    הרי הודאה:

  



536                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        צח, בצח, בצח, בצח, ב .21
כּוָרה " אּוָלה, ְוֶזה אֹוֵמר ׂשְ כּוָרה ֵמָתה - ֶזה אֹוֵמר ׁשְ ְ ׂשּ ֹוֵכר ׁשֶ ַבע ַהׂשּ ָ   . "ִיׁשּ
  

אי?    ְוַאּמַ
ָענֹו  ּטְ   לֹא הֹוָדה לֹו,  -ַמה ׁשֶ

הֹוָדה לֹו  ֶ   לֹא ְטָענֹו!  -ּוַמה ׁשּ
  

אָאַמר    : עּוּלָ
  ַעל ְיֵדי ִגְלּגּול. 

ע ִלי ִאיזּו ִמיַהת ּדְ  ּבַ ּתַ ּה ֵמָתה, כְ ּדִ ָאַמר ֵליּה: ִאיׁשְ   ַדְרּכָ
ע  ּבַ ּתַ ִמיׁשְ ּה ֵמָתהכְ ּדִ ּוִמיּגֹו ּדְ ע ַנִמי  ,ַדְרּכָ ּבַ ּתַ כּוָרה ֵמָתה.  ּדִ ִמיׁשְ   ׂשְ

   
  

  רש"י
. ואמאי מה שטוענו לא הודה לו

אע''ג דאוקימנא בכופר ומודה 
לר''נ מיהו מתני' לרב הונא ה''מ 

ורב יהודה. כדקתני ואמאי 
ישבע הרי אין כאן הודאה 

   במקצת:
. ואפי' אישתבע לי איזו מיהת

היא שכורה יש לי עליך שבועה 
שכן הוא כדבריך דלית לן דרמי 
בר חמא דבעי כפירה והודאה 
בשומרים דסבירא לן כמ''ד 
עירוב פרשיות כתיב כאן וכי 

וה הוא כתיב כי הוא זה אמל
דכתיב וגלגול שבועה מן התורה 
היא מואמרה האשה אמן אמן 

  כדדרשינן בסוטה (דף יח.):
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        בבבב    צח,צח,צח,צח, .22
  ֵאיִני יֹוֵדַע,  :ֶזה אֹוֵמר"

   -  ֵאיִני יֹוֵדַע [ ְוֶזה אֹוֵמר
   ]."ַיֲחלֹוקוּ 

  
י    ?ָהא ַמּנִ

  ִהיא,  סּוְמכֹוס
ָסֵפק "ָאַמר: ּדְ  ל ּבְ    ."חֹוְלִקין –ָממֹון ַהּמּוטָּ
   

  
  

  רש"י
  
    

  



538                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        צח, בצח, בצח, בצח, ב .23
ֵעי  ר ֶמֶמלּבָ א ּבַ י ַאּבָ   : ַרּבִ

ָעִלים  ּבְ ּלא ּבַ ָכָרּה ׁשֶ ָעִלים ׂשְ ּבְ ָאָלּה ּבַ   ַמהּו?  - ׁשְ
  

ִכירּות ְלחּוָדּה ַקְייָמא,  ִאיָלה ְלחּוָדּה ַקְייָמא ּוׂשְ   ִמי ָאְמִריַנן ׁשְ
ְלָמא ְגֵניָבה ַוֲאֵביָדה  :אֹו ּדִ יב ּבִ ָהא ִמיַחּיַ ְייִכי ּדְ ְך ׁשָ ֵאָלה ֵמיׁשַ ׁשְ ִכירּות ּבִ   ׂשְ

  
ְמָצא לוֹ     :ַמרִאם ּתִ

ְייִכי  ְך ׁשָ ֵאָלה ֵמיׁשַ ׁשְ ִכיָרה ּבִ    –ׂשְ
  

ָעִלים  ּבְ ָכָרּה ּבַ ָעִליםׂשְ ּבְ ּלא ּבַ ָאָלּה ׁשֶ    ?ַמהוּ  ,ׁשְ
    

ְייָכא.  אי ָלא ׁשַ ִכירּות ַוּדַ ׂשְ ֵאָלה ּבִ   ׁשְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ִמְקָצת ְייָכא ּבְ ׁשַ יָון ּדְ ֵמי?  ,ּכֵ ּה ּדָ כּוּלָ ְייָכא ּבְ ׁשַ ַמאן ּדְ   ּכְ
  

ְמָצא לֹוַמר ִאם    :ּתִ
ֵמי ּה ּדָ כּוּלָ ְייָכא ּבְ ׁשַ ַמאן ּדְ ִמְקָצת ּכְ ְייָכא ּבְ ׁשַ יָון ּדְ    ,ָלא ָאְמִריַנן ּכֵ

  
ּלא ּבַ  ָכָרּה ׁשֶ ָעִלים ּוׂשְ ּבְ ָאָלּה ּבַ ָאָלּה ׁשְ ָעִלים, ְוָחַזר ּוׁשְ   ַמהּו?  - ּבְ

  
ּה,  ֲהַדר ָאְתָיא ָלּה  ֵאָלה ְלדּוְכּתָ   ׁשְ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
יִני ּוֵביִני? ַא  ִכירּות ּבֵ   ְפִסיָקא ָלּה ׂשְ

  
ָעִלים, וּ  ּבְ ָכָרּה ּבַ ָכָרּה ׂשְ ָאָלּה, ְוָחַזר ּוׂשְ   ַמהּו?  -  ׁשְ

  
ּה,  :ִמי ָאְמִריַנן ִכירּות ְלדּוְכּתָ   ָאְתָיא ָלּה ׂשְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

יִני ּוֵביִני?  ֵאָלה ּבֵ   ַאְפִסיָקא ָלּה ׁשְ
  

יקּו.     ּתֵ
   

  

  רש"י
. וקודם שאלה בבעלים

שהחזירה חזר ושכרה מיניה 
לא היה עמו  ובשעת שכירתו

במלאכתו ונגנבה או אבדה בימי 
שכירות מהו מי אמרינן שכירות 
לחודה קיימא. ומילתא 
אחריתא היא ואע''ג דכי משך 
לה מעיקרא בבעלים היא ותו 
לא הדר משך לה מיחייב ליה 
דבשעת שכירות ברשותו היתה 
ולא מיחסרא משיכה וקני 
חצירו באמירה ולעולם קנין 

ים אחריתי היא ושלא בבעל
   היא:

או דלמא שכירות בשאלה 
. כל חיובי שוכר מישך שייכא

דגניבה ואבידה ישנן בשואל ולא 
הוסיף כלום ומחמת משיכה 
ראשונה באו לו והיא בבעלים 

   הואי ופטור:
. וקודם שכרה בבעלים

שהחזירה חזר ושאלה ממנו 
שלא בבעלים ומתה כדרכה 
וחיוב זה לא מחמת משיכה 

ב ראשונה בא עליה דהא חיו
שאלה לא שייך בשכירות מהו 
מי אמרינן שאלה לענין אונסין 
בשכירות ודאי לא שייכא וחיוב 
דמחמת קנין שלא בבעלים בא 
לא או דלמא כיון דשייכא 
במקצת דחיוב גניבה ואבידה 
שעליו יש לתלות במשיכה 
ראשונה כמאן דשייכא בכולה 

   דמי ופטור אף באונסין:
. איני את''ל כיון דשייכא כו'

דע להעמידו ולא גרסינן ליה: יו
אלא ה''ג ואת''ל לא אמרינן 

   כיון דשייכא במקצת כו':
שאלה בבעלים שכרה שלא 
בבעלים וחזר ושאלה שלא 

. הדרא שאלה לדוכתה בבעלים
ואזיל בתר משיכה שאלה 

  קמייתא דהויא בבעלים:
    

  



                 ""ַהׁשֹּוֵאל –מסכת בבא מציעא פרק ח' 
539

        צט, אצט, אצט, אצט, א    ––––    צח, בצח, בצח, בצח, ב .24
ָנה    ִמׁשְ

ָחּה לוֹ  ּלְ ָרה ְוׁשִ ֹוֵאל ֶאת ַהּפָ נֹו,     :ַהׁשּ ַיד ּבְ   ּבְ
ַיד ַעְבּדֹו,    ּבְ

לּוחֹו,  ַיד ׁשְ   ּבְ
  

נֹו,   :אוֹ  ַיד ּבְ   ּבְ
ַיד ַעְבּדֹו,    ּבְ

ל ׁשֹוֵאל, ּוֵמָתה  לּוחֹו ׁשֶ ַיד ׁשְ טּור –ּבְ   .ּפָ
  

ֹוֵאל:    ָאַמר לֹו ַהׁשּ
ָחּה ִלי ּלְ ִני,   :ׁשַ ַיד ּבְ   ּבְ

י,  ַיד ַעְבּדִ   ּבְ
לּוִחי,  ַיד ׁשְ   ּבְ

  

ְנָך,   :אוֹ  ַיד ּבִ   ּבְ
ָך,  ַיד ַעְבּדְ   ּבְ

לּוֲחָך,  ַיד ׁשְ   ּבְ
ִאיל:  ׁשְ ָאַמר לֹו ַהּמַ   אֹו ׁשֶ

ָחּה ְלךָ  ּלְ ִני,  :ֲהֵריִני ְמׁשַ ַיד ּבְ   ּבְ
י,  ַיד ַעְבּדִ   ּבְ

לּוִחי,  ַיד ׁשְ   ּבְ
  

ְנָך,   :אוֹ  ַיד ּבִ   ּבְ
ָך,  ַיד ַעְבּדְ   ּבְ

לּוֲחָך,  ַיד ׁשְ   ּבְ
ָחּה ּוֵמָתה  ּלְ ח, ְוׁשִ ּלַ ֹוֵאל: ׁשַ יב.  - ְוָאַמר לֹו ַהׁשּ   ַחּיָ

  
ֲחִזיָרּה ְוֵכן  ּמַ ָעה ׁשֶ ׁשָ   .  ּבְ

  

ָמָרא   צט,א             ּגְ

ַיד ַעְבּדֹו " יב - ּבְ   , "ַחּיָ
ַיד ַרּבוֹ    !ַיד ֶעֶבד ּכְ

  
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

ָלא ָקֵני ֵליּה ּגּוֵפיּה.  ֶעֶבד ִעְבִרי, ּדְ   ּבְ
  

  ָאַמר:  ַרב
יָמא בֹ  :ֲאִפיּלּו ּתֵ ל ְוִהיא תָּ ַמּקֵ ּה ּבְ יׁשָ אֹוֵמר ֵליּה: ַהּכֵ ה ּכְ ַנֲעִני, ַנֲעׂשָ ֶעֶבד ּכְ   א. ּבְ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ָחּה לוֹ " ּלְ ָרה ְוׁשִ ֹוֵאל ַהּפָ נֹו,   :ַהׁשּ ַיד ּבְ   ּבְ
לּוחֹו  ַיד ׁשְ יב,  -ּבְ   ַחּיָ

ַיד ַעְבּדֹו  טּור –ּבְ   . "ּפָ
  

מּוֵאל ָלָמא ׁשְ ׁשְ ֶעֶבד ִעְבִרי,  -ַמְתִניִתין   :ּבִ   ּבְ
ַרְייָתא  ַנֲעִני.  -ּבָ ֶעֶבד ּכְ   ּבְ

ָיא!  א ְלַרב ַקׁשְ   ֶאלָּ
  

ֲאַמר ֵליּה, ךְ ָאַמר לָ  ה ּכַ יָמא ַנֲעׂשָ   : ָלא ּתֵ
יָמא א ּתֵ בֹ ָאַמר ְד ּבְ  :ֶאלָּ ל ְוִהיא ּתָ ַמּקֵ ּה ּבְ יׁשָ   . אֵליּה: ַהּכֵ

  
ַמר ִאיּתְ    :ּדְ

ָרְתָך,  ִאיֵלִני ּפָ   ַהׁשְ
ַיד ִמי?    ְוָאַמר ֵליּה: ּבְ

ל ְוָתבֹ  :ְוָאַמר ֵליּה  ַמּקֵ ּה ּבְ יׁשָ   א. ַהּכִ
  

  רש"י
  מתני' 

. המשאיל שלחה לו ביד בנו
   לשואל ביד בנו של ... משאיל:

או ביד בנו [ביד עבדו] או ביד 
. שלוחו של שואל [ומתה] פטור

אם מתה בדרך פליגי בה רבה 
ורב חסדא בהגוזל קמא (ב''ק 
דף קד.) רב חסדא מתרץ לה 
להאי שלוחו דשואל דמתניתין 

ולקיטו שדר בביתו אבל  בשכירו
אין עדים שהוא שלוחו דאי 
איכא עדים הוי שליח וחייב 
השואל באונסין משמסרו לו 
רבה אומר אפילו עשאו שליח 
בעדים לאו שליח הוא להתחייב 
ע''י באונסין דה''ק ליה איניש 
מהימנא הוא אי בעית לשדורי 

   בידיה שדר:
. אם שלח וכן בשעה שמחזירה

דו או שלוחו השואל ביד בנו ועב
או ביד עבדו ושלוחו של משאיל 
לא יצאה מרשותו של שואל עד 
שתבא ליד המשאיל ואם מתה 
בדרך חייב אמר לו המשאיל 
שלחה לי או שאומר לו השואל 
הריני משלחה וכו' ואמר ליה 
המשאיל שלח ושלחה ומתה 

   פטור:
  

  גמ'
. בתמיהה קתני ביד עבדו חייב

א''ל השואל שלחה לי ביד עבדך 
שלחה לו חייב השואל באונסיה ו

בדרך והרי לא יצאת מרשות 
משאיל דיד עבד כיד רבו דמיא 
והרי הוא כאילו הוליכה לו 

   הוא:
נעשה כאומר הכישה במקל 

. אחרי הלכך והיא תבא
משיצאתה מחצרו של בעלים 
בין בלא שומר בין ע''י שומר 
עמדה ברשות השואל דשעביד 
נפשיה משתצא מרשותו והרי 

מקל עד אשר יצאתה הכישה ב
   מביתו:

. של משאיל ושלחה לו ביד בנו
שלחה משאיל לשואל חייב 
השואל וכגון שאמר ליה שלח לי 

   ביד בנך:
. ואפילו אמר ביד עבדו פטור

   שלחה לי ביד עבדך:
. כדתרצה רב נעשה לא תימא

כאומר לו אלא רב מוקי לה 
למתניתין בא''ל הכישה במקל 

ה והיא תבא אחרי דשעביד נפשי
מכי נפקא מחצרו ומשום דשלח 

    עבדו עמה לא מיפטר:
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ה ּבַ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר    : ַרבָאַמר  ר ֲאבּוהַּ ַרּבָ
ִאיל ּוֵמָתה  ָצאת ֵמְרׁשּות ַמׁשְ ּיָ יָון ׁשֶ יב.  -ּכֵ   ַחּיָ

  
יע ֵליּה:    ֵניָמא ְמַסּיַ

ָרְתָך". " ִאיֵלִני ּפָ   "ַהׁשְ

ַיד ִמי?  :ְוָאַמר ֵליּה    ּבְ
בֹ  ל ְוִהיא תָּ ַמּקֵ ּה ּבְ יׁשָ   א. ְוָאַמר ֵליּה: ַהּכֵ

ִאיל ּוֵמָתה  ָצאת ֵמְרׁשּות ַמׁשְ ּיָ יָון ׁשֶ יב –ּכֵ   . "ַחּיָ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ִאיל,  ל ַמׁשְ ל ׁשֹוֵאל ִלְפִנים ֵמֲחֵצרֹו ׁשֶ ָהְיָתה ֲחֵצרֹו ׁשֶ גֹון ׁשֶ   ּכְ
אי ְלָהָתם ָאְזָלא.  ָחּה ָלּה ַוּדַ ּלְ ִכי ְמׁשַ   ּדְ

  
  ִאי ָהִכי, 
  !יְמָראַמאי ְלֵמ 

  
ְזָייָתא א ּגַ ִאיּכָ    .לֹא ְצִריָכא ּדְ

  
ְלָמא ַקְייָמא ָהָתם יּה ּדִ ְעּתֵ ֵתיָמא: ָלא ָסְמָכא ּדַ    ,ַמהּו ּדְ

  ְולֹא ָאְתָיא ָאְזָלא ְלֶהְדָיא, 
ַמע ָלן יּה.   :ָקא ַמׁשְ ְעּתֵ ָסְמָכא ּדַ   ּדְ

   
  
  
  

  רש"י
. לפנים מחצרו של משאיל

שחצרו של משאיל פתוחה 
לרשות הרבים וחצר השואל 

לחצרו של לפנים ממנו ופתוחה 
משאיל שאין נכנסין ויוצאין 
לחצרו של שואל אלא דרך חצרו 
של משאיל דהתם סמכא דעתיה 
דשואל דמשיעמדו הבעלים 
לפניה להטותה לצד חצרו של 
שואל ומחי לה בחוטרא ודאי 
להתם ריהטא וההוא הוא 
דמשעבד שואל נפשיה אבל אם 
היתה צריכה לבא דרך רשות 
הרבים לעולם אימא לך אפילו 

מר ליה הכי לא סמכא דעתיה א
שיפקירנה המשאיל בלא שומר 
ולא שעבד נפשיה עד שתבא 

   לידו:
. שיש בחצר דאיכא גזייתא

המשאיל זויות ועוקצין שיכולה 
לסור שם ולהשמט במחבא 
דשטול''ט בלע''ז בלשון (תהלים 
צ) כי גז חיש וכמו (במדבר יא) 

  ויגז שלוים:
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        בבבב- - - - צט, אצט, אצט, אצט, א .25
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ֹוֵאל ַקְרּדֹום ֵמֲחֵבירֹו,    ַהׁשּ
ַקע ּבֹו    ְקָנאֹו,  - ּבָ

ַקע ּבֹו    לֹא ְקָנאֹו.  -לֹא ּבָ
  

  ְלַמאי? 
ָרה,  -  אֹוָנִסיןִאיֵליָמא לְ  ָנא ּפָ ַעת ּדְ ַמאי ׁשְ ְ ִאיָלהִמׁשּ    !ׁשְ

  
א   ְלֲחָזָרה,  ,ֶאלָּ

ַקע ּבֹו  ִאיל - ּבָ יּה ַמׁשְ    ,לֹא ָמֵצי ָהַדר ּבֵ
ַקע ּבֹו  יּה.  -לֹא ּבָ ִאיל ָהַדר ּבֵ   ָמֵצי ַמׁשְ

  
  

י ַאִמי, ּדְ ּוְפִליָגא    ַרּבִ
י ַאִמיָאַמר ּדְ    : ַרּבִ

ׁש  ל ֶהְקּדֵ ִאיל ַקְרּדֹום ׁשֶ ׁשְ ּבֹו.  ,ָמַעל –ַהּמַ   ְלִפי טֹוַבת ֲהָנָאה ׁשֶ
ה -ַוֲחֵבירֹו  ִחיּלָ ַע ּבֹו ְלַכּתְ ר ְלַבּקֵ   .מּוּתָ

אי ָמַעל? - ְוִאי לֹא ְקָנאֹו     !ַאּמַ
  

אי ה -ֲחֵבירֹו " :ְוַאּמַ ִחיּלָ ַע ּבֹו ְלַכּתְ ר ְלַבּקֵ   ? "מּוּתָ
יּה     !ְולֹא ִליְמעֹול ,ִניַהְדֵריּה ְולֹא ִליְקִנּיֵ

  
  

י ֶאְלָעָזר. ּדְ ּוְפִליָגא    ַרּבִ
י ֶאְלָעָזרָאַמר ּדְ    : ַרּבִ

ְך ּתִ  קֹוחֹות, ּכָ ּלָ יָכה ּבַ נּו ְמׁשִ ּקְ ּתִ ֶדֶרְך ׁשֶ ֹוְמִריםּכְ ׁשּ יָכה ּבַ נּו ְמׁשִ   . ּקְ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
קֹוחֹות " ּלָ יָכה ּבַ נּו ְמׁשִ ּקְ תִּ ם ׁשֶ ׁשֵ ֹוְמִרים,  - ּכְ ׁשּ יָכה ּבַ נּו ְמׁשִ ּקְ ְך תִּ   ּכָ

ם   בצט, ָטר ּוַבֲחָזָקה ^  ּוְכׁשֵ ֶכֶסף ּוִבׁשְ ְרַקע ִנְקֵנית ּבְ ּקַ ָטר ּוַבֲחָזָקה -ׁשֶ ֶכֶסף ּוִבׁשְ ִכירּות ִנְקָנה ּבְ ְך ׂשְ   . "ּכָ
  
ִכירּות" יּה?  - "ׂשְ   ַמאי ֲעִביְדּתֵ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ִכירּות ַקְרַקע   .ׂשְ

  
  

  רש"י
. שאם בא המשאיל אלא לחזרה

לחזור ולתובעה ממנו בתוך ימי 
   הזמן שהשאילה לו:

. עד שיכלו ימי בקע בו קנאו
   שאילתו:

. דקסבר לא בקע בו לא קנאו
   אין משיכה קונה בשומרים:

. המשאיל לשלם להקדש מעל
קרן שנהנה בהשאלתו ומה היא 
הנאתו לפי טובת הנאה שבו 
אומדים בו כמה הוא רוצה 
להיות נחסר משלו להחזיק לו 

אל טובת [הנאה] כזו טובת השו
   הנאה בונדי''ר בלעז:

וחבירו מותר לבקע בו 
. אפילו ידע לאחר לכתחילה

שבא לידו שהוא של הקדש 
שמכיון ששגג בו המשאיל 
ונתחייב דמי טובת הנאה 

   להקדש יצאת הנייתה לחולין:
. במשיכה אמאי ואי לא קנאו

מעל המשאיל עד שיבקע בו 
השואל ופליגא נמי דרב הונא 

  אדרבי אלעזר:
קרקע נקנית בכסף או בשטר או 

. דנעל ופרץ וגדר כל בחזקה
שהוא ובמסכת קדושין (דף כו.) 

   ילפינן להו:
. קס''ד שכר בהמה שכירות
   וכלים:

. להקנות עד מאי עבידתיה
שימשוך ומאי חזקה בלא 

   משיכה משכחת ליה:
. השכיר לו ביתו שכירות קרקע

משנתן לו כסף או שכתבו לו 
ביתי מושכן לך ומסר לו  בעלים

השטר או שהחזיק בו השוכר 
    אין אחד מהם יכול לחזור:
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        צט, בצט, בצט, בצט, ב .26
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

ְמֵרי ים ּתַ ִ ּה ֲחִמׁשּ ַתְמֵרי ֵמֲחֵבירֹו ְוִאית ּבָ ָגֵזיל ֲחִביָצא ּדְ    ,ַהאי ַמאן ּדְ
ב ֲהָדֵדי  ים ְנִכי ֲחָדא - ַאּגַ ִ ֲחִמׁשּ ַנן ּבַ    ,ִמְזַדּבְ
ַנן –ֲחָדא ֲחָדא  ים,  ִמְזַדּבְ ִ ֲחִמׁשּ   ּבַ

ים ְנִכי ֲחָדא -  ֶהְדיֹוטלְ  ִ ם ֲחִמׁשּ ּלֵ    ,ְמׁשַ
ׁש לְ  לֵּ  - ֶהְקּדֵ ְייהוּ ְמׁשַ ים ְוחּוְמׁשַ ִ   .ם ֲחִמׁשּ

  

א.  ם חּוְמׁשָ ּלֵ ָלא ְמׁשַ יק, ּדְ ַמּזִ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ   ַמה ׁשּ
  
י יֹ  :ָאַמר ָמרּדְ  288"ֶדׁש אַכל קֹ "ְוִאיׁש ּכִ

יק.  -  (ויקרא כב, יד)  ָרט ְלַמּזִ   ּפְ
  

ֵייַרב ַמְתִקיף ָלּה  ר ַאּבַ יָבי ּבַ   : ּבֵ
ים ְנִכי ֲחָדא?  ִ ם ֲחִמׁשּ ּלֵ אי ְמׁשַ   ְלֶהְדיֹוט ַאּמַ

ִניָנא ְלהוּ     !ֵניָמא ֵליּה: ֲאָנא ֲחָדא ֲחָדא ֲהָוה ְמַזּבְ
  

ֵריּה ָאַמר  ַע ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ
ֶדה" אֹוָתּה ׂשָ ית ְסָאה ּבְ ִמין ּבֵ ַנן.  בבא קמא נה:)( "ׁשָ   ּתְ

   
   :ְלֵמיְמָרא

מּוֵאלּדְ  ֵמי :ָסַבר ׁשְ בֹוהַּ ּדָ ִדין ּגָ ין ֶהְדיֹוט ָלאו ּכְ    .ּדִ
   :ְוָהְתַנן

ׁש "   לֹא ָמַעל,  - ָנַטל ֶאֶבן אֹו קֹוָרה ֵמֶהְקּדֵ
  ָמַעל,  -  הּוא  ְנָתָנּה ַלֲחֵבירֹו,

  לֹא ָמַעל.  -ַוֲחֵבירֹו 
יתֹו  תֹוְך ּבֵ ָנָאּה ּבְ    ,לֹא ָמַעל - ּבְ

רּוָטהַעד  ֶוה ּפְ ׁשָ יָה ּבְ ְחתֶּ דּור תַּ ּיָ   . (מעילה יט:) "ׁשֶ
  

הוּ ִויֵתיב  י ַאּבָ יּה  ַרּבִ י יֹוָחָנןּדְ ַקּמֵ ֵמיּה ַרּבִ ְ מּוֵאלּדִ , ִויֵתיב ְוָקָאַמר ִמׁשּ   , ׁשְ
  את אֹוֶמֶרת: זֹ 

ְעּתֹו ָצִריְך ְלַהֲעלֹות  ּלא ִמּדַ ֲחַצר ֲחֵבירֹו ׁשֶ ר ּבַ ָכרַהּדָ   ! לֹו ׂשָ
  

מּוֵאל ֵמַהִהיא.  יּה ׁשְ   ֲהַדר ּבֵ
  

אי  יּה ּדִ ּוִמּמַ    ?ֵמַהִהיא ֲהַדר ּבֵ
ְלָמא ֵמָהא ֲהַדר    !ּדִ

  
יּה    ָרָבא. ּדְ כִּ  ,לֹא, ֵמַהִהיא ֲהַדר ּבֵ

  
  : ָרָבאָאַמר ּדְ 

ַעת  לֹא ִמּדַ ׁש ׁשֶ ֵמי -ֶהְקּדֵ ַעת ּדָ ֶהְדיֹוט ִמּדַ    .ּכְ
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י  ָגָגה ְוָיַסף ֲחִמׁשִ ׁשְ י יֹאַכל קֶֹדׁש ּבִ  תֹו ָעָליו ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ֶאת ַהּקֶֹדׁש ְוִאיׁש ּכִ

  רש"י
תמרים . חביצא דתמרי

המדובקים יחד קרי חביצא 
   ואית בהן חמשין תמרי:

אגב הדדי מיזדבנן חמשים נכי 
. הלוקח יחד אינו נותן בהם חדא

אלא מ''ט פרוטות כדי שיחזור 
וימכור אחת אחת וישכור 

   פרוטה:
. אם משל הדיוט הוא להדיוט

משלם לו כמו שהן נמכרים 
ביחד ואין מדקדקין להחמיר 

מן עליו כדקאמר טעמא לק
   שמין בית סאה וכו':

. הקדש מה שאין כן במזיק
   אחומשין קאי:

שמין בית סאה באותו שדה 
. גבי ניזקין דשן בב''ק (דף תנן

נה:) כי יבער איש שדה או כרם 
וגו' תנן כיצד משלמת מה 
שהזיקה שמין בית סאה באותו 
שדה כמה היתה יפה וכמה היא 
יפה ואין מדקדקין להיות שמין 

מה היתה שוה האכילה לבדה 
הערוגה זו שנאכלת אלא מה 
נחסר בית סאה מדמיו אם היה 
בא למכור הקרקע עם זריעתה 
מה חסרו דמיו בשביל אכילת 
ערוגה זו דהיינו קולא גביה 
דהבא לקנות קרקע לא יניחנו 
בכך ובדבר מועט יתפשר בפחות 
דמים ומקרא יליף לה בב''ק (דף 

   נח:):
.. במסכת חגיגה נטל אבן וכו'

ף י:) פרכינן מכדי מישקל (ד
שקליה מה לי בנאה הוא ומה לי 
נתנה לחבירו ואוקמינן בגזבר 
שאבני קודש מסורין לו עסקינן 
דבלאו הכי נמי ברשותו הוה 

   מנחא הלכך לא מעל בהגבהתו:
. הוציאה לחולין נתנה לחבירו

שקנאה חבירו במתנתו והוא 
   ישלם להקדש:

   . גזבר לתוך ביתו:בנאה
תם אוקימנא כגון . והלא מעל

שהניחה ע''פ ארובה דלא 
   שנייה:

   . גרסינן:ויתיב ר' אבהו
. דכי דר תחתיה זאת אומרת

מעל ואע''ג דלא שנייה הדר 
בחצר חבירו שלא מדעת בעלים 
צריך להעלות לו שכר אפילו 
בחצר דלא קיימא לאגרא דהוה 
ליה זה נהנה וזה לא חסר דהא 
הכא שלא מדעת הקדש דר 

מעילה להקדש וקאמר דמשלם 
ומדקאמר זאת אומרת שמע 
מינה יליף הדיוט מהקדש 

   לדקדק אחריו:
. ולא הדר ביה שמואל מההיא

יליף מיניה הדר בחצר חבירו 
שלא מדעתו של בעל הבית דהא 
שמעינן ליה הכא דלא משוי דין 

   הדיוט כהקדש:
. שהקדש כהדיוט מדעת דמי

מונח למעול לכל הבא ואין 
מאן  מוחה בידו ורחמנא אמר

  דמיתהני למעול ורחמנא ידע:
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        צט, בצט, בצט, בצט, ב .27
  : ָרָבאָאַמר 

ַחְמָרא ְלֶחְנָווָאהָהֵני  ְתַברּו ָחִביָתא ּדְ קּוָלֵאי ּדִ    ,ׁשְ
ׁשּוָקא  יֹוָמא ּדְ ָחֵמׁש,  -ּבְ ָנא ּבְ ּבְ   ִמיְזּדַ

ָאר יֹוֵמי  ׁשְ ע.  - ּבִ ַאְרּבַ ָנא ּבְ ּבְ   ִמיְזּדַ
  

ׁשּוָקא  יֹוָמא ּדְ ַחְמָרא - ַאַהְדרּו ֵליּה ּבְ רּו ֵליּה ָחִביָתא ּדְ    ,ְמַהּדְ
ָאר יֹוֵמי  ׁשְ ָחֵמׁש. ְמ  - ּבִ רּו ֵליּה ּבְ   ַהּדְ

  
א   לֹא ֲהָוה ֵליּה ַחְמָרא ְלַזּבּוֵני, ּדְ  :ְולֹא ֲאָמָרן ֶאּלָ

ֵעי ֵליּה ְלַזּבּוֵני -ֲאָבל ֲהָוה ֵליּה ַחְמָרא ְלַזּבּוֵני     .ָהא ִאיּבָ
  
י ֵליּה ֲאַגר ִטיְרֵחיּה וּ     ,ְמַנּכֵ

ְרַזְנָייָתא    .ּוְדֵמי ּבַ
  

  רש"י
   נושאי משאוי:. שקולאי

. אהדרו ליה ביומא דשוקא
קודם שיגיע יום השוק שיכול 
למוכרה ביום השוק שיגיע 

   ראשון:
. דאמר להו מהדרו ליה חמשה

אי הוה גבאי ביומא דשוקא 
   חמשה הוה שוה:

. דמהדרו ליה חמשה ולא אמרן
אלא דלית לחנוואה חמרא 
לזבוני דהשתא ודאי אי אהדרו 

ל הוי ניהליה הוי מזבין ליה אב
ליה חמרא לזבוני. ולא זבין גלי 
דעתיה דלא הוה מזבין ולא 
משלמי אלא חביתא דחמרא וכי 
מהדרי ליה נמי חמשה מנכי להו 
חנווני מחמשה אגר טרחא 
כפועל בטל כמה הוא רוצה 
לישב ולא למכור יין חבית אחת 

   פרוטה פרוטה וישב בטל:
. שנותנין למכריז ודמי ברזנייתא

קים וברחובות בעיר על יין בשוו
   יש בבית פלוני יין למכור:

. לשון ברזא דייש''י ברזנייתא
בלעז כלומר יציאת היין הנמכר 
בברזא בפרוטות וי''מ שהיו 
צריכין לשכור אומן לנקב נקב 
בחבית מפני שהוא של חרס 
ולתקן ברזא הנך דמי מנכי להו 

  שהרי פטרוהו מכל אלה:
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 ק, אק, אק, אק, א .28
ָנה    ק,א   ִמׁשְ

ֲחמֹור ְוָיְלָדה,  ָרה ּבַ ֲחִליף ּפָ   ַהּמַ
ְפָחתֹו ְוָיְלָדה,    ְוֵכן ַהּמֹוֵכר ׁשִ

י.  ּלא ָמַכְרתִּ   ֶזה אֹוֵמר: ַעד ׁשֶ
י ַקְחתִּ ּלָ ֶ     -  ְוֶזה אֹוֵמר: ִמׁשּ

  ַיֲחלֹוקּו. 
  

ֵני ֲעָבִדים דֹול  :ָהיּו לֹו ׁשְ    ,ֶאָחד ּגָ
  ְוֶאָחד ָקָטן, 

דֹות י ׂשָ תֵּ דֹוָלה  :ְוֵכן ׁשְ    ,ַאַחת ּגְ
ה    .ְוַאַחת ְקַטּנָ

  

י,  דֹול ָלַקְחתִּ   ַהּלֹוֵקַח אֹוֵמר: ּגָ
ה אֹוֵמר: ֵאיִני יֹוֵדַע     –ְוַהּלָ

דֹול.  ּגָ   ָזָכה ּבַ
  

י,    ַהּמֹוֵכר אֹוֵמר: ָקָטן ָמַכְרתִּ
ה אֹוֵמר: ֵאיִני יֹוֵדַע     –ְוַהּלָ

א ָקָטן.    ֵאין לֹו ֶאּלָ
  

דֹול :ֶזה אֹוֵמר    ,ּגָ
   –ָקָטן  :ְוֶזה אֹוֵמר

ָטן ָמַכר.  ַהּקָ ַבע ַהּמֹוֵכר ׁשֶ ָ   ִיׁשּ
  

  ֶזה אֹוֵמר: ֵאיִני יֹוֵדַע, 
   –ְוֶזה אֹוֵמר: ֵאיִני יֹוֵדַע 

  .  ַיֲחלֹוקוּ 
   

ָמָרא             ּגְ

אי     ?"ַיֲחלֹוקוּ "ַאּמַ
ַמאן ַקְייָמא ְרׁשּות ּדְ   ְוֶלֱהֵוי ִאיָדְך ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה!  ,ְוֶליֱחֵזי ּבִ

  
ר ָאִביןָאַמר  יא ּבַ י ִחּיָ מּוֵאלָאַמר  ַרּבִ   : ׁשְ

ֲאַגם.  עֹוֶמֶדת ּבַ   ּבְ
  

ִסיְמָטא ַקְייָמא ּבְ ְפָחה ַנִמי ּדְ    .ׁשִ
  

א ָמָרא ַקּמָ   ְוֶליֱהֵוי ִאיָדְך ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה!  ,ְונֹוְקָמא ַאֶחְזַקת ּדְ
  

י   ִהיא,  סּוְמכֹוס ?ָהא ַמּנִ
בּוָעה"ָאַמר: ּדְ  לֹא ׁשְ ָסֵפק חֹוְלִקין ּבְ ל ּבְ   . "ָממֹון ַהּמּוטָּ
   

א,  סּוְמכֹוסָאַמר ּדְ ֵאימּור  ּמָ א ְוׁשֶ ּמָ ׁשֶ   ּבְ
ִרי ּוָבִרי ּבָ   ִמי ָאַמר?  -  ּבְ

  
ר ַרב הּוָנאָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ
  ִאין, 

ִרי ּוָבִרי.  :סּוְמכֹוסָאַמר  ּבָ   ֲאִפיּלּו ּבְ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
י ָאַמר  א,  סּוְמכֹוסְלעֹוָלם ּכִ ּמָ א ְוׁשֶ ּמָ   ׁשֶ

ִרי ּוָבִרי    לֹא ָאַמר.  - ֲאָבל ּבָ
  

י,  :ֶזה אֹוֵמר"ּוְתֵני:  ּלא ָמַכְרּתִ א ַעד ׁשֶ ּמָ   ׁשֶ
י ַקְחּתִ ּלָ ֶ א ִמׁשּ ּמָ    ".ְוֶזה אֹוֵמר ׁשֶ

  
ַנן:    ּתְ

  רש"י
  מתני' 

. להכי נקט המחליף פרה בחמור
המחליף ולא אמר המוכר פרתו 
וילדה דאילו מוכר במעות לא 
קני לוקח עד דמשיך וכיון 
דמשך מידע ידיע אי ילדה כבר 
אי לא ילדה כבר וליכא לספוקי 
בעד שלא מכרתי ומשלקחתי 
אבל מחליף פרה בחמור לא היה 
צריך למשוך הפרה או החמור 

שמשך נקנין חליפין דאחד מהן 
לחבירו במשיכתו של זה בכ''מ 
שהן כדאמרינן בהזהב (לעיל דף 
מו.) כל הנעשה דמים באחר כיון 
שזכה זה נתחייב זה בחליפין 
לפי שכשמשך זה בעל הפרה את 
החמור נקנית הפרה לבעל 
החמור ואין ידוע אם ילדה או 

   לא ילדה:
. דקי''ל עבד וכן המוכר שפחתו

וכשנתן מעות  כנעני נקנה בכסף
ניקנית לו השפחה ואפילו היא 
בבית בעלים ואין ידוע אם עד 
שלא ילדה נתן הכסף והעובר 
שלו או לאחר שילדה והולד של 
בעלים זה אומר כן וזה אומר כן 

   יחלוקו:
. בגמרא פריך ישבע המוכר

   עלה:
  

  גמ' 
. קרן זוית הסמוכה בסימטא

לרחבה מוכרין בה בהמות 
   ועבדים:

ר סומכוס שמא אימור דאמ
. בשור שנגח את הפרה ושמא

   (ב''ק דף מו.):
. כגון מתניתין דזה ברי וברי

אומר כן הוא וזה אומר כן הוא 
  מי אמר:
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  . "ַיֲחלֹוקוּ  –ֶזה אֹוֵמר ֵאיִני יֹוֵדַע ְוֶזה אֹוֵמר ֵאיִני יֹוֵדַע "
ֵסיָפא ָלָמא ְלָרָבא ִמּדְ ׁשְ א :ּבִ ּמָ א ְוׁשֶ ּמָ א.  ,ׁשֶ ּמָ א ְוׁשֶ ּמָ א ַנִמי ׁשֶ   ֵריׁשָ
ר ַרב הּוָנא,  ה ּבַ א ְלַרּבָ ִרי ּוָבִרי,  סּוְמכֹוסָאַמר: ִאין, ָאַמר ּדְ ֶאּלָ   ֲאִפיּלּו ּבָ

ֲעָיא? א ִמיּבָ ּמָ א ְוׁשֶ ּמָ ִרי ּוָבִרי ָאַמר ַיֲחלֹוקּו, ׁשֶ א ּבָ ּתָ    !ָהׁשְ
  

ּום ָהא ָלא ִאיְרָיא    ,ִאי ִמׁשּ
א,  ָנא ֵסיָפא ְלַגּלּוֵיי ֵריׁשָ   ּתְ

ּלא ּתֹ ִרי ּוָבִרי לֹא, ׁשֶ א, ֲאָבל ּבָ ּמָ א ְוׁשֶ ּמָ א ׁשֶ   אַמר ֵריׁשָ
א,  ּמָ א ְוׁשֶ ּמָ ָנא ֵסיָפא ׁשֶ   ּתְ

ִרי ּוָבִרי, ַוֲאִפיּלּו ָהִכי ַיֲחלֹוקּו.  א ּבָ ֵריׁשָ ָלל ּדְ   ִמּכְ
  

ַנן    :ּתְ
דֹול :ֶזה אֹוֵמר"    ,ּגָ

   ,ָקָטן :ְוֶזה אֹוֵמר
ָטן ָמַכר ּקָ ַבע ַהּמֹוֵכר ׁשֶ ָ   . "ִיׁשּ

ָלָמא ְלָרָבא  ׁשְ י ָאַמר ּדְ ּבִ א"   :סּוְמכֹוסָאַמר: ּכִ ּמָ א ְוׁשֶ ּמָ   ָאַמר,  "ׁשֶ
ִרי ּוָבִרי"ֲאָבל  ּום ָהִכי  - לֹא ָאַמר "ּבָ ַבעִמׁשּ ָ   . ִיׁשּ

ר ַרב הּוָנא  ה ּבַ א ְלַרּבָ ִרי ּוָבִרי,  סּוְמכֹוסִאין, ָאַמר   ָאַמר: ּדְ ֶאלָּ   ֲאִפיּלּו ּבָ
ַבע מוֹ  ָ אי ִיׁשּ ֵעי ֵליּה! ַאּמַ   ֵכר? ַיֲחלֹוקּו ִמיּבָ

  
אֹוַרְייָתא,  סּוְמכֹוסמֹוֶדה  בּוָעה ּדְ א ׁשְ ִאיּכָ   ֵהיָכא ּדְ

ן.   ְדָבֵעיַנן ְלֵמיַמר ְלַקּמָ   ּכִ
   

  
  
  
  

  רש"י
. שמא ושמא מכלל תנא סיפא

דרישא ברי וברי דתרי בשמא 
ושמא למה לי מודה סומכוס 
היכא דאיכא שבועה דאורייתא. 
דלקמן מוקמינן לה בדקטעה 

הוא האי דקא לידה דלאו הילך 
מודי ליה בגויה ואית ליה 
נשבעין על העבדים ואית ליה 
טענו בחטים והודה לו בשעורין 

  חייב:
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 בבבב- - - - ק, אק, אק, אק, א .29
ֵני ֲעָבִדים ֶאָחד ּגָ "    :דֹול ְוֶאָחד ָקָטןָהיּו לֹו ׁשְ
דֹות[ י ׂשָ תֵּ דֹוָלה:ְוֵכן ׁשְ ה ,ַאַחת ּגְ    .ְוַאַחת ְקַטּנָ

דֹול :ֶזה אֹוֵמר  ...    ,ּגָ
   –ָקָטן  :ְוֶזה אֹוֵמר

ָטן ָמַכר ַהּקָ ַבע ַהּמֹוֵכר ׁשֶ ָ   . ]"ִיׁשּ
  

אי  ַבע"ַאּמַ ָ   ? "ִיׁשּ
הֹוָדה לֹו לֹא ְטָענֹו!  ֶ ָענֹו לֹא הֹוָדה לֹו, ּוַמה ׁשּ ּטְ   ַמה ׁשֶ

  
  !ְועֹוד, "ֵהיָלְך" הּוא

  
ִעין ַעל ָהֲעָבִדים!  ּבָ   ְועֹוד, ֵאין ִנׁשְ

  
  : ַרבָאַמר 

ֵמי טֹוֲענֹו ּדְ     ,ּבְ
דֹול,  ֵמי ֶעֶבד ּגָ   ּדְ
ֵמי ֶעֶבד ָקָטן,    ּדְ

דֹוָלה,  ֶדה ּגְ ֵמי ׂשָ   ּדְ
ה.  ֶדה ְקַטּנָ ֵמי ׂשָ   ּדְ

  
מּוֵאל וּ    ָאַמר: ׁשְ

דֹול,  סּות ֶעֶבד ּגָ טֹוֲענֹו ּכְ   ּבְ
סּות ֶעֶבד ָקָטן,    ּכְ

דֹוָלה,  ֶדה ּגְ   עֹוְמֵרי ׂשָ
ה.   ֶדה ְקַטּנָ   עֹוְמֵרי ׂשָ

  
סּות   ק,ב הֹוָדה לֹו לֹא ְטָענֹו!  -  ּכְ ֶ ָענֹו לֹא הֹוָדה לֹו, ּוַמה ׁשּ ּטְ ְ   ַמה ׂשּ

  
ְדָאַמר  אּכִ ּפָ    :ַרב ּפַ

ְד     ,289יִפ ְיילַ ּבִ
ְד ָהָכא ַנִמי     .ְייִפילַ ּבִ

  
ָיא ֵליּה לְ  ֲעָיאַקׁשְ י הֹוׁשַ   : ַרּבִ

סּות'ִמיֵדי    !ָקָתֵני "ֶעֶבד"ָקָתֵני?  'ּכְ
  

א ָאַמר  ֲעָיאֶאּלָ י הֹוׁשַ   : ַרּבִ
ְכסּותוֹ  ָענֹו ֶעֶבד ּבִ ּטְ גֹון ׁשֶ עֹוָמֶריָה.  ,ּכְ ֶדה ּבְ   ְוׂשָ

  
סּות י ּכְ ּתִ הֹוָדה לֹו לֹא ְטָענֹו!  - ְוַאּכַ ֶ ָענֹו לֹא הֹוָדה לֹו, ּוַמה ׁשּ ּטְ ֶ   ַמה ׁשּ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ְד    . ְייִפילַ ּבִ
  

ָיא ֵליּה  תלְ ַקׁשְ ׁשֶ    ,ַרב ׁשֵ
מּוִעיַנן?!    "זֹוְקִקין" ֲאָתא ְלַאׁשְ

ֵניָנא    :ּתָ
ֵאין ָלֶהן ַאֲחָריּות, " ָכִסים ׁשֶ   זֹוְקִקין ַהּנְ

ׁש ָלֶהן ּיֵ ָכִסים ׁשֶ ַבע ֲעֵליֶהן ֶאת ַהּנְ ָ   ! (קידושין כו.) "ַאֲחָריּות ִליׁשּ
  

א ָאַמר  תֶאּלָ ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
י י ֵמִאיר,  ?ָהא ַמּנִ   ַרּבִ

ֵמי. ּדְ  ְמַטְלְטִלין ּדָ א ּכִ   ָאַמר: ַעְבּדָ
  

                                                           
289
 תיקון איות על פי הגהות הב"ח. וכן בהמשך 

  רש"י
. דלא מה שטענו לא הודה לו

דמי לטענו ק' והודה לו נ' דהתם 
מקצת טענה עצמה הודה לו 

מודה לו בעבד אחר אבל זה 
   וע''ז שטענו א''ל להד''מ:

. אפילו אית ליה כמאן ועוד
דאמר טענו חטים והודה לו 

   בשעורים חייב:
. וזה שמודה עליו הילך הוא

מוכן הוא ליטלו ואיכא למ''ד 
   דהילך פטור בפ''ק (דף ד.):

. מסרתי לך בידך דמי עבד גדול
שתקנהו לי ולא קנית ותובעו 

   הדמים:
. יש לך דמי עבד קטן וזה אומר

   בידי:
. מנין עומרי שדה גדולה

עומרים של שדה גדולה וזה 
אומר מנין עומרים של שדה 

  קטנה מכרתי לך:
. כסות מה שטענו לא הודה לו

ועל כסות אחרת הודה לו ואינה 
   מאותה שטענו:

. שבגד שלם היה ועדיין בדיילפי
מחובר זה אומר כסות גדולה 
 מכרתי לך וזה אומר כסות

   קטנה:
. וזה מודה לו עבד גדול בכסותו

בעבד קטן וכסותו דמחויב 
שבועה משום כסות ומישתבע 

   אעבד בגלגול:
. שהמטלטלין זוקקין את זוקקין

   הקרקע לשבועה:
. בקדושין (דף כו.) נכסים תנינא

שאין להם אחריות זוקקין 
הנכסים שיש להן אחריות 

   לישבע עליהן:
. לקמן בברייתא ר''מ היא

ליף פרה בחמור דקאמר המח
ר''מ עבדא כמטלטלי דמי ונשבע 
עליו ולקמן פריך ליה אשדות 

    דקתני במתניתין נמי נשבעין:
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ָענֹו לֹא הֹוָדה לֹו, וּ  ּטְ ֶ י: ַמה ׁשּ ּתִ הֹוָדה לֹו לֹא ְטָענוֹ ְוַאּכַ ֶ   ! ַמה ׁשּ
  

ְמִליֵאל.  ן ּגַ ַרּבָ   ָסַבר ָלּה ּכְ
  

ְתַנן    :ּדִ
עֹוִרים " ים ְוהֹוָדה ׂשְ טּור - ְטָענֹו ִחטִּ   . ּפָ

יב ְמִליֵאל ְמַחּיֵ ן ּגַ   . (שבועות לח:) "ַרּבָ
  

י "ֵהיָלְך" הּוא ּתִ   !ַאּכַ
  

  : ָרָבאָאַמר 
א    ָקַטע ְלָיֵדיּה. ּדְ  -ַעְבּדָ
ֶדה  יִחין ּוְמָערֹות.  -ְוׂשָ ּה ּבֹורֹות, ׁשִ ָחַפר ּבָ   ׁשֶ

  
ְמִעיַנן ֵליּה,  ָכא ׁשָ י ֵמִאיר ִאיּפְ   ְוָהא ַרּבִ

ְתַנן    :ּדִ

ֵהָמה וְ " ַזל ּבְ   ִהְזִקיָנה, ּגָ

ֵזיָלה,  - ֲעָבִדים ְוִהְזִקינּו  ַעת ַהּגְ ׁשְ ם ּכִ ּלֵ   ְמׁשַ
י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֲעָבִדים אֹוֵמר לוֹ  ָך ְלָפֶניָך" :ּבַ ּלְ   ! (בבא קמא צו:) ""ֲהֵרי ׁשֶ
  

ָיא    :ָהא ָלא ַקׁשְ
ְדַמֲחִליף  ר ֲאבּוהַּ ּכִ ה ּבַ    :ְוָתֵני ַרּבָ

י ֵמִאיר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֵזיָלה,  ַעת ַהּגְ ׁשְ ם ּכִ ּלֵ   ְמׁשַ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ֲעָבִדים ָך ְלָפֶניָך" :אֹוֵמר לֹו ּבַ ּלְ   . ""ֲהֵרי ׁשֶ
  
יַנן ַקְרַקע ְלֶעֶבד; א לָּ ֶא  י ֵמִאיר ַמְקׁשִ ָסַבר ַרּבִ אי ּדְ   ִמּמַ

ִעין?  ּבָ ִעין ַאף ַקְרַקע ִנׁשְ ּבָ   ָמה ֶעֶבד ִנׁשְ
ְלָמא  ִעין, ֲאָבל ַקְרַקע לֹא! ּדְ ֶעֶבד הּוא ַא ּדִ ּבָ   ִנׁשְ

  
ֲעָתךְ     ,לֹא ָסְלָקא ּדַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ֲחמֹור ְוָיְלָדה, " ָרה ּבַ ֲחִליף ּפָ   ַהּמַ

ְפָחתֹו ְוָיְלָדה ְוֵכן    :ַהּמֹוֵכר ׁשִ
  

ְרׁשּוִתי, ֵמר: אוֹ  ֶזה   ּבִ
   , ׁשֹוֵתק :ְוֶזה
   .ָזָכה

  

  , ֶזה אֹוֵמר: ֵאיִני יֹוֵדַע 
   ,ְוֶזה אֹוֵמר: ֵאיִני יֹוֵדַע 

  ַיֲחלֹוקּו. 
  

ְרׁשּוִתיֶזה    , אֹוֵמר: ּבִ
ְרׁשּוִתי    ,ְוֶזה אֹוֵמר: ּבִ

ְרׁשּותֹו ָיְלָדה,  ּבִ ַבע ַהּמֹוֵכר ׁשֶ ָ   ִיׁשּ
ִמין,  ּלְ ִעין ְולֹא ְמׁשַ ּבָ ּתֹוָרה ִנׁשְ ּבַ ִעין ׁשֶ ּבָ ׁשְ ל ַהּנִ ּכָ   ְלִפי ׁשֶ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ִעין לֹא ַעל  ּבָ ְרָקעֹותֵאין ִנׁשְ   . "ָהֲעָבִדים ְולֹא ַעל ַהּקַ
ָלל  ִעיןּדְ ָלאו ִמּכְ ּבָ י ֵמִאיר ָסַבר ִנׁשְ    .ַרּבִ

  
אי?    ִמּמַ
ְלָמא  ם'ּדִ ׁשֵ   ָקָאְמרּו ֵליּה,  'ּכְ

ַקְרָקעֹות אֹוֵדית ָלן ּבְ י ֵהיִכי ּדְ ֲעָבִדיםאֹוֵדי ָלן ַנִמי  ,ּכִ   . ּבַ
  

  רש"י
. דבעינן הודאה ממין פטור

   הטענה עצמה:
. לההוא עבד קטן דקטע לידיה

   דמודה ליה בגויה:
. לר''מ והא איפכא שמעינן ליה

   דאמר עבדא כמקרקעי דמי:
. דקיימא לן הרי שלך לפניך

ב''ק (דף צה.): קרקע אינה 
ברשות נגזלת וכל מקום שהיא 

בעליה עומדת ועבד כמקרקעי 
דמי ואינו נגזל להיות נקנה 
לגזלן לשלם דמים הילכך כי 

   אזקין ברשותיה דמריה אזקין:
. דאיכא לשנויי הא לא קשיא

כדמחליף רבי אבא בר אבוה 
אלא הא קשיא ממאי דקסבר 
רבי מאיר וכו' כדקתני במתני' 

   וכן שתי שדות וקאמר ישבע:
י דלמא עבדא הוא כמטלטל

. ונשבעין עליו אבל אקרקע דמי
   אין נשבעין:

לפי שכל הנשבעין שבתורה 
. מי נשבעין ולא משלמין

שתובעין אותו הוא נשבע 
להפטר מלשלם ולא התובע 
נשבע ליטול דכתיב ולקח בעליו 
ולא ישלם מי שעליו לשלם הוא 

   נשבע (שבועות דף מה.):
. מדקאמרי ליה לאו מכלל כו'

ולא על הקרקעות מכלל 
דשמעינן דאמר דאקרקעות נמי 

  נשבעין:
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ַדע,    ּתֵ
ְתַנן    :ּדִ

י ֵמִאיר" ַקְרַקע.  ַרּבִ ַקְרַקע ְוֵאיָנן ּכְ ֵהן ּכְ ָבִרים ׁשֶ   אֹוֵמר: ֵיׁש ּדְ
  ְוֵאין ֲחָכִמים מֹוִדים לֹו. 

יַצד?    ּכֵ
י ְלָך,  ָפִנים ְטעּונֹות ָמַסְרתִּ ר ּגְ   ֶעׂשֶ

א ָחֵמׁש,  ה אֹוֵמר: ֵאיָנן ֶאּלָ   ְוַהּלָ
י ֵמִאיר יב.  ַרּבִ   ְמַחּיֵ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ַקְרַקע ְרַקע ֲהֵרי הּוא ּכְ ר ַלּקַ ל ַהְמחּוּבָ   .(שבועות מב:) ּכָ

  
ר ֲחִניָנאְוָאַמר  י יֹוֵסי ּבַ   : ַרּבִ
ֵצר ֲעָנִבים    .ָהעֹוְמדֹות ִליּבָ

יַנְייהוּ  א ּבֵ     :ִאיּכָ
ָמר ָסַבר ְמָיין,  :ּדְ ְבצּורֹות ּדָ   ּכִ
ְמָיין.  :ּוָמר ָסַבר ְבצּורֹות ּדָ   ָלאו ּכִ

  
א, ְלעֹוָלם כִּ  ֲעָיא, ְד ֶאלָּ י הֹוׁשַ   ַרּבִ

ָיא לָ     ,ִאיְצְטִריךְ  –זֹוְקִקין  ךְ ּוְדַקׁשְ
ֲעָתְך ָאִמיָנא סּות    :ָסְלָקא ּדַ ֵמי,  - ֶעֶבד  ּכְ ֶעֶבד ּדָ   ּכְ

ֶדה  ֵמי,  - עֹוְמֵרי ׂשָ ֶדה ּדָ ׂשָ   ּכְ
ַמע ָלן     .ָקא ַמׁשְ

   
  

  רש"י
   . מחוברים:שהן כקרקע

   . שבועה:מחייב
. ואין נשבעין הרי הן כקרקע

   עליהן:
. אבל בקרקעות כבצורות דמיין

   ובצריך לקרקע מודה:
. וחדא מילתא היא כעבד דמיא

   ולא תחייביה שבועה:
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 ק, בק, בק, בק, ב .30
  . "ַיֲחלֹוקוּ  –ֶזה אֹוֵמר: "ֵאיִני יֹוֵדַע", ְוֶזה אֹוֵמר: "ֵאיִני יֹוֵדַע" "
  

י    .ִהיא סּוְמכֹוס ?ָהא ַמּנִ
  
ָסֵפק חֹוְלִקין"ָאַמר: ּדְ  ל ּבְ    .(בבא קמא מו.) "ָממֹון ַהּמּוטָּ
  

ְרׁשּוִתי"  :ֶזה אֹוֵמר" :ֵאיָמא ֵסיָפא ְרׁשּוִתי" ְוֶזה אֹוֵמר "ּבִ ְרׁשּותֹו ָיְלָדה - "ּבִ ּבִ ַבע ַהּמֹוֵכר ׁשֶ ָ   , "ִיׁשּ
ר ַרב הּוָנא  ה ּבַ ִרי ּוָבִריֲאִפיּלּו  סּוְמכֹוסָאַמר  ,ָאַמר: ִאיןּדְ ּוְלַרּבָ אי     -  ּבָ ַבע מֹוֵכר"ַאּמַ ָ   ? "ִיׁשּ

ֲעָיא 'ַיֲחלֹוקוּ '    !ִמיּבָ
  

אֹוַרְייָתא סּוְמכֹוסמֹוֶדה  בּוָעה ּדְ א ׁשְ ִאיּכָ    ,ֵהיָכא ּדְ
  .  ָרָבאְד ְקָטָעּה ְלָיָדּה, כִּ ְד וּ 

  רש"י
. אברייתא זה אומר איני יודע

קא מהדר דהמחליף פרה 
  בחמור:

. דשפחה דלאו דקטעה לידה
הילך הוא וממין הטענה הוא 
דשפחה וולדה חד גופא הוא 

וזה הודה במקצת טעין ליה 
ור''מ אית ליה נשבעין על 

  העבדים:
    

  



550                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

 קא, אקא, אקא, אקא, א    ––––    ק, בק, בק, בק, ב .31
ָנה          ִמׁשְ

חֹות ֵמְרִביִעית ִלְסָאה וְ   ,ַהּמֹוֵכר ֵזיָתיו ְלֵעִצים יִתים,  - ָעׂשּו ּפָ ַעל ַהּזֵ ל ּבַ   ֲהֵרי ֵאּלּו ׁשֶ
לּו,   -  ָעׂשּו ְרִביִעית ִלְסָאה ּדְ   ֶזה אֹוֵמר: ֵזיַתי ּגִ

ָלה  אֹוֵמר: ַאְרִציְוֶזה  ּדְ   ַיֲחלֹוקּו.  -ּגִ
  

ֵדה ֲחֵבירֹו,  ַטף ָנָהר ֵזיָתיו ּוְנָתָנם ְלתֹוְך ׂשְ   ׁשָ
לוּ ֶזה  ּדְ   , אֹוֵמר: ֵזיַתי ּגִ

ָלהְוֶזה  ּדְ   .  ַיֲחלֹוקוּ  - אֹוֵמר: ַאְרִצי ּגִ
   

ָמָרא             ּגְ

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
ר ּדְ ִאי  חֹות  - ָאַמר ֵליּה: קֹוץ ְלַאְלּתַ ְרַקעֲאִפיּלּו ּפָ    !ֵמְרִביִעית ַנִמי ְלַבַעל ַהּקַ
ָבֵעית קֹוץ  :ָאַמר ֵליּה ּדְ ִאי  ל ֵאיַמת ּדְ   ֲאִפיּלּו ְרִביִעית ַנִמי ְלַבַעל ֵזיִתים!  - ּכָ

  
  ָאַמר ֵליּה ְסָתָמא. ּדְ לֹא ְצִריָכא 

חֹות ֵמְרִביִעית  י - ּפָ    ,ָלא ָקְפֵדי ֱאיָנׁשֵ
י.  - ְרִביִעית    ָקְפֵדי ֱאיָנׁשֵ

  
ִזיָאַמר  ן ּפָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ

ָאְמרּו    קא,א   חּוץ ִמן ַההֹוָצָאה.  ^ּוְרִביִעית ׁשֶ
   

  
  

  רש"י
  מתני' 

. שיקוץ המוכר זיתיו לעצים
אותן לשריפה ושהה אותן 

   בקרקע:
. זיתים רעים שאין בסאה ועשו

   שבהן רביעית שמן:
. טעמא מפרש הרי אלו וכו'

   בגמ':
  

  גמ'
. שהוא מוציא חוץ מן ההוצאה

    במסיקתן ובעצירתן:
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 קא, אקא, אקא, אקא, א .32
ַטף ָנָהר ֵזיָתיו " ֵדה ֲחֵבירֹו, ׁשָ   ּוְנָתָנם ְלתֹוְך ׂשְ

לּו,  ּדְ   ֶזה אֹוֵמר: ֵזיַתי ּגִ
ָלה  ּדְ   . "ַיֲחלֹוקוּ  –ְוֶזה אֹוֵמר: ַאְרִצי ּגִ

  
אָאַמר    : ָלִקיׁש ֵריׁש ָאַמר  עּוּלָ

א נּו ֶאלָּ לׁש,  :לֹא ׁשָ יֶהן, ּוְלַאַחר ׁשָ גּוׁשֵ ֱעְקרּו ּבְ ּנֶ   ׁשֶ
לׁש  תֹוְך ׁשָ יִתים. ַהּכֹ  -ֲאָבל ּבְ ַעל ַהּזֵ ל ּבַ   ל ׁשֶ

לׁש ִמי ֲהָוה ָאְכַלּתְ  תֹוְך ׁשָ ָאַמר ֵליּה: ִאי ַאּתְ ָנַטַעּתְ ּבְ    ?!ּדְ
  

ל יּה. ְוֵליָמא ֵליּה: ִאי ֲאָנא ְנַטִעי, ְלַאַחר ׁשָ   ׁש ֲהָוה ָאֵכיְלָנא ֵליּה ּכּוּלֵ
ֲהַדאי!  א ּבַ ְלּגָ א ָקָאְכַלּתְ ּפַ ּתָ   ָהׁשְ

  
י ֲאָתא  א, ּכִ   : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  ָרִביןֶאלָּ

א נּו ֶאלָּ לׁש,  :לֹא ׁשָ יֶהן ּוְבתֹוְך ׁשָ גּוׁשֵ ֱעְקרּו ּבְ ּנֶ   ׁשֶ
לׁש  ְרַקע. ַהּכֹ  -ֲאָבל ְלַאַחר ׁשָ   ל ְלַבַעל ַהּקַ

ָאַמ  יּה?ּדְ לׁש ִמי לֹא ֲהָוה ָאֵכיְלָנא ֵליּה ּכּוּלֵ    !ר ֵליּה: ִאי ֲאָנא ְנַטִעי ְלַאַחר ׁשָ
  

ֲהַדאי? ְלָגא ּבַ א ָקא ָאְכַלתְּ ּפַ ּתָ , ָהׁשְ לׁש לֹא ֲהָוה ָאְכַלּתְ תֹוְך ׁשָ    !ְוֵליָמא ֵליּה: ִאי ַאּתְ ָנַטַעּתְ ּבְ
  

חֹוַתְייהּו ִסיְלָקא ְוַיְרָקא.   ָאַמר ֵליּה: ִאי ֲאָנא ְנַטִעי ֲהָוה ְקִטיֵני ְוָזַרְעָנא ּתְ ּום ּדְ   ִמׁשּ
   

  
  
  

  רש"י
. עם הקרקע שנעקרו בגושיהן

שסביבותיהן שיכולין לחיות על 
ידו פטורין מן הערלה כדתנן 
(ערלה פ''א מ''ג) אילן שנעקר 
והסלע עמו אם יכול לחיות 

   ואם לאו חייב:פטור 
. כלומר אפילו ולאחר שלש

נעקרו בגושיהן לא שנו דיחלוקו 
אלא לאחר שלש שנים ששטפן 
הנהר שאילו נטען מתחלה בעל 
הקרקע בלא גושיהן כבר יצאו 
עכשיו מכלל הערלה דהשתא לא 
מהני ליה גושין דבעל הזיתים 

   מידי לאחר שלש:
. גושין דבעל אבל בתוך שלש

ו והכל הזיתים הוא דקשרי לה
   שלו:

. הוו זיתים דקין ולא הוה קטיני
היה להן צל וזרענא תותייהו 

  סילקא וירקא:
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 קא, אקא, אקא, אקא, א .33
ָנא:    ּתָ

ה: "ֵזיַתיי ֲאִני נֹוֵטל" "   . "ֵאין ׁשֹוְמִעין לוֹ  - ָאַמר ַהּלָ
  

  ?ַמאי ַטְעָמא
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ָרֵאל.  ּוב ֶאֶרץ ִיׂשְ ּום ִיׁשּ   ִמׁשּ

  
י ִיְרְמָיהָאַמר    : ַרּבִ

ה.  א ְצִריָכא ַרּבָ גֹון ּדָ   ּכְ
  

  רש"י
. שאם לא פרשה רבי צריכא רבה

יוחנן לא היינו אומרים אותה 
  מסברא:
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 קא, אקא, אקא, אקא, א .34
ַנן ָהָתם    :ּתְ

י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ר ְונֹוֵתן לוֹ  ֵ ֵדה ֲאבֹוָתיו ִמן ַהּגֹוי ְמַעׂשּ ל ׂשְ   . (דמאי ו, ב) "ַהְמַקּבֵ

  
ֵדה ֲאבֹוָתיו"ַסְברּוָה ַמאי     ?"ׂשְ
ָרֵאל    .ֶאֶרץ ִיׂשְ

  
אי ָקרּו  ֵדה ֲאבֹוָתיו"ְוַאּמַ    ?"ׂשְ

ֵדה ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹ    ב. ׂשְ
  

ָר  ֶאֶרץ ִיׂשְ ר. ְוָקָסַבר: ֵאין ִקְנָין ְלגֹוי ּבְ ד ַמֲעׂשֵ   ֵאל ְלַהְפִקיַע ִמּיַ
ֵמי. וּ  חֹוֵכר ּדָ ל ּכְ   ְמַקּבֵ

ֵמי.  -  ַמה חֹוֵכר ִכי ּפֹוֵרַע חֹוָבתֹו ּדָ ּוֵרי ּוֵמיַתן ֵליּה, ּדְ ֵעי ַעׂשּ ין ֲעַבד, ּוֵבין לֹא ֲעַבד, ּבָ   ּבֵ
ל ַנִמי  ֵמי -ַאף ְמַקּבֵ י ּפֹוֵרַע חֹוָבתֹו ּדָ ר ְונֹוֵתן לֹו.  ,ּכִ ֵ   ְמַעׂשּ

   
  

ֲהָנאָאַמר ֵליּה  ילְ  ַרב ּכָ ּפִ   : ַרב ְזִביד, ְוָאְמִרי ָלּה לְ ַרב ּפַ
ַתְנָיא א ָהא ּדְ    :ֶאּלָ

י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ר ְונֹוֵתן לוֹ  ֵ ִציק ּגֹוי ְמַעׂשּ ֵדה ֲאבֹוָתיו ִמּמֵ ל ׂשְ    ."ַהְמַקּבֵ

  ? ֲאִפיּלּו ֵאין ֵמִציק ַנִמי! "ֵמִציק"ַמאי ִאיְרָיא 
  

א ר, לְ  ,ֶאלָּ ד ַמֲעׂשֵ ָרֵאל ְלַהְפִקיַע ִמּיַ ֶאֶרץ ִיׂשְ   עֹוָלם ֵיׁש ִקְנָין ְלגֹוי ּבְ
ֵמי,  חֹוֵכר ּדָ ל ָלאו ּכְ   ּוְמַקּבֵ

ֵדה ֲאבֹוָתיו"ְוַמאי     ?"ׂשְ
ׁש.  ֵדה ֲאבֹוָתיו ַמּמָ   ׂשְ

ְקָנסּוהַּ  ַנן,  ּוְלִדיֵדיּה הּוא ּדִ   ַרּבָ
ל ָלּה.  ֲחִביָבא ֲעֵליּה ְטֵפי ְוָאֵזיל ְמַקּבֵ ַאְייֵדי ּדַ   ּדְ

ָעְלָמא    לֹא.  -ֲאָבל ִאיִניׁש ּדְ
  

ַנן?  ַמאי ַטְעָמא ְקָנסּוהַּ  ,ּוְלִדיֵדיּה    ַרּבָ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ָידֹו.  ָרה ּבְ ֵהא ּבָ ּתְ ֵדי ׁשֶ   ּכְ

  
י ִיְרְמָיהָאַמר    : ַרּבִ

ה.   א ְצִריָכא ַרּבָ גֹון ּדָ   ּכְ
     

  
  

  רש"י
   . למחצה:המקבל

כל התבואה . תחלה מעשר
ואח''כ נותן לו לנכרי חלקו 
ונמצא מעשר משלו על של נכרי 

   ומפסיד:
   . למחצה:מקבל

. כאילו מקבלה בכך כחוכר דמי
וכך כורין לשנה בין עושה ובין 

   אינה עושה:
   . אנס:מציק

. ואי נמי אין קנין מקבל יש קנין
לאו כחוכר דמי ואין מוטל עליו 
לפטור חלקו של נכרי דלא פורע 
   חובתו הוא שברשות הנכרי גדל:

. והנכרי שדה אבותיו ממש
גזלה מהם לדידיה הוא 
דקנסוהו רבנן דקים לן בגויה 
דאיידי דחביבא ליה לא מימנע 
בהכי מלקבלה למחצה וטפי על 
שאר אריסין את המעשר הזה 

   ומקבל ליה:
. אי רמית אבל איניש דעלמא

עליה לעשורי לא מקבל לה לא 
   קנסוהו רבנן:

. ידיה מאי טעמא קנסוהוולד
   מה חטא שקנסוהו:

. שיחזור כדי שתהא ברה בידו
ויקננה מתוך שיקשה עליו 
המעשר יטרח ויוסיף הדמים 
ויסלק הנכרי ממנה. ברה ברורה 

  ומוחזקת:
. ומשום אמר רבי ירמיה וכו'

הכי נקט ליה הכא דדמיא להך 
    דלעיל:
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 קא, אקא, אקא, אקא, א .35
ַמר:    ִאיּתְ

ְרׁשּות,  ּלא ּבִ ֵדה ֲחֵבירֹו ּוְנָטָעּה ׁשֶ   ַהּיֹוֵרד ְלתֹוְך ׂשְ
  : ַרבָאַמר 

ְחּתֹוָנה.  ִמין לֹו, ְוָידֹו ַעל ַהּתַ   ׁשָ
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ֶדה זֹו ְלנֹוְטָע  ׂשָ ן ּבְ ה ָאָדם רֹוֶצה ִליּתֵ ּמָ   . ּה אֹוְמִדין ּכַ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ִליֵגיְולֹא    . ּפְ
אן  ע,  -ּכָ ֶדה ָהֲעׂשּוָיה ִליּטַ ׂשָ   ּבְ
אן  ע.  -ּכָ ֵאיָנּה ֲעׂשּוָיה ִליּטַ ֶדה ׁשֶ ׂשָ   ּבְ

  
ַמר ֵפירּוׁש ִאיּתְ ַמר ,ְוָהא ַרב ָלאו ּבְ ָלָלא ִאיּתְ א ִמּכְ    .ֶאּלָ

  
יּה  ֲאָתא ְלַקּמֵ ַההּוא ּדַ   , ַרבּדְ ּדְ

  ָאַמר: ִזיל ׁשּום ֵליּה. 
ֵעיָנא.    ָאַמר ֵליּה: לֹא ּבָ

ְחּתֹוָנה.    ָאַמר ֵליּה: ִזיל ׁשּום ֵליּה ְוָידֹו ַעל ַהּתַ
ֵעיָנא.    ָאַמר ֵליּה: ָלא ּבָ

ְדָרּה, ְוָקא ִמְנַטר ָלּה. ּדִ ֹוף ַחְזֵייּה ְלס   ּגָ
  

  : ַרבָאַמר ֵליּה 
ִניָחא לָ  ֲעִתיְך ּדְ ית ַאּדַ ּלֵ   ִזיל ׁשּום ֵליּה, ְוָידֹו ַעל ָהֶעְליֹוָנה.   -  ךְ ּגַ

   
  
  

  רש"י
   . אילנות:ונטעה

. אם השבח ידו על התחתונה
יתר על הוצאה יש לו הוצאה 
ואם הוצאה יתירה על השבח 

   אין לו אלא שבח:
. אילנות בשדה העשויה לנטעה

שיפה לאילן יותר מזרעים 
   איתא דשמואל:

בנטיעתה . איני חפץ לא בעינא
   שדה לבן היתה לי:

. גלית אדעתך דניחא לך
ועשיתה שדה העשויה ליטע וידו 
על העליונה הוא כשאר שתלי 

  העיר כמנהג המדינה:
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 בבבב- - - - קא, אקא, אקא, אקא, א .36
ַמר    :ִאיּתְ

ְרׁשּותֹו.  ּלא ּבִ ל ֲחֵבירֹו ּוְבָנָאּה ׁשֶ תֹו ׁשֶ   ַהּיֹוֵרד ְלתֹוְך חּוְרּבָ
   .ְוָאַמר לֹו: ֵעַציי ַוֲאָבַניי ֲאִני נֹוֵטל

  ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן
   .ׁשֹוְמִעין לוֹ 

ת ׁשֶ   ָאַמר:  ַרב ׁשֵ
  ֵאין ׁשֹוְמִעין לֹו. 

  
   :ֵמיִתיֵבי

ן " ְמִליֵאלַרּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ׁשִ
אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים: ׁשֹוְמִעין לֹו,  ּבֵ

לוּ    , "אֹוְמִרים: ֵאין ׁשֹוְמִעין לוֹ  ֵבית ִהּלֵ
איָאַמר כְּ ּדְ ֵליָמא ַרב ַנְחָמן  ּמַ    !ֵבית ׁשַ

  
אּדְ הּוא  ּנָ י ַהאי תַּ    ,ָאַמר, ּכִ

ַתְנָיא    :ּדְ
  ׁשֹוְמִעין לֹו, "

ְבֵרי  יּדִ ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   . ׁשִ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים: ׁשֹוְמִעין לֹו,  ּבֵ
לוּ    . "אֹוְמִרים: ֵאין ׁשֹוְמִעין לוֹ  ֵבית ִהּלֵ
  

  ַמאי ָהֵוי ֲעָלּה? 
  

י ַיֲעקֹ ָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  בַרּבִ   :  ַרּבִ
יִ    קא,ב ּבַ   . ׁשֹוְמִעין לוֹ  -  תּבַ

ֶדה  ָ ׂשּ   ֵאין ׁשֹוְמִעין לֹו.  -ּבַ
ֶדה" ָ ׂשּ ָרֵאל.  ?ַמאי ַטְעָמא -  "ּבַ ּוב ֶאֶרץ ִיׂשְ ּום ִיׁשּ   ִמׁשּ
  

א  ָאְמֵריִאיּכָ ַאְרָעא.  :ּדְ א ּדְ ֲחׁשָ ּום ּכַ   ִמׁשּ
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ   חּוָצה ָלָאֶרץ.   :ִאיּכָ
   

  
  

  רש"י
   . רב נחמן:הוא דאמר

. דאמר לא נחלקו כי האי תנא
  אלעזר: בית הלל בדבר כר''ש בן

. היורד לתוך חורבה בבית
   ובנאה שלא ברשות:

. היורד לתוך שדה ונטעה בשדה
שלא ברשות ואמר נטיעותי אני 

   נוטל:
. שכבר משום כחשא דארעא

הכחישו הנטיעות את השדה 
   שינקו ממנה:

. איכא בינייהו חוצה לארץ
למ''ד משום כחשא דארעא. 
ממונא אפסדיה ואפילו בחוצה 

    מעין לו:לארץ נמי אין שו
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 קא, בקא, בקא, בקא, ב .37
ָנה    ִמׁשְ

ִית ַלֲחֵבירוֹ  יר ּבַ ּכִ ׂשְ    :ַהּמַ
ִמים  ׁשָ ימֹות ַהּגְ ַסחֵאינֹו ָיכֹול ְלהֹוִציאֹו ִמן ַהַחג  - ּבִ   . ְוַעד ַהּפֶ

ים יֹום.  לׁשִ ה ׁשְ ימֹות ַהַחּמָ   ּבִ
  

ים ַרּכִ    :ּוַבּכְ
ִמים  ׁשָ ה ְוֶאָחד ְימֹות ַהּגְ ר חֶֹדׁש  - ֶאָחד ְימֹות ַהַחּמָ ֵנים ָעׂשָ   .ׁשְ

  

   :ֲחנּויֹות
ים  ַרּכִ ר חֶֹדׁש.  -ֶאָחד בֲעָיירֹות ְוֶאָחד ּכְ ֵנים ָעׂשָ   ׁשְ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ִעים  ל ַצּבָ ל ַנְחּתֹוִמים ְוׁשֶ ִנים - ֲחנּות ׁשֶ לׁש ׁשָ   .  ׁשָ

   

ָמָרא             ּגְ

ָנא  ִמים"ַמאי ׁשְ ׁשָ ִמים, ? "ְימֹות ַהּגְ ׁשָ הּו ְימֹות ַהּגְ ִמים ָאַגר ְלכּוּלְ ׁשָ ימֹות ַהּגְ יָתא ּבִ ִכי ָאַגר ִאיִניׁש ּבֵ   ּדְ
ה" ה ָאַגר!  "ְימֹות ַהַחּמָ הּו ְימֹות ַהַחּמָ יָתא ְלכּוּלְ ִכי ָאַגר ִאיִניׁש ּבֵ   ַנִמי, ּדְ
  

א:  ִמים"ֶאּלָ ׁשָ ימֹות ַהּגְ יָת ּדְ ַהְיינּו ַטְעָמא:  "ּבִ ִכיַח ּבֵ   א ְלֵמיַגר. לֹא ׁשְ
  

ִמים " :ֵאיָמא ֵסיָפא ׁשָ ה ְוֶאָחד ְימֹות ַהּגְ ים, ֶאָחד ְימֹות ַהַחּמָ ַרּכִ ּכְ ר חֶֹדׁש  - ּבַ ֵנים ָעׂשָ   , "ׁשְ
ִכירּות ּבִ  יָתא ְלֵמיַגר! ִאיּלּו ְמלּו ֵליּה יֹוֵמי ׂשְ ִכיַח ּבֵ אי? ָהא לֹא ׁשְ יק ֵליּה, ְוַאּמַ ִמים, ַמּפֵ ׁשָ   ְימֹות ַהּגְ

  
  : ְיהּוָדה ַרבָאַמר 

  ְלהֹוִדיַע ָקָתֵני. 
ִית ַלֲחֵבירֹו ְסָתם  :ְוָהִכי ָקָאַמר יר ּבַ ּכִ ׂשְ ַסח - ַהּמַ ִמים ֵמַחג ְוַעד ַהּפֶ ׁשָ ימֹות ַהּגְ    ,ֵאין ָיכֹול ְלהֹוִציאֹו ּבִ

ָרא.  ים יֹום ֵמִעיּקָ לׁשִ ן הֹוִדיעֹו ׁשְ א ִאם ּכֵ   ֶאּלָ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ָאְמרוּ " ׁשֶ ָאְמרוּ ׁשְ  :ּכְ ים, ּוְכׁשֶ א :לׁשִ ר חֶֹדׁש" לֹא ָאְמרּו ֶאּלָ ֵנים ָעׂשָ   . "ְלהֹוִדיעוֹ  "ׁשְ
  

יר ָצִריְך ְלהֹוִדיַע  ּכִ ׂשְ ּמַ ם ׁשֶ ׁשֵ    ,ּכְ
ְך ׂשֹוֵכר ָצִריְך ְלהֹוִדיַע,    ּכָ

  
ָיא.  יּה ִאיִניׁש ַמַעּלְ ָאַמר ֵליּה: ִאי אֹוַדֲעָתן, ֲהָוה ָטַרְחָנא ּומֹוִתיְבָנא ּבֵ   ּדְ

  
  : ַרב ַאִסיָאַמר 

ַסח.  ִמים ֵאינֹו ָיכֹול ְלהֹוִציאֹו ִמן ַהַחג ַעד ַהּפֶ ׁשָ ימֹות ַהּגְ   ִנְכַנס יֹום ֶאָחד ּבִ
  

ים יֹום"ְוָהא ֲאַנן  לׁשִ   ָקָאַמר!  "ׁשְ
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
ים יֹום  לׁשִ ִמים ֵמָהֵני ׁשְ ׁשָ ימֹות ַהּגְ ַסח.  -ִאם ִנְכַנס יֹום ֶאָחד ּבִ   ֵאינֹו ָיכֹול ְלהֹוִציאֹו ִמן ַהַחג ְוַעד ַהּפֶ

  
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ה.  ָדֶמיָה, ְמַרּבֶ א ְלַרּבֹות ּבְ   ְוִאם ּבָ
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר ֵליּה 
ְבֵקיּה ִלְגִליָמא!   ְלׁשַ כּוְבֵסיּה ּדִ   ַהאי ְלַנְקֵטיּה ּבְ

  
ילֹא ְצִריָכא  ּתֵ יקּור ּבָ ִאּיַ   .  ּדְ

   
  
  

  רש"י
  מתני' 

. בגמרא אינו יכול להוציאו וכו'
   מפרש לה לכולהו:

. שהן מקום השווקים ובכרכין
שהכל נמשכים שם לגור שם 

   והבתים אין מצויין לשכור:
. שחנווני מקיף הקפות ובחנויות

למכירין ושוהין מלשלם לו 
ימים רבים וכשמביאין לו 

פתח החנות מעותיו באין ע''י 
שהקיפו שם ואם הלך למקום 
אחר אינן יודעין אנה ימצאוהו 

   אין יכול להוציאו כל י''ב חדש:
. מוכרי חנות של נחתומין

   ככרות:
. ושל צבעים שלש שנים

ובגמרא מפרש מפני שהקיפן 
   מרובה לזמן ארוך:

  
  גמ' 

. מאי שנא ימות הגשמים וכו'
קס''ד האי בימות הגשמים לימי 

ר שפירש לו הגשמים קאמ
   השכר לי ביתך לימות הגשמים:

בימות החמה נמי לכולהו ימות 
. דהא לימות החמה החמה אגר
   קאמר ליה:

אלא בימות הגשמים היינו 
. טעמא משום דלא שכיח ביתא

ובשוכר סתם קאמר ואשמועינן 
דהשוכר סתם שלא פירש זמן 
הוי שכירות שלשים יום הלכך 
בימות החמה דשכיח ביתא אם 

וציאו לסוף שלשים בא לה
מוציא ובימות הגשמים דלא 
שכיח ביתא אע''ג דלא אגרי 
אלא ל' יום אינו יכול להוציאו 
מן החג ועד הפסח וחייב ליתן לו 

   בכל חדש כשכר חדש הראשון:
אימא סיפא ובכרכין הוי סתם 

. ואי מלו ליה שכירות י''ב חדש
הנך י''ב חדש בימות הגשמים 

   וכו':
שלשים . הנך להודיע קתני

ושנים עשר חדש דקתני 
במתניתין להודיע קאמר 
המשכיר בית לחבירו כלו ימי 
השכירות בימות הגשמים אינו 
יכול להוציאו משום דלא שכיחי 
בתי אא''כ הודיעו בימות החמה 
שלשים יום שלא ירחיב לו הזמן 
משיכלה זמנו והיינו מט''ו 
באלול צריך להודיעו שלשים 

ינן יום קודם החג וממילא שמע
אם כלו לו ימי שכירותו בימות 
החמה אינו יכול להוציאו עד 
שלשים יום משהודיעו ואם בא 
להוציאו בזמנו צריך להודיעו 
שלשים יום קודם הזמן 
ובכרכים צריך להודיעו שנים 
עשר חדש קודם יציאתו ואם 
לא הודיעו לא יצא אלא נותן לו 

   כמשפט הראשון:
. בעל הבית להרבות לו אם בא

השכר מרבה משיגיע זמנו בדמי 
   אפילו לא הודיעו:

האי נקטיה בכובסיה 
. הרי דלישבקיה לגלימיה הוא

הוא כאוחזו בביצים שלו עד 
שמניח לו טליתו כלומר כיון 
שמעלה על דמיו אין לך מוציא 
גדול מזה כובסיה על שם 
שתלויים כדאמרינן (שבת דף 
סז.) כמאן תלינן כובסי בדקלא 

   תלאי של תמרים:
  . שהפסדו ניכר:יקור בתידאי
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 קא, בקא, בקא, בקא, ב .38
יָטא ׁשִ    :ּפְ

אי.  יָתא ָאַמר ֵליּה: ָלא ֲעִדיַפּתְ ִמיּנַ   ָנַפל ֵליּה ּבֵ
  

ָנה ַמּתָ ֵניּה, אֹו אֹוְרֵתיּה, אֹו ְיָהֵביּה ּבְ יּה.  ,ַזּבְ ָאֵתית ִמיּנֵ ְבָרא ּדְ   ָאַמר ֵליּה: ָלא ֲעִדיַפּתְ ִמּגַ
  

יּה ִלְבֵריּה,  ַללֵּ   ּכְ
ר ְלאֹודּוֵעיּה  ֵעי ֵליּה ְלאֹודּוֵעיּה,  - ָחֵזיַנן: ִאי ֲהָוה ֶאְפׁשָ   ִאיּבָ

אי.  -  לֹאְוִאי    ָאַמר ֵליּה: ָלא ֲעִדיַפּתְ ִמיּנַ
  

ַחְמָרא.  א ּדְ ְזַבן ַאְרּבָ ְבָרא ּדִ   ַההּוא ּגַ
א ְלאֹותּוֵביּה.  ח ּדּוְכּתָ ּכַ   לֹא ַאׁשְ

א ְלאֹוְגִרי?  ָתא: ִאית ָלְך ּדּוְכּתָ   ָאַמר ֵליּה ְלַהִהיא ִאיּתְ
  ָאְמָרה ֵליּה: לֹא. 

ּה  ׁשָ יֵליּה.  ,ֲאַזל ִקּדְ א ְלַעּיְ   ְיַהָבה ֵליּה ּדּוְכּתָ
ַדר  ,ֲאַזל ְלֵביֵתיּה  א, ׁשְ יּטָ ַתב ָלּה ּגִ   . ָלּה ּכָ

יּה ּוֵביּה, ַא  קּוָלֵאי ִמיּנֵ ִביָלאָאְזָלא ִאיִהי, ַאְגָרא ׁשְ ׁשְ יּה ְואֹוְתֵביּה ּבִ יְקּתֵ    .ּפִ
ֵריּה ָאַמר  ַע ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ

ראׁשֹו" מּולֹו ָיׁשּוב ּבְ ה לֹו, ּגְ ן ַיֲעׂשֶ ה ּכֵ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ 290"ּכַ
  , עובדיה א, טו)ע"פ ( 

ָלא ַקְייָמא ְלַאְגָרא,  ֲעָיא ָחֵצר ּדְ   לֹא ִמיּבָ
ַקְייָמא ְלַאְגָרא,  א ֲאִפיּלּו ָחֵצר ּדְ   ֶאּלָ

י ָעְלָמא ִניָחא ִלי ְלאֹוגּוִרי ּוְלָך לֹא ִניָחא ִלי    ,ָאְמָרה ֵליּה: ְלכּוּלֵ
י ַאְרָיא ַאְרָבא.   ָדֵמית ֲעַלי ּכִ   ּדְ

   
  
  

                                                           
290
י ָקרֹוב יֹום ה  ךָ  'ּכִ רֹאׁשֶ ֻמְלָך ָיׁשּוב ּבְ ְך ּגְ ה ּלָ יָת ֵיָעׂשֶ ר ָעׂשִ ֲאׁשֶ ל ַהּגֹוִים ּכַ   ַעל ּכָ

  רש"י
   . למשכיר:נפל ליה ביתיה

   . לשוכר:אמר ליה
. הואיל והגיע לא עדיפת מינאי

זמנו מוציאו וא''ל הלא אינך בא 
עלי אלא מחמת שלא הודעתיך 
ואתה אינך מוצא בית לשכור 
אף אני לא היה לי להודיעך 
שלא ידעתי שיפול ביתי ואני 

טוב  איני מוצא בית לשכור ולא
   שתדור אתה בפנים ואני בחוץ:

. לאחר האי משכיר או זבניה
   אורתיה או יהביה במתנה:

   . שוכר לזה שקנאה:אמר לו
לא עדיפת מגברא דאתית 

. מי שמכרה לך כשם מיניה
שהוא לא היה יכול להוציאני 

   אף אתה אין כחך יותר ממנו:
. השיא את בנו כלליה לבריה

   וצריך לו לבית חתנות:
   . מן היין עצמו:וביה מיניה

  . כאריה אורב:כי אריא ארבא
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 קא, בקא, בקא, בקא, ב .39
ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ִעין  ל ַצּבָ ל ַנְחּתֹוִמים ְוׁשֶ ִנים - ׁשֶ לׁש ׁשָ   . "ׁשָ
  

ָנא    :ּתָ
ה" יָפן ְמרּוּבֶ ֶהּקֵ ֵני ׁשֶ   .  "ִמּפְ
   

  רש"י
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 קב, אקב, אקב, אקב, א    ––––    קא, בקא, בקא, בקא, ב .40
ָנה    ִמׁשְ

ִית ַלֲחֵבירֹו,  יר ּבַ ּכִ ׂשְ   ַהּמַ
יב יר ַחּיָ ּכִ ׂשְ ֶלת, ּבַ  :ַהּמַ ְנעּול, ו ,ֶנֶגרּבַ ּדֶ ָבר ׁשֶ ְב ּוַבּמַ ןָכל ּדָ ה אּוּמָ   . ַמֲעׂשֵ

ן  ה אּוּמָ ֵאינֹו ַמֲעׂשֵ ָבר ׁשֶ הּו.  - ֲאָבל ּדָ ֹוֵכר עֹוׂשֵ   ַהׂשּ
  

ִית,  ַעל ַהּבַ ל ּבַ ֶבל ׁשֶ   ַהּזֶ
א  ֹוֵכר ֶאּלָ ּנּורְוֵאין ַלׂשּ   . ַהּיֹוֵצא ִמן ַהתַּ

  

ָמָרא             ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ִית ַלֲחֵבירֹו, " יר ּבַ ּכִ ׂשְ   ַהּמַ

יב ְלַהֲעִמיד לוֹ  יר ַחּיָ ּכִ ָלתֹות,   :ַמׂשְ   ּדְ
  ִלְפּתֹוַח לֹו ַחּלֹונֹות, 

ְקָרה,  ק לֹו תִּ   ְלַחּזֵ
  ִלְסמֹוְך לֹו קֹוָרה. 

יב ַלֲעׂשֹות ם,   :ְוׂשֹוֵכר ַחּיָ   סּוּלָ
  ַלֲעׂשֹות לֹו ַמֲעֶקה, 

   ,ַלֲעׂשֹות לֹו ַמְרֵזב
ּגוֹ  יַח ֶאת ּגַ   . ּוְלַהטִּ

  
יּה  עּו ִמיּנֵ תֵמ ּבָ ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

  ְמזּוָזה ַעל ִמי? 
  

  ְמזּוָזה?! 
אָהָאַמר  ּיָ ְרׁשִ   : ַרב ְמׁשָ

ר ִהיא   !ְמזּוָזה חֹוַבת ַהּדָ
  

א ָמקֹום ְמזּוָזה ַעל ִמי?    ֶאּלָ
  

תַרב ָאַמר ְלהּו  ׁשֶ   : ׁשֵ
ִניתּוָה     :ּתְ

ן " ה אּוּמָ ֵאין ַמֲעׂשֵ ָבר ׁשֶ הוּ  - ּדָ ֹוֵכר עֹוׂשֵ   , "ַהׂשּ
ן הּוא   קב,א ה אּוּמָ ַקְנָיא. ^ ְוַהאי ַנִמי ָלאו ַמֲעׂשֵ גּוְבָתא ּדְ   ּבְ

  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֹוֵכר ַלֲעׂשֹות לֹו ְמזּוָזה, " ִית ַלֲחֵבירֹו ַעל ַהׂשּ יר ּבַ ּכִ ׂשְ   ַהּמַ

הּוא יֹוֵצא  ָידֹו ְויֹוֵצא -ּוְכׁשֶ ה ּבְ    .לֹא ִיְטֶלּנָ
ָידֹו ְויֹוֵצא. ִמ וּ    ּגֹוי נֹוְטָלּה ּבְ

ֵני ָבָניו ּתֹו ּוׁשְ ָידֹו ְוָיָצא ְוָקַבר ִאׁשְ ָטָלּה ּבְ ּנְ ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ   . "ּוַמֲעׂשֶ
  

ה ִלְסּתֹור?!    ַמֲעׂשֶ
  

תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
א.     ַאֵריׁשָ

   
  
  

  רש"י
  מתני' 
. שנועלין בו את הדלת ובנגר

ותוחבין אותו בקורת 
   האיסקופה:

. משכיר הזבל של בעל הבית
   ובגמרא מפרש לה:
אפר הוא . היוצא מן התנור

   נעשה זבל:
  

  גמ' 
. אם התליעו לחזק לו תקרה

   הנסרין:
. אם נשברה לסמוך לו קורה

   אחת מהן:
. כל גגותיהן טחין בטיט מרזב

ומשופעין מן ארבע צדיהן 
וסומכין נסרים לכותל אצל הגג 
להרחיק המים מן הכותל 
וכשנפלה אחת מהן הדיוט 

   מחזירה:
. דדרשינן מנחות חובת הדר היא

לד.) ביתך דרך ביאתך למי (דף 
   שנכנס ויוצא לה זה הדר בה:

. העץ שהדלת מקום מזוזה
שוקף עליו ואף הוא קרוי מזוזה 
ואם אבן הוא צריך לנקוב בו 

  סדק להניחה בתוכה:
   . ותולה אותה:בגובתא דקניא

. שוכר מישראל הוה ארישא
דתניא רישא לא יטלנה בידו 

    ויצא:
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ֶבל " ִית -ַהּזֶ ַעל ַהּבַ ל ּבַ    ,ׁשֶ

ֹוֵכר  א ַהּיֹוֵצא ִמן  -ְוֵאין ַלׂשּ ְלַבדֶאּלָ יַרִים ּבִ ּנּור ּוִמן ַהּכִ   . "ַהתַּ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    ?ּבְ
ֹוֵכר ְותֹוֵרי  ֲאֵגיר ֵליּה ַלׂשּ ָחֵצר ּדַ ִית? -ׂשֹוֵכר ּדְ ִאיֵליָמא ּבְ ַעל ַהּבַ ל ּבַ אי ׁשֶ    !ַאּמַ

א ֹוֵכר ְותֹוֵרי  ,ֶאלָּ ָלא ֲאִגיָרא ַלׂשּ ָחֵצר ּדְ ירּדְ ּבְ ּכִ יָטא!  - ַמׂשְ ׁשִ   ּפְ
  

ָחֵצר לֹא ְצִריכָ  ּה. ּדְ א ּבְ ָאתּו ֵמָעְלָמא ָקמּו ּבָ יר, ְותֹוֵרי ּדְ ּכִ   ַמׂשְ
  

י ֲחִניָנא.  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ יַע ֵליּה ְלַרּבִ   ְמַסּיֵ
י ֲחִניָנאָאַמר ּדְ  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   : ַרּבִ

ְעּתֹו.  ּלא ִמּדַ ל ָאָדם קֹוָנה לֹו ׁשֶ   ֲחֵצרֹו ׁשֶ
  

  ֵמיִתיֵבי: 

ל  :ִאם ָאַמר" בֹ "ּכָ ּיָ ְקֶנה ִלי ֲחֵצִרי" ְמִציאֹות ׁשֶ לּום -אּו ְלתֹוכֹו ַהּיֹום תִּ   . "לֹא ָאַמר ּכְ
י ֲחִניָנאּדְ ְוִאם ִאיָתא ְלָהא  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ל ָאָדם :ָאַמר ַרּבִ ְעּתוֹ  ֲחֵצרֹו ׁשֶ ּלא ִמּדַ    – קֹוָנה לֹו ׁשֶ

לּום?  אי לֹא ָאַמר ּכְ   ַאּמַ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ֶרת. ּבְ  ּמֶ ּתַ ֵאיָנּה ִמׁשְ   ָחֵצר ׁשֶ
  

ִעיר" :ֵאיָמא ֵסיָפא ,ִאי ָהִכי ם ְמִציָאה ּבָ יִמים -ָיָצא לֹו ׁשֵ ָבָריו ַקּיָ    !"ּדְ
י  ֶרת, ּכִ ּמֶ ּתַ ֵאיָנּה ִמׁשְ ָחֵצר ׁשֶ ִעיר"ְוִאי ּבְ ם ְמִציָאה ּבָ   ַמאי ָהֵוי?  - "ָיָצא לֹו ׁשֵ

  
יָון  ם ְמִציָאה ּדְ ּכֵ ּה ָיָצא לֹו ׁשֵ י ִמיּנָ ִדיִלי ֱאיָנׁשֵ ל ּבְ ִעיר ִמיְבּדַ ֶרת.  ,ּבָ ּמֶ ּתַ ׁשְ ָחֵצר ַהּמִ   ְוָהְוָיא ָלּה ּכְ

  
   :ֵמיִתיֵבי

יַרִים ְוַהקֹוֵלט ִמן ָהֲאִויר " ּנּור ּוִמן ַהּכִ ּלוֹ  -ֶזֶבל ַהּיֹוֵצא ִמן ַהתַּ   . ֲהֵרי הּוא ׁשֶ
ָחֵצר  ּבֶ ֶרֶפת ְוׁשֶ ּבָ ִית - ְוׁשֶ ַעל ַהּבַ ל ּבַ   . "ׁשֶ

י ֲחִניָנא,ּדְ ְוִאם ִאיָתא ְלָהא  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ְעּתוֹ  :ָאַמרּדְ  ַרּבִ ּלא ִמּדַ ל ָאָדם קֹוָנה לֹו ׁשֶ    – ֲחֵצרֹו ׁשֶ
אי "קֹוֵלט ֵמֲאִויר" ּלוֹ " ַאּמַ   ֲאִויר ֲחֵצרֹו הּוא! ? "ֲהֵרי הּוא ׁשֶ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ׁשּוֵלי ָפָרה. ּבְ  ִלי ּבְ יק ּכְ   ַמְדּבִ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ֵמי מּוָנח ּדָ ֵאין סֹופֹו ָלנּוַח ָלאו ּכְ    .ֲאִויר ׁשֶ

  
יָטא ֵליּה ְלָרָבא ׁשִ    ?!ּוִמי ּפְ

ֵעי ָלּה,  ֵעי ּבָ   ְוָהא ִמיּבָ
ָבֵעי    : ָרָבאּדְ

ֶפַתח ֶזה ְוָיָצאָתה  ֶפַתח ֶזהָזַרק ַאְרָנִקי ּבְ   ַמהּו?  - ּבְ
ֵמי?  מּוָנח ּדָ ֵמי, אֹו ָלאו ּכְ מּוָנח ּדָ ֵאין סֹופֹו ָלנּוַח ּכְ   ֲאִויר ׁשֶ

  
  ָלא ִמיְפַסק ְוָלא ִמיֵדי,  - ָהָתם 
ִלי.  -ָהָכא    ִמיְפַסק ּכְ

  
  
   

  רש"י
. וסתם גללים דאתו מעלמא

אפקורי מפקרינהו בעלים וקניא 
ליה חצרו ואפילו קדם השוכר 

   והגביהן לא זכה בהן:
. שיצא יצא לו שם מציאה בעיר

קול בעיר שבא צבי שבור בתוך 
שדהו או מן הנהר הציף לתוכה 

   דגים:
. שקיבל והקולט מן האויר

שנתן כלי  גללים לתוך כלי
   באויר וקיבל גללים בתוכו:

   . של השוכר:שלו
. קס''ד בחצר ושברפת ושבחצר

   שלא השכירה לו המשכיר:
. סמוך לנקביה בשולי פרה
   דליכא אויר:
. והפקירה לכל זרק ארנקי

    הקודם:
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ָחֵצר " ּבֶ ֶרֶפת ְוׁשֶ ּבָ ִית - ׁשֶ ַעל ַהּבַ ל ּבַ   . "ֲהֵרי ֵאּלּו ׁשֶ
  

י ְרּתֵ    ?!ּתַ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ָחֵצר  :ָהִכי ָקָאַמר ּבֶ ֶרֶפת ׁשֶ ּבָ ִית.  - ְוׁשֶ ַעל ַהּבַ ל ּבַ   ֲהֵרי ֵאּלּו ׁשֶ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

יר ֲחֵצירֹו ְסָתם  :את אֹוֶמֶרתזֹ  ּכִ ׂשְ ּה.  - ַהּמַ ּבָ יר ֶרֶפת ׁשֶ ּכִ   לֹא ִהׂשְ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
יה " יּלּוַח    -יֹוֵני ׁשֹוָבְך ְויֹוֵני ֲעִלּיָ ׁשִ יבֹות ּבְ ַחּיָ
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  , ז)-(דברים כב, ו 

ֵגֶזל לֹום ,ַוֲאסּורֹות ּבְ ֵני ַדְרֵכי ׁשָ   . "ִמּפְ
י יֹוֵסי ּדְ ְוִאם ִאיָתא ְלָהא  ל ָאָד ָאַמר ַרּבִ י ֲחִניָנא: ֲחֵצרֹו ׁשֶ ַרּבִ ְעּתוֹ ּבְ ּלא ִמּדַ   . ם קֹוָנה לֹו ׁשֶ

אן ֵרא :ְקֵרי ּכָ י ִיּקָ ן -  (דברים כב, ו) ""ּכִ ָרט ִלְמזּוּמָ   ! ּפְ
  

   :ָרָבאָאַמר 
יּלּוַח,  ׁשִ יָבה ָלּה ּבְ ִאיַחּיְ ּה הּוא ּדְ יִציַאת רּוּבָ יָצה ּבִ   ּבֵ

  ָנְפָלה ַלֲחֵצרֹו, ּדְ ִמיְקָנא ָלא ָקְנָיא ַעד וּ 
יּלּוַח" :ְוִכי ָקָתֵני ׁשִ יבֹות ּבְ ִתיּפֹול ַלֲחֵצירֹו.  "ַחּיָ י ּדְ ּמֵ   ִמּקַ

  
אי  ,ִאי ָהִכי ֶזל"ַאּמַ ּום ּגֵ   ! "ֲאסּורֹות ִמׁשּ

  
ן.    ַאִאּמָ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ָוּה. ַא ְלעֹוָלם  יּה ִעיּלָ ְעּתֵ ּה, ּדַ ָנֵפיק רּוּבָ יִצים, ּוִמּדְ   ּבֵ
  

א  ּתָ   : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ ְוָהׁשְ
ָהֵאם רֹוֶבֶצת ֲעֵליֶהם,  ל ְזַמן ׁשֶ יִצים ּכָ ּבֵ   ָאסּור ִלְזּכֹות ּבַ

ֱאַמר:  ּנֶ ח ֶאת ָהֵאם"ׁשֶ ּלַ ׁשַ ַח ּתְ ּלֵ ח ָלְך"ַוֲהַדר  "ׁשַ ּקַ ִנים תִּ    ,(דברים כב, ז) "ֶאת ַהּבָ
יָמא   , ָנְפָלה ָלּה ַלֲחֵצרוֹ ּדְ  :ֲאִפיּלּו ּתֵ

ִאיהּו ָמֵצי  ל ֵהיָכא ּדְ   ֲחֵצרֹו ָזְכָיא ֵליּה,  ,ָזֵכי ֵליּה  -ּכָ
ִאיהּו ָלא ָמֵצי ָזֵכי ֵליּה    ֲחֵצרֹו ַנִמי ָלא ָזְכָיא ֵליּה.  - ְוָכל ֵהיָכא ּדְ

  
לֹום" ,ִאי ָהִכי ֵני ַדְרֵכי ׁשָ ֵגֶזל ִמּפְ    !?"ֲאסּורֹות ּבְ

ָחּה ּדְ ִאי  ּלְ ָיא הּוא,  - ׁשִ ֶזל ְמַעּלְ   ּגֵ
ָחּה ּדְ ִאי  ּלְ לּוָחּה  - לֹא ׁשִ ֵעי ׁשְ    !ָהא ּבָ

  
יּלּוַח הּוא.  ר ׁשִ ָלאו ּבַ ָקָטן ּדְ   ּבְ

  
לֹום הּוא? ְרֵכי ׁשָ ר ּדַ    !ָקָטן ּבַ

  
לֹום.   :ָהִכי ָקָאַמר ֵני ַדְרֵכי ׁשָ יב ְלַהֲחִזיר לֹו ִמּפְ ל ָקָטן ַחּיָ   ָאִביו ׁשֶ
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ָכל ֵעץ אֹו  וווו  ֶרְך ּבְ ּדֶ ֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶניָך ּבַ י ִיּקָ ִניםּכִ ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ יִצים לֹא ִתּקַ . ַעל ָהָאֶרץ ֶאְפרִֹחים אֹו ֵביִצים ְוָהֵאם רֶֹבֶצת ַעל ָהֶאְפרִֹחים אֹו ַעל ַהּבֵ

ח ָלְך ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכתָּ ָיִמים זזזז ּקַ ִנים תִּ ח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת ַהּבָ ּלַ ׁשַ ַח תְּ ּלֵ   ׁשַ

  רש"י
. בתמיהה תרתי תרתי

איצטריכא לתנא למיתני ליתני 
חדא כיון דבשלא השכירה 

   רפת ומה לי חצר:עסקינן מה לי 
. המושכרת שברפת שבחצר

לשוכר כל הזבל שברפת שבה 
לבעל הבית ואשמעינן דהמשכיר 
   את החצר לא השכיר רפת שבה:

. שמבקשים יוני שובך
מזונותיהן בשדה וקניהן בשובך 
ואין אלו יוני הרדסיאות 

   הגדילים בבתים:
. הקן אם רובצת חייבין בשילוח

על הביצים דקרינא בהן כי 
רא פרט למזומן דלאו מזומן יק

   נינהו:
. קרי כאן כי יקרא פרט למזומן

וכיון דהביצים שלו הוה ליה 
   הקן מזומן דקן הוא הביצים:

. קרינא בהן או מיציאת רובה
ביצים ואם היה בא לתפוש 
קודם שתיגמר יציאתה חייב 

   לשלח האם וליקח הבנים:
. כיון אמאי אסורות משום גזל

   דלא נפלה לחצרו:
. כלומר גזל דדרכי שלום אאמן

אפילו אאמן נמי קאמר דדעתו 
של בעל השובך עליהם דבטוח 

   הוא דחוזרים למקומן לערב:
. אביצים ולא ואי בעית אימא

   אאמן:
. חייבות אפילו דנפלה לחצרו

בשילוח הקן ולא מזומן הוא כל 
זמן שאם רובצת עליהן ולא 
תיקשי לרבי יוסי בר' חנינא דכל 

   וכו':היכא דאיהו 
. ותו אסורות מפני דרכי שלום

   לא בתמיהה:
   . מי שנטלן:אי דשלחה

. דהא קניא גזילה מעליא הוא
   ליה חצרו:

. הא בעי שלוחה ואי דלא שלחה
ואיכא איסור שלח תשלח והדר 
את הבנים תקח לך וכו' מאי 

   איריא גזל:
. הא דקתני הכי גרסינן בקטן

דרכי שלום ותו לא בדלא שלחה 
ו בר שילוח הוא ובקטן דלא

  דאינו חייב במצות:
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ָנה          ִמׁשְ

ָנה,  ִית ַלֲחֵבירֹו ְלׁשָ יר ּבַ ּכִ ׂשְ   ַהּמַ
ָנה  ָ ָרה ַהׁשּ ֹוֵכר.  -ִנְתַעּבְ ָרה ַלׂשּ   ִנְתַעּבְ

ָנה  ָ ָרה ַהׁשּ ים, ִנְתַעּבְ יר לֹו ֶלֳחָדׁשִ ּכִ יר.  -ִהׂשְ ּכִ ׂשְ ָרה ַלּמַ   ִנְתַעּבְ
  

ִציּפֹוִרי ה ּבְ    ,ַמֲעׂשֶ
ַכר ֶמְרָח  ָ ׂשּ ֶאָחד ׁשֶ יָנר ָזָהב ְלחֶֹדׁש,  ֲחֵבירוֹ ֵמ  ץּבְ ָנה, ִמּדִ ר ָזָהב ְלׁשָ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ  ּבִ

ה ִלְפֵני    קב,ב ְמעֹון ּבֶ ּוָבא ַמֲעׂשֶ ן ׁשִ ְמִליֵאלַרּבָ י יֹוֵסיְוִלְפֵני  ן ּגַ    ,ַרּבִ
  .  ְוָאְמרּו: ַיֲחלֹוקּו ֶאת חֶֹדׁש ָהִעיּבּור

   

ָמָרא             ּגְ

ה ִלְסּתֹור?!    ַמֲעׂשֶ
  

ָרא ְוָהִכי ָקָתֵני    :ַחּסּוֵרי ְמַחּסְ
יָנר ָזָהב ְלחֶֹדׁש " ָנה ִמּדִ ר ְזהּוִבים ְלׁשָ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ   ַיֲחלֹוקּו.  - ְוִאם ָאַמר לֹו: ּבִ
הוּ  ִציּפֹוִריַנִמי  ַמֲעׂשֶ    ,ּבְ

ָנה ר ְזהּוִבים ְלׁשָ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ ַכר ֶמְרָחץ ֵמֲחֵבירֹו ּבִ ָ ׂשּ ֶאָחד ׁשֶ יָנר ָזָהב ְלחֶֹדׁש,  ,ּבְ   ִמּדִ
ה ִלְפֵני  ְמִליֵאלּוָבא ַמֲעׂשֶ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ י יֹוֵסיְוִלְפֵני  ַרּבָ   , ַרּבִ

  . "ִעיּבּורְוָאְמרּו: ַיֲחלֹוקּו ֶאת חֶֹדׁש ָה 
  

  : ַרבָאַמר 
יר.  ּכִ ׂשְ יּה ַלּמַ   ִאי ֲהַואי ָהָתם ֲהָוה ָיֵהיְבָנא ֵליּה ּכּולֵּ

  
ַמע ָלן פֹוס ָלׁשֹון ַאֲחרֹון"!  ?ַמאי ָקא ַמׁשְ   "ּתְ

  ֲחָדא ִזיְמָנא,  ַרבָהא ָאַמר 
י ַרב הּוָנאָאַמר ּדְ    : ַרב: ָאְמִרי ּבֵ

יָרא ְמָאה ָמֵעי     ,ְמָאה ָמֵעי - ַאְסתֵּ
יָרא     !יָראַאְסּתֵ  –ְמָאה ָמֵעי ַאְסּתֵ

  
י ָקא ְמָפֵרׁש  רּוׁשֵ    ,ִאי ֵמָהָתם ֲהָוה ָאִמיָנא ּפֵ

ַמע ָלן    .ָקַמׁשְ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ֶאְמַצע חֶֹדׁש ָעְסִקיַנן. ּבְ  א ּבְ   ּבָ
ת חֶֹדׁש  ְתִחּלַ א ּבִ יר,  - ֲאָבל ּבָ ּכִ ׂשְ יּה ַלּמַ   ּכּוּלֵ

סֹוף חֶֹדׁש  א ּבְ ֹוֵכר.  - ּבָ יּה ַלׂשּ   ּכּוּלֵ
   

מּוֵאל פֹוס ָלׁשֹון ַאֲחרֹון"? :ִמי ָאַמר ׁשְ    !ָלא ָאְמִריַנן "ּתְ
מּוֵאלוּ  ַרבְוָהא  ָאְמֵרי ׁשְ ְרַוְייהּו:  ּדְ   ּתַ

ים ֲאִני מֹוֵכר ְלָך"  לׁשִ ׁשְ ְסָאה ַאֲחרֹוָנה!  - "ּכֹור ּבִ   ָיכֹול ַלֲחזֹור ּבֹו ֲאִפיּלּו ּבִ
ים, ְס  לׁשִ ׁשְ ֶסַלע ֲאִני מֹוֵכר ְלָך" "ּכֹור ּבִ   ִראׁשֹון ִראׁשֹון ָקָנה.  -ָאה ּבְ

  
ָתֵפיס,  ?ַטְעָמא ַמאי - ָהָתם  ּום ּדְ   ִמׁשּ

ֵפיס.    ָהָכא ַנִמי ָקא ּתָ
  
  ָאַמר:  ַרב ַנְחָמןוְ 

יֶמת ָעֶליָה ַקּיֶ ֶחְזַקת ּבְ    .ַקְרַקע ּבְ
  

ַמע ָלן פֹוס ָלׁשֹון ַאֲחרֹון"  ?ַמאי ָקא ַמׁשְ   !ַרבּדְ  ַהְיינוּ  -"ּתְ
  

ְך.   יְך ֵמיּפָ ַאּפֵ ב ּדְ   ַאף ַעל ּגַ

  רש"י
  מתני' 

. לא ירבה לו שכר נתעברה לשוכר
  חודש שהעיבור בכלל שנה:

  
  גמ' 

. רישא תנא או כוליה מעשה לסתור
דשוכר או כוליה דמשכיר ומייתי מעשה 

   דיחלוקו:
. דאיכא תרתי לישני ואם אמר לו וכו'
   לשנה ולחדשים:

. דלא ידעינן אי תפוס לשון יחלוקו
   ראשון או לשון אחרון:

. אם אחד אסתירא מאה מעי מאה מעי
אומר לחבירו בכמה חפץ זה אמר לו 
אסתירא מאה מעי ונתרצו מאה מעי 

   חייב לו:
. חייב לו ואם אמר מאה מעי אסתירא

   אסתירא תפוס לשון אחרון:
. הוה אמינא טעמא לאו אי מהתם

משום דאית ליה תפוס לשון אחרון 
לשון חד אלא פרושי אלא דהאי כוליה 

קמפרש סלע גדול שהוא שוה מאה 
פרוטות וכי אמר מאה מעי אסתירא 
הכי א''ל מאה פרוטות רעות שאינן 
שוות אלא סלע אסתירא סלע מדינה 
והוא חצי דינר שהוא שמיני שבסלע 
צורי כדאמרינן בהחובל (ב''ק צ.) 
בהתוקע לחבירו משלם לו סלע והוא 

וטות חצי דינר וחצי דינר צ''ו פר
שהפרוטה. אחד משמונה באיסר וחצי 
דינר שלש מעה כסף שהן ששה 
פונדיונין ופונדיון שני איסרין הרי י''ב 
איסרין לחצי דינר תן לכל איסר ח' 
פרוטות הרי צ''ו וכי אמר ליה אסתירא 
מאה מעי סלע שהוא יותר ארבע 
פרוטות קאמר ליה דסתם מעות 
פרוטות נינהו אי לא פירש מעות כסף 

אפשר לומר דמאה מעות כסף  ואי
קאמר שאין לך סלע כזה שאפילו סלע 

   צורי אינו אלא כ''ד מעות:
   . מתני' דתני יחלוקו:ושמואל אמר

. ואמר לו בבא לבית דין באמצע החדש
צא מביתי או תן לי שכר חדש זה וכי 
מספקא לן איזהו לשון נתפיס אמרינן 
העמד ממון על חזקתו ומה שדר בה 

מפקינן מיניה ודלמא לשון כבר לא 
אחרון אית לן למיתפס ומה שלא עבר 
מן החדש או יצא או יתן לו שכרו העמד 

   קרקע על חזקתה בחזקת בעליה:
. העמד קרקע בחזקת כולן למשכיר

   בעליה:
. העמד ממון בסוף החדש כולו לשוכר

   על חזקתו:
. יכול לחזור בו אפילו בסאה אחרונה

כוליה חד ואע''פ שמשך אינה משיכה ד
מקח הוא ועד דמשך כוליה לא קני 

   מידי:
   . כיון דא''ל:ראשון קנה
. כל סאה וסאה הוה ליה סאה בסלע

   חד מקח ומשיכת כל אחת קנאה:
. ולעולם התם משום דתפיס הוא

מספקא ליה לשמואל הלכך מכי תפיס 
אין בנו כח להוציא מידו העמד דבר על 

   חזקתו:
יה ורב נחמן אמר קרקע בחזקת בעל

. ואפילו בא בסוף החדש כולו עומדת
למשכיר שהספק לא עכשיו נולד אלא 
מתחילת החדש נולד והעמד קרקע על 
חזקתו ונמצא שדר בשל חבירו וצריך 

   להעלות לו שכר:
. ואמר ליה מעיקרא אע''ג דאפיך מיפך

דינר זהב לחדש משנים עשר זהובים 
לשנה קאמר רב נחמן כולו למשכיר 

תפוס לשון אחרון דטעמא לאו משום ד
הוא אלא ספוקי מספקא ליה וספיקא 
שדי ליה אתחילת החדש וקרקע 

    בחזקת בעליה תעמידנו:

  



                 ""ַהׁשֹּוֵאל –מסכת בבא מציעא פרק ח' 
563

            קג, אקג, אקג, אקג, א    ––––    קב, בקב, בקב, בקב, ב .44
יּה  עּו ִמיּנֵ איֵמ ּבָ י ַיּנַ   : ַרּבִ

י,    ׂשֹוֵכר ָאַמר: ָנַתּתִ
י יר ָאַמר: לֹא ָנַטְלּתִ ּכִ    ,ּוַמׂשְ

  ַעל ִמי ְלָהִביא ְרָאָיה? 
  

   ?ֵאיַמת
תֹוְך ְזַמּנֹו  ֵניָנא –ִאי ּבְ    ,ּתָ

ֵניָנא –ִאי ְלַאַחר ְזַמּנֹו     !ּתָ
ְתַנן    :ּדִ

ים יֹום " לׁשִ תֹוְך ׁשְ ה - ֵמת ָהָאב ּבְ ּלא ִנְפּדָ ֶחְזַקת ׁשֶ ה.  ,ּבְ ְפּדָ ּנִ ִביא ְרָאָיה ׁשֶ ּיָ   ַעד ׁשֶ
ים יֹום  לׁשִ ּיֹ - ְלַאַחר ׁשְ ה, ַעד ׁשֶ ְפּדָ ּנִ ֶחְזַקת ׁשֶ האְמרּו לֹו ּבְ ּלא ִנְפּדָ   . (בכורות מט.) "ׁשֶ

  
ַלם ִזְמֵניּה.  ִמׁשְ יֹוָמא ּדְ   לֹא ְצִריָכא ּבְ

ַלם ִזְמֵניּה, אֹו לֹא?  ִמׁשְ יֹוָמא ּדְ ָפַרע ּבְ   ִמי ָעֵביד ִאיִניׁש ּדְ
  

י יֹוָחָנןָאַמר ְלהּו    :ַרּבִ
ֵניתּוָה     :ּתְ

ְזַמּנוֹ "   קג,א ִכיר ּבִ ע ְונֹוֵטל -  ׂשָ ּבַ   , (בבא מציעא קיא.) "ִנׁשְ
ִכיר" בּוָעה ֲעֵליּה  "ׂשָ ַנן ׁשְ ָרמּו ַרּבָ ּום  ,הּוא ּדְ פֹוֲעָליו. ּדְ ִמׁשּ ִית ָטרּוד ּבְ ַעל ַהּבַ   ּבַ

בּוָעה.   - ֲאָבל ָהָכא  ׁשְ   ׂשֹוֵכר ְמֵהיַמן ּבִ
   

  

  רש"י
   . שכר שנה:שוכר אומר נתתי

. שכירות אינה בתוך זמנו
משתלמת אלא לבסוף והוא 

   ביום אחרון של שנה:
הכי גרסינן דתנן מת האב בתוך 

. בחזקת שלא שלושים יום
נפדה עד שיביא ראיה שנפדה 

בחזקת שנפדה  לאחר שלשים
עד שיאמרו לו שלא נפדה 
ובבכורות תני לה גבי בכור 
דכתיב ביה (במדבר יח) מבן 
חדש תפדה הלכך מסתמא בתוך 
שלשים יום לא פדאו אביו 
הלואי שיפרע אדם חובו בזמנו 

   וחייב הבן לפדות עצמו:
. סתמיה ומת לאחר שלשים

   פדוי דפדאו האב בזמנו:
. השכינים ידוע לנו עד שיאמרו

שלא פדאך אביך שהוא צוה 
בשעת מותו וגבי כהן לא שייך 
למיתני לשון יביא ראיה דכהן 
לאו בעל דינו הוא דאי בעי אמר 
ליה לדידך לא יהיבנא אלא 
לכהן אחר ולהכי תני עד 
שיאמרו לו ומשיאמרו לו 
המצוה מוטלת עליו שיפדה הוא 
עצמו: לא צריכא שתבעו לדין 
ביומא דמשלם זמניה והוא 

  ו נתתיו בבקר:אומר ל
. אם שכיר בזמנו נשבע ונוטל

ביום שיצא ממלאכתו תבעו 
נשבע שלא קיבל ונוטל שזה 
אחד מן הנשבעים ונוטלין 
האמורים במסכת שבועות (דף 
מד:) שתקנו לו חכמים דשקלוה 
לשבועה מבעל הבית ושדיוה 
אשכיר משום דבעל הבית טרוד 
בפועליו וכסבור שנתן לזה 

   כשנתן לחבירו:
בעלמא אפי' ביום זמנו . אבל

נאמן לומר פרעתיך כבר 
ובשבועת היסת שהטילו חכמים 

    על מי שאינו מודה במקצת:
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  : ַרב ַנְחָמןָאַמר  ָרָבאָאַמר 

ָטָרא ִנין ְוָכַתב ֵליּה ׁשְ ר ׁשְ יָתא ְלַחְבֵריּה ְלֶעׂשֶ אֹוַגר ֵליּה ּבֵ    ,ַהאי ַמאן ּדְ
ִנין     .ְמֵהיַמן –ְוָאַמר ֵליּה: ְנִקיַטתְּ ָחֵמׁש ׁשְ

  
יָאַמר ֵליּה  ְפתִּ   : ָרִביָנאלְ  ַרב ַאָחא ִמּדִ

ה, אֹוְזֵפיּה ְמָאה  א ֵמַעּתָ ָטָרא, ֶאלָּ ׁשְ   זּוֵזי ּבִ
יְך  ַרְעּתִ אְוָאַמר ֵליּה: "ּפְ ְלּגָ ְמֵהיַמן?ּפַ    !" ָהִכי ַנִמי ּדִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

א?! ּתָ   ָהִכי ָהׁשְ
יּה,  ּבֵ ָבא ַאּגַ ֵעי ֵליּה ְלִמְכּתְ ְפָרֵעיּה ִאיּבָ ָטר ְלגּוַבְייָנא ָקֵאי, ִאם ִאיָתא ּדִ   ָהָתם ׁשְ

ְב  ב ֲעֵליּה ּתַ   ָרא. ִאי ַנִמי ִמיְכּתַ
ְכִתיִבי לָ  ,ֲאָבל ָהָכא י ֵהיִכי  ךְ ָאַמר ֵליּה: ַהאי ּדִ ָטָרא ּכִ ֱחַזק ֲעֵליּה.  ּדְ ׁשְ   לֹא ּתֶ

   
  
  

  רש"י
. משכיר לשוכר שטרא וכתב ליה

שהשכירה לו לעשר שנים ולא 
נכתב בשטר זמן ולאחר זמן בא 
לפני ב''ד ואמר כבר דרת בה 
חמש שנים וזה אמר לא דרתי 

   אלא שלש:
. בעל הבית דקרקע מהימן

בחזקת בעליה עומדת על כל 
   דבר דבר ספק הבא לפנינו:

   . שובר:תברא
. דלא תימא דלא תחזק בה

לקוחה היא בידי. ולא שתוכל 
  לתבוע עשר שנים לעולם:
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  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

טּובֹו ְלעֹוָלם.    ׁשֹוֵאל ָאָדם ּבְ
  

ָרּה ָאַמר  מּוֵאלת ַב ּדְ  ַרב ָמִרי ּבְ   : ׁשְ
יּה.  ָקֵני ִמיּנֵ   ְוהּוא ּדְ

  
ֵריּה ָאַמר  יּדְ ַרב ָמִרי ּבְ   : ַרב ַאׁשִ

יּה וּ  ר ֵליּה ַקּתֵ    .ְמַהּדַ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָאַמר ֵליּה ְלַחְבֵריּה       :ַהאי ַמאן ּדְ

יָסא" ְרּדֵ יּה ַהאי ּפַ ק ּבֵ ַלן ָמָרא ְלִמיְרּפַ יָסא - "אֹוׁשְ ְרּדֵ יּה ַההּוא ּפַ   .ָרֵפיק ּבֵ
יָסא"                                       ...  " ְרּדֵ ל  -ּפַ יּה ּכָ ָבֵעיָרֵפיק ּבֵ יָסא ּדְ ְרּדֵ    .ּפַ
יֵסי                                      ...  " ְרּדֵ יּה.  - "ּפַ ר ֵליּה ַקּתֵ ִאית ֵליּה, ּוְמַהּדַ יֵסי ּדְ ְרּדֵ ל ּפַ   ָרֵפיק ְוָאֵזיל ּכָ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ָאַמר ֵליּה ְלַחְבֵריּה:    ַהאי ַמאן ּדְ
ְרּגּוָתא", ְוָנְפָלה  ַלן ַהאי ּגַ ֵני ָלּה.  - "אֹוׁשְ   ָלא ּבָ

ְרּגוּ              ...  " ֵני ָלּה.  - ָתא", ְוָנְפָלה ּגַ   ּבָ
י ַגְרּגּוָתא"             ...  " י ֵליּה  -ּבֵ ִמְתַרּמֵ ַאְרֵעיּה ַעד ּדְ ְרּגּוֵתי ּבְ ה ּגַ ּמָ ֵרי ְוָאֵזיל ּכַ    .ּכָ

יּה.     ְוָצִריְך ְלִמיְקֵני ִמיּנֵ
   

  רש"י
. אם שואל אדם בטובו לעולם

ראה אדם כלי לחבירו ואמר 
השאילני בטובו וא''ל הן שאול 
לו לעולם כל זמן שהוא ראוי 

בטובו משמע לן למלאכה דהאי 
כל זמן שהוא טובו אפילו 

   מחזירו חוזר ונוטלו כשיצטרך:
. דבעלים אבל והוא דקני מיניה

לא קני מכי אהדריה כלתה 
   קנייה דמשיכה ראשונה:

. וכשיפחות ומהדר ליה קתיה
שלא יהא ראוי יחזיר לו שבריו 
דהא לאו במתנה יהביה אלא 
שאלה הואי ובטובו הוא והאי 

   לאו טוב הוא:
   . סתמא:פרדיסא

   . חד פרדיסא:רפיק ביה
. אפילו גדול כל דבעי
   כאנטוכיא:

. רפיק ביה כל ואי א''ל פרדיסי
פרדיסי דאית ליה ולא אמרינן 
תרי פרדיסי הוא דקאמר ליה 

   דאפי' טובא נמי משמע:
   . השאילני:אושלן

. באר מים חיים גרגותא
   להשקות שדות:

. אם בא לבנותו לא בני לה
שאול לי לעולם זה  ולומר עוד

מעכב עליו ואומר לא השאלתיך 
   אלא אותו ולא כשנעשה אחר:

. והרי היא שאולה לו עד בני לה
   שישקה כל שדותיו:

. אמר לו בלשון הזה בי גרגותא
השאילני בי גרגותא השאילני 
מקום לחפור בו באר קאמר 

   ליה:
וכרי ואזיל כמה גרגותי 

. אם לא ימצא כאן בארעיה
ם אחר עד דמתרמי יחפור במקו

   ליה מקום הראוי:
. מעיקרא וצריך למיקני מיניה

ואי לא קנה מיניה דיבורא 
  בעלמא א''ל ומצי למהדר ביה:
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ָנה    ִמׁשְ

ִית ַלֲחֵבירֹו ְוָנַפל  יר ּבַ ּכִ ׂשְ ִית.  -ַהּמַ יב ְלַהֲעִמיד לֹו ּבַ   ַחּיָ
דֹול,  -ָהָיה ָקָטן  ּנּו ּגָ   לֹא ַיֲעׂשֶ

דֹול  ּנּו ָקָטן.  -ּגָ   לֹא ַיֲעׂשֶ
ַנִים,  -ֶאָחד  ּנּו ׁשְ   לֹא ַיֲעׂשֶ

ַנִים  ּנּו ֶאָחד.  -ׁשְ   לֹא ַיֲעׂשֶ
ֵניֶהם - ְולֹא יֹוִסיף ֲעֵליֶהם  ,לֹא ִיְפחֹות ִמן ַהַחּלֹונֹות ַעת ׁשְ א ִמּדַ   .  ֶאּלָ

   

ָמָרא             ּגְ

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
ִית ֶזה""ָאַמר ֵליּה: ּדְ ִאי     !ָנַפל ֲאַזל ֵליּה  -  ּבַ
ִית ְסָתם"" :ָאַמר ֵליּה ּדְ ִאי  אי  -  ּבַ ַנִים"ֶאָחד ַאּמַ ּנּו ׁשְ אי "לֹא ַיֲעׁשֶ דֹול", ָקָטן ַאּמַ ּנּו ּגָ   ! "לֹא ַיֲעׁשֶ

  
  : ֵריׁש ָלִקישָאַמר 

יר ְלךָ ּדְ  ּכִ ֲאִני ַמׂשְ ִית ׁשֶ ְך ְוָכְך" ָאַמר ֵליּה: "ּבַ ת ָאְרּכֹו ּכָ   . ִמּדַ
  

  ִאי ָהִכי ַמאי ְלֵמיְמָרא! 
  

י ֲאָתא  א, ּכִ    :ֵריׁש ָלִקישָאַמר  ָרִביןֶאלָּ
יר ְלָך". ּדְ  ּכִ ֶזה ֲאִני ַמׂשְ ִית ּכָ   ָאַמר ֵליּה: "ּבַ
  

י ַמאי ּתֵ    ?ְלֵמיְמָרא ְוַאּכַ
  

ַנֲהָרא.  ָקֵאי ַאּגּוָדא ּדְ   לֹא ְצִריָכא ּדְ
ֶזה" ֵתיָמא: ַמאי "ּכָ ַנֲהָרא,  ?ַמהּו ּדְ ָקֵאי ַאּגּוָדא ּדְ   ּדְ

ַמע ָלן.     ָקא ַמׁשְ
  
  
  

  הדרן עלך השואלהדרן עלך השואלהדרן עלך השואלהדרן עלך השואל
  

  רש"י
  מתני' 

. בימי חייב להעמיד לו בית
   שכירותו:

. השוכר מעכב לא יעשנו קטן
אי אפשי בבית גדול ואי עליו 

   אפשי בבית קטן:
  

  גמ' 
. אני ואי דאמר ליה בית זה

   משכיר לך:
. הלך לו מזלו גרם אזדא ליה

ואמאי חייב להעמיד לו בית: 
   וליטעמיך ל''ג:

מהו דתימא מאי כזה דקאי 
. שהוא חשוב אגודא דנהרא

ואגודא דנהרא הוא דמתני 
בהדיה שדרך בני אדם מקפידין 

ו לא אתני בכך אבל ארכו ורחב
   בהדיה:

    . דאכולה מילתא אתני:קמ''ל

  


