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  א"דף מז ע
קלקולא'גמ)א סופרהקשה.משום חתם שפירש,:)מו(בחידושי מה לפי
ד"רש קלקולא"י משום הבנים,ה פודין שאין האבבמשך,דהטעם משוםחיי

משמר יטמעואותםהוא [שלא כתב. רנ"יוך"השוכן סק"ד סמכינן]ו"ב היאך
שמירתו לפדותהתורההרי,על לגויציותה הנמכר שלא,את ביןכדי יטמע

ש.הנכרים בגוונא איירינן ושילשוהכא ושינה בטימועו,מכר כןרוצה ועל
אותו פודין בניו.אין את גם ישמור לא כן גדול.ואם עיון בצריך  .ונשאר

קטלא',גמ)ב דאיכא הכא שכן הגמ.וכל ילפא וחומר'הנה קל דאי,מהאי
לקטלא ש[חיישינן כמו אדם אוכלי שהם ללודאי שנמכר רשכגון י"פירש

מו ללודאי"ד:לעיל ושילשאף]ה ושינה שמכר לפדותומי וכמו.מצוה
המשניות(ם"הרמבשפירש פסק)בפירוש הי"בפ(וכן עניים ממתנות ).ג"ח
סופרוהקשה חתם וחומרמאי,:)מו(בחידושי משוםאיכאקל שפודין ממה
בנים.קלקולא דוקא פודיןהא חטאו טעמאשלא ש,מהאי הוא מקלקלאבל

פודין אין עצמו,עצמו וימכור ויחזור לטמוע רוצה כרחנו על כן.שהרי אם
לבקטלא חייש לדעתלא עצמו עצמו,אבד וימכור הקשה.ויחזור איך,עוד

כ קטלא שכןהוה המחטיא,מקלקולאל גדול מההוהא ואקושיא.רגוויותר
בדוחק יישב קטנים,בתרא מבנים הוא וחומר לא,דהקל שייךדבדידהו
דמחטיאם מקום,לטעמא קטלא,פודיןומכל ומחומר דהמגןכתבו.קל

סי(אברהם זו)ז"ש'סוף לסברא  .כתב
לאחרי',גמ)ג סופררשפי.חילםםועזבו החתם עצמם,בחידושי של חילם

כפ אחרים,םויגיע של חיל לאחרים שעזבו רשעים וחמ,לאפוקי שגזלו וסמה
לבניהם מורישים יה.מאחרים חסד,פירשוידעוהבן עין צרות משום לאו

הכי קאמר לו,ושלום שהיה טובה עין בזה הראה אדרבה שמח,אלא היה כי
מרובהבעיניודנחשב,בחלקו דבר דמוריקא ועזבו,קבא עליו לומר שראוי

חילם [לאחרים גדול. עושר ]דהיינו
וכו'מתני)ד בכורים ממנו ומביא גרסינן"בד,י"רשפירש.'לוקח הכי ',וכוה

פירותיה בכורי כוכבים מהעובד ליקח צריך שנה ה"ד'התוסודייקו.בכל
ומעשרות,לוקח תרומות להפריש ממנו ליקח קנסינן רש.דלא עצמו"ואמנם י

להדיא כן ב(לקמןכתב לא"ד)'עמוד מדאורייתא קניןד,וביאר.ה אין אי
מקדושתה להפקיעה כוכבים ישראל,לעובד ברשות לה אילוכו,הויא

היא.משכנה עליה דרמיא מצוה דביכורים ולהביא,וכיון ליקח ולא.מיחייב
למעשר כוכביםמחוייבדאינו,דמי עובד של חלקו על דמעשרמשום,לעשר

באכילה ליה ואסר היא,טביל עליה דרמיא מצוה אוכלן,ולאו כן אם ,אלא
מוכרן ליה,או משתרשי .דקא

לוקח"ד'תוס)ה לרומיהו,ד"בתוה,ה וכו"קשה קאי'ת העולם תקון דלמא
ליקח דחייבוהו קרשקש(א"והריטב.אהא רש)רבינו גירסת דהא,י"יישב

בגמרא לא"דדייקינן מדאורייתא אין העולם תקון א,"מפני קאי ,"לוקח"לא
מדרבנן אלא הוי דלא פשיטא א.דהא דייקינן קאי"מביא"אלא נמי דעלה

העולם תקון דא,מפני איתא לעכוואם קנין הוי,ם"ין דההבאה ודאי
העולם תקון מפני ולא דין,מדאורייתא עליהם ויש קדושים דהפירות כיון

[ביכורים הקודמת. באות ר,כתבא"והמהרש]ועיין שהקשה היינו,ת"דמה
שהביאו מה על שסמך ד'בתוסמשום רבה"שלאחריו אמר ממסכת,ה

זרה מזוזה,עבודה הפקעה,לענין הווי אגופיהדלא דרמיא מצוה שהיא ,אף
בידו הבית שאין כיון ביכורים.דפטור גבי נמי דרמיא,הכי מצוה נחשב אינו

הפקעה,עליה זו ואין בידו הפירות שאין .כיון
ולא,ד"בא)ו מוכר שנא לא ביכורים מביא ממנו הלוקח אדם כל קאמר והכי

אחר זה,א"המהרשהקשה.שנא שדהו,דלפי המוכר נקט לעובדאמאי

וכו כוכבים',כוכבים העובד מן פירות הלוקח אלא למינקט ליה הוה ,לא
ביכורים ממנו עובד,ותירץ.מביא ביד ישתקע שלא חכמים חשו דלא

באיסור,כוכבים ישראל לו שמכרה דידעינן היכא ידעינן,אלא לא אם ,אבל
בידו הקרקע ישתקע אם לחוש .אין

רבה"ד'תוס)ז אמר וכודאי,ד"בתוה,ה הפקעה זו אין קנין פריך'אין דהתם
וכו היא'ממזוזה הדר חובת מזוזה זרה'התוס.ומשני האה"ד)שם(בעבודה

בשם,אמר מפרשיםכתבו אפידהתם'הגמד,יש דסברלואתיא איןלרבה
מעשר מיד להפקיע כוכבים לעובד מקוםדמ.קנין מהכל הפקעה חשובה

והוא כוכבים עובד ביד עתה מעשרכיון,זורעהשהיא ממנה מפריש ,שאינו
מקיימיןו שאין בהבנמצא התלויה מצוה כאןהמוכראבל.שדה אין בית

בתוכושוםמ,הפקעה דר ישראל שאין כיון חייב עצמו הבית [שאין עיין.
ה מהמהרש'באות שהבאנו לתוס.א"מה דביאר כיש'ומשמע דידן
העני.]מפרשים מצד זה פירוש דחו התם שםאמנם עיין ,משוםועוד,ן

הקרקע מן לגמרי החיוב שמפקיע משמע הפקעה לפרשהסיקולכך.דלשון
דהתםד קניןאתיאסוגיא יש דאמר הוא.כמאן כוכבים לעובד וכשמוכרה

במעשר יתחייב לא ישראל יזרע שאפילו ממעשר ממש הפניואמנם.מפקיעה
התוס,ביאריהושע אזלי שם'דהכא דבריהם לומרול.למסקנת כוונו ,דבריו

לגמ לאוקמי אפשר דרבה'דאי אליבא זרה .דעבודה
חייב',גמ)ח הפקיר לא הגרעהקשה.הא קושיא,א"בחידושי יש,מאי הא

לקט והניח נכרי קנאה כך ואחר ישראל ביד שליש דהביאה דאיירי .לומר
דלקמן בבריתא כתבו.וכדאיתא ד'התוסוכן העובד"לעיל בצריך.ה ונשאר

.עיון
מפקרי',גמ)ט מי כוכבים דעובד הגרעהקשה.אדעתא דמכל,א"בחידושי

הפקר נעשה לקט שנעשה כיון מעשר,מקום חיוב מהתבואה והכותי,ופקע
העניים את גזל הפקר,שנטל דין פקע הכותי,והיאך לקיטת והביא.מחמת

למלך ה"פ(דהמשנה מתרומות מכאן)ט"ב משעה,הוכיח מפטרה לא דפאה
פ הענים,אהשהניח בה שזכו משעה עשיר,אלא לקחה במעשר,ואם חייב

כותי בלקחה כן.כמו לומר אפשר דאיך ופאה,והקשה לקט שנפטרו מה הא
ד מקרא היינו ולנחלה"ממעשר חלק לו אין כי הלוי לו,"ובא דיש אלו יצאו

עמך ונחלה ופאה.חלק לקט שנעשו מיד בהם ונחלה חלק לו שיש דהיינו
משהגיע עמד.לידוולא שכבר שמצא קרשקש(א"הריטבוכתב )רבינו

זו בגוונא,ותירץ.בשאלה איירינן ענייםדהכא שם שאין,שאין מקום והוא
עניים שם לבא הפקר.ראויים דין להם אין שכן לעניים,וכיון אמר דהתורה

לעטלפים ולא לעורבים .ולא
תנן,ש"הרשהקשה.שם',גמ)י ממ,:)נט(לקמןהא עובדידאין עניי ביד חין

ופאה שכחה בלקט מה,ותירץ.כוכבים דהא להם הופקר לא דמדאורייתא
שלום דרכי מפני היינו בידיהם ממחין אבל,שאין לעניים דוקא והיינו

הפקירו לא מדרבנן אף [לעשירים בשם. שהבאנו מה הקודמת באות ועיין
קרשקש(א"הריטב קוש)רבינו כאן ליכא דידיה כללולאוקימתא  ]יא

וכו',גמ)יא כוכבים מעובד שדה שלקח משהביאה'ישראל לו ומכרה וחזר
ביד,א"המהרשהקשה.'וכו שליש דהבאת דינא לאשמועינן מנת על הא

שדה,הישראל כוכבים לעובד מכר שישראל גוונא למינקט מצי הוה
וכו שליש כוכבים,ותירץ.'משהביאה לעובד קרקע למכור דאסור דכיון

ישר איסורא,אלבארץ ישראל דעביד בגוונא מלתא למינקט בעי אלא,לא
איסורא דליכא דנקט כתב.בגוונא בסוריא,עוד דמיירי דמסקינן יש,דלמאי

הכי דנקט הוא,לומר כוכבים לעובד קרקע סתם דבסוריא הלכך,משום
מתחילה ממנו דלקחה הוא לאשמועינן,תירץש"וברש.ישראל דלא,דאתי
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השל שכל ישראלבעינן ברשות יגדל בגמר,יש ברשותו כשהיה דסגי אלא
בלבד השליש .הבאת

  
  ב"דף מז ע

בסוריא'גמ)יב נמי הרהקשה,הכא בשם משנה קורקוס"הכסף א"פ(י
ה העובד,)כ"מתרומות ובשמירחן ישראל בארץ אפילו לאוקמי מצי דהוי

לרבה אף דפטור יהושעותירץ.כוכבים הכי,הפני הגמדבלאו 'היתה
בסוריאצריכה דשמעינן.לאוקמי גמליאלמשום בן שמעון דאיתלרבן הכא

ברירה לןואנן,ליה ברירהד.)לחביצהב(קיימא אין יש,בדאורייתא ובדרבנן
גוונא.ברירה בכהאי אוקמינן גמליאלקאי,ואי בן שמעון אליבארבן

אוקמינן.דהלכתא אי כוכביםבמירוחאבל כ,העובד העובד דחלק וכביםנהי
מקום.פטור הישראלמכל מדאורייתא,חלק ברירה,חייב יש אמרינן .ולא

מוכחים שהדברים דוקא)א"הכשם(ם"הרמבמפסקוכתב בסוריאשפסק
ברירהש פסק,יש ישראל בארץ כן שאין ה(מה .כרבי)כ"שם
מעורבין"ד'תוס)יג וחולין טבל וקשה'פי,ה וחטה חטה כל לך אין הקונטרס
יעקבובת.'וכו מידי,כתבפארת קשיא כתיב,דלא דקרא ביכורים דשאני
תביא" אדמתך ביכורי הגידולים"ראשית כל שיהיו עד מינה ודרשינן
חבירו,"אדמתך"מ משל בו יהא שלא בקרקע חלק לך דאין כל,וכיון הוי לא

לעשר".מאדמתך"הגידולין חייב מעשר לענין ישראל,אבל של חלקו  .משום
כוודוחק,ד"בא)יד כו'לומר קאמר כלל מייתי דלא משמע העיר.'דלישנא

יהושע קאמרדהפני כלל מייתי דלא לומר אפשר דסובראףדהא,אי למאן
דמי הגוף כקנין לאו פירות קורא,קנין ואינו טז.מביא אות לקמן אלא.ועיין

מביא,כוונתם וקוראשהואכדינודאינו להו,מביא דמקדיש אמרינן אי ,אבל
וקוראמשכ דמביא נמי רש,חת לשיטת לגמרי שחייב חלק בהם שיש .י"כיון
ד"רש)טו לא"י מדאורייתא וכו,ד"בתוה,ה למעשר דמי מצוה',ולא לאו

עליה איתןהקשה.דרמיא להפריש,המצפה עליה דרמיא מצוה נמי ,דמעשר
כן לא עני,דאם למעשר טבלו כשמשהה תאחר בבל ג,עובר שני 'ולמעשר

[רגלים עיוןו. צרכים דבריו דנראה.א.לכאורה השנהמשום .)ד(בראש
הפריש'ובתוס כן אם אלא עובר רש.ב.דאינו נוצר"דכוונת החיוב דאין י

ישראל דארץ קרקע גידולי היותו עצם מירוח,מחמת מחמת והיותו,אלא
מעשר.טבל חיוב ליכא מירחו שהוא כיון הגוי ברשות שגדל מה כן ].ועל
הגוףריש',גמ)טז כקנין לאו פירות קנין קורא ואינו מביא אמר .לקיש

יהושעהקשה הגוף,הפני כקנין לאו פירות קנין מביא,אי דנהי,ותירץ.אמאי
הגוף קנין לו היובל,דאין עד לפירותיו לו קנויה הקרקע כל מקום ,מכל

דמביא פשיטא הכי ביה,ומשום מארצך"דקרינן תביא אינו".אשר אבל
למימרכ,קורא מצי דלא לי"יון נתתה אשר האדמה פרי [מראשית ועיין".

הבאה ]באות
ולביתך',גמ)יז דכתיב התם יעקבהקשה.שאני דאינו,התפארת דטעמא כיון

לומר,קורא יכול דאינו לי"משום נתת אשר שקר"האדמה קרא,דהוי כן אם
בשקר,גופיה הבעל שיקרא יאמר כקנין,היאך לאו הפירות קנין .הגוףהא
לקיש,ותירץ ריש כלל,דסברת פירות לבעל אין דגזירת,דמדאורייתא אלא
ולקרוא,הכתוב להביא יכול אשתו בביכורי בארץ,דבעל חלק לו דיש ,כיון

אשתו עבור ולקרוא להביא שליחויכול לקיש.בתורת ריש קאמר והכי
לישנא שפיר אתי לדידי אשתו"דאדרבא ביכורי מביא כר,"דאדם יוחנן'דאי

אשתו ביכורי הוי מנכסי,לא ביכורים מביא דאדם למימר ליה הוה אלא
[אשתו הקודמת. באות ]ועיין

ולביתך"ד'תוס)יח וכו,ד"בתוה,ה לומר דאיירי,תירץן"והרמב.'ויש
פירות לאכול הראשונים,כשהתנו בדורות דרכם היה ומתן"מהר"וזהו,שכך

תורה רבהאמרוו,שאמרה שהם)ז,פ(בבראשית פרנין פרא מתן פרא מהר
מלוג קרשקש(א"ובריטב.נכסי אסמכתא'דר,ביאר)רבינו קרא סבר יוחנן

הוא אשתו,בעלמא בנכסי פירות לבעל רבנן ליה תקינו לא דאכתי ,משום
אוכל כשאינו אשתו ביכורי לרבויי אתי דקרא ליה משמע דלית,ולא דכיון

פירות ולא גוף לא מדאורייתא קוראה,ליה וקורא.יאך דמביא משום,והא
פירות ליה הגוף,דאית כקנין פירות לקיש.וקנין ריש ליה קמהדר ואהא

דכתיב התם אסמכתא"ולביתך"דשאני אינו הכתוב,וקרא גזירת ואף,אלא
קרקע ליה כגופו,דלית דאשתו משום פירות,אלא משום .ולא

מתה"ד'תוס)יט לאוקמ,ד"בתוה,ה דאיכא לומר הךויש כי במתה הקשה.ה
כן,א"הרשב ד,אם לקרא בעינן בשמתה,ותירץ".ולביתך"אמאי דההיא

הבאה ותחילת קצירה לן,לאחר משמע ותחילת,וקא דקצירה גב על דאף
לקריאה נראו לא וקורא,הבאה מביא הכי כתב.אפילו ליישב,עוד דיש

התוס אחר'קושית הברייתות.באופן פליגי דר,דבאמת רצה'אלא לא יוחנן

כתנאי דבריו לקיש,להעמיד ריש  .וכן
ושגרן"ד'תוס)כ בצרן וכו,ה בבעלים הבאה ומקצת לקיחה דבעינן'דאיכא

באחד הבאה וכל קרשקש(א"הריטבהקשה.לקיחה דאיתא,)רבינו מהא
מ"פ(בביכורים פוסלת,)ד"ג אינה הדרך או,דהבאת בנו ביד נותנו הדרך דכל
שלוחו לעזרההגיעו,ביד ומכניסו כתיפו על הסל נוטל הבית כתב.להר ,לכך

שליח ביד ושגרן שליח,דבצרן ביד היתה וההבאה שהבצירה והשלים,היינו
קורא,שליחותו ואינו למקרי,דמביא מצי לא דשליח משום,משום ולאו

באחד והבאה לקיחה השליח,דליכא ידי על נעשה הכל דקתני.דהא והא
מת,ומת או שליחותוהיינו השלים הבית ובעל קורא,השליח ואינו ,דמביא

באחד והבאה לקיחה דבעינן .וליכא,משום

  א"דף מח ע
וקורא"ת)א מביא וקרקעו אילן הקונה קרשקש(א"הריטבכתב.ש ,)רבינו

הגמ אוקמה דלא עסקינן'דמהא במאי עדהכא לו מנתכשכתב על שלאל
לד,שמעינן.יובלבישמטנו בהאי דתנאי שביעיתישנאאף לגבי לא,מהני

יובל גבי דרחמ,מאוטע.מהני כדמע,בעינאמשום ארעא כדי,קראידתיהדר
שלו שהארץ הארץ",כדכתיב.לידע לי למכור"כי רשות להם מכרואין

אפשר.גמור מבעליהןואי שדות  .שיצאו
וכו"ת',גמ)ב אילנות שני הקונה קשיא'דלר,ם"המהרהקשה',ש נמי ,יוחנן

הגוףדקס כקנין פירות קנין וקורא,בר מביא לפירות שדהו מוכר ,ואפילו
קרקע לו שאין לפי קורא ואינו דמביא קתני פירות,והכא קנין אמרינן ולא

הגוף בשם.כקנין בביכורים"הרותירץ שדהו'דר,ש דהמוכר סבר יוחנן
וקורא מביא שיצטרך,לפירות מה לכל לפירות לו קנוי דהקרקע ,משום

פיריאפי בה ולמישטח חזותא לאוקמי ב.לו הקונה קרקע'אבל לו אין אילנות
הקדימו.כלל הקרקע,וביארא"הרשבוכבר לו כמשאיל הווי גוונא דבכהאי

העץ  .לימי
בהך',גמ)ג אבל נחית דפירי אדעתא נחית קא דכי לקיש ריש קאמר בההיא

נחית דגוף בביאור.אדעתא ח באות להלן החושןעיין )ג"סק,רנז(הקצות
דברי הבאה באות נמי ועיין מימרא סופרבהאי .החתם

וכו',גמ)ד הכל דברי ראשון ביובל דעתייהו'אבל סמך לא הקשה.דאכתי
סופר החתם עסקינן,בחדושי ושופטני ברשיעי דכתיב,אטו מאי ידעו דלא

הארץ"באורייתא לי כי לצמיתות תמכר לא מה.וביאר".והארץ שפסקלפי
הל"פכב(ם"רמבה ממכירה לשנות,לפירותקרקעהקונהד)ו-ה"ג יכול אינו

הקרקע הקצוב,צורת זמנו בכל ועושה והורס בונה קצוב לזמן הקונה ,אבל
לעולם עולם קנין הקונה שעושה דיובל.כמו קצובכנמיודינא לזמן ,קונה

והורסבקרקעחופרדהא דאיתאו.ובונה בזמןד,)דפרקין(בירושלמיאף
נוהגשהי שהוא,ובל כל בקרקע לשנות רשאי הלוקח דכתיב,אין ושב"משום

שה"לאחוזתו לחלק.איכמו בו,יש לחפור רשאי היה ממונות מדיני דודאי
ומערות שיחין מ,בורות קיום מטעם עשהאך לאחוזתו"ד,צוות נאסר"ושב

זה.עליו נוהג,ולפי היובל שאין בזמן שנה לחמשים שדהו ר,המוכר ישמודה
ומערותלקיש שיחין בו לחפור ד.דמותר נוהג שהיובל בזמן עליואך חלה

עשהמ לבעליםצוות לקיש.להשיבה לריש ליה קנין,סבירא אלא הוה דלא
בעלמא מבוארו.פירות ד,השתא אמינא לזמןההווה שמוכרו הדין,כיון ומן
בו לחפור ממשוםרקאלא,יכול עשהקיום מס.נאסרצוות המוכר יקאין

ובניויהאדעת הלוקח ביד שעמדה שנה חמשים לווחזתש,שלסוף הקרקער
שינוי עצמו,בלי מכירתוה.ומיאש לדעתיה לן,הגוףווי משמע נימאקא דלא

הפירות,הכי קנין אלא הוה שני.ולא ליובל ראשון יובל בין דמחלקינן והיינו
שהיא כמו קרקעו לו הוחזר הלוקח,שכבר שינה סמיךגוונאדבכהאי.ולא

דהמוכר לעולם,דעתא שנית בפעם גם ישונה יותר[.שלא סברתו אמנם
לדעת והמאירי"הרמבמובנת הבאהם דוקאי"לרשאבל.באות דאיירינן

יובל מצות שקיימו הראשונה עיון,בפעם צריך שהבאנו.עדיין מה נמי ועיין
דברי ח אות החושןלקמן  ]הקצות

ראשו',גמ)ה ביובל הא קשיא שנילא ביובל הא ד"רשופירש.ן יובל"י ה
ישראל,שני יהושעוהקשה.שמנו בסמוך,הפני ר"דאמרינן דאמר לאו 'דאי

הגוף כקנין פירות דקנין ביכורים,יוחנן דמייתי משכחת חד,לא בר חד אלא
נון בן יהושע המשניות,ומשמע,"עד להעמיד ענין בשום נראה דלא

נון בן יהושע בימי ראשון,דביכורים ביובל לאוקמי,ותירץ.דהיינו בעי דהכא
דהקונה מתנייתא להנך ראשון,דוקא ביובל לענין,בלוקח לקמן כן שאין מה

שחלקו וקורין,אחין דמביאין ביכורים דמסכת המשניות כל לאוקמי דבעי
יהושע בימי לר,דווקא מסתברא מביכורים"בפ(ם"הרמבאמנם.יוסף'לא ד

ביובלדיובל,ביאר)ז"ה ויצאה לראשונה קרקע שמכר היינו ויובל.ראשון
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קרקע שוב מכר שני יובל שלפני היינו פירש.שני .המאיריוכן
הוא'דר',גמ)ו אביו במיתת ובהא דמי הגוף כקנין פירות קנין סבר מאיר

ירית שמואלהקשה.דלא רבי שלט(בשיעורי פירות,)אות קנין אי אפילו הא
דמי הגוף לאבמכל,כקנין שייך היה הגוף שקנין כיון הא,מקום האב כשמת

מיניה ליה ירית הגוף,ותירץ.קא כקנין פירות קנין דאמר קנין,דלמאן הוי לא
כזכות אלא בעלים,הגוף הוא יהיה הגוף.שלמחר את הגוף בעל יפקיר ,ואם

זכיה מעשה בלי הפירות בעל בו הוי,יזכה הדבר על הבעלות דעיקר כיון
כשמתו,שלו נמי מידי,הכי ירית ממילא,לא בגוף זוכה .אלא

דכו"ד'תוס[)ז לא דר,ע"ה בעלמא וכו'דחויא לעיל'התוסאמנם.'יהודה
יהודה"ד:)כה( רבי לעלמא,כתבוה ללמוד אין יומים או יום דשאני,דמדין

קראי דכתיבי "כספו"התם עיון".ותחתיו" (וצריך .)].ו.נ.
לאו"ד'תוס)ח אי רוהקש,ה וכו"ה החושן.'ת סק(ובקצות רנז ,תירץ)ג"סימן

לן דקיימא הגוףדהא כקנין לאו פירות דקנין לקיש היכא,כריש דוקא היינו
פירות אלא לו הבן,שאין דמכר האי כמו כלום בגוף ליה קנין.ולית אבל

טפי הגוף כקנין הוי דיובל בורות,פירות בו לחפור רשאי יובל דבשדה משום
שביארו.שיחין הל"פכב(ם"רמבהכמו ממכירה קרקעהקונהד)ו-ה"ג
הקרקע,לפירות צורת לשנות יכול והורס,אינו בונה קצוב לזמן הקונה אבל

הקצוב זמנו בכל לעולם,ועושה עולם קנין הקונה שעושה דיובל.כמו ודינא
קצובכנמי לזמן והורסבקרקעחופרדהא,קונה הוכיח.ובונה ד"הראבמוכן
אפשרשכתב)שם( שנה,עוד לחמשים או שנה לששים שדהו שיעשה,מוכר

המכר ימי כל חפצו כל שהוא,בו היובלמפני בזמן ליה.כמוכר דקרי והא
פירות"ס"בש ה"קנין עולם קנין קנוי שאינו דכל משום פירותוויהיינו .קנין
בוכ בלחוד).כט(נדריםן"רדאיתא פירות קנין עולמית שאינו קנין ,מיקרידכל

בפ נוהגרקכדמוכח שהיובל בזמן לחבירו שדהו מוכר גבי ,וכתב.השולח
דברי ביאור גם לקישא'הגמוהוא נחית"ריש דפירי אדעתא נחית קא ,דכי
אדעתא בהך נחיתאבל להרוסהיינוד,"דגוף היובל עד שלו הגוף דביובל

השדה בגוף בשלו,ולחפור העושה מה[.כאדם ג אות לעיל שכתבועיין
סופר  .]החתם

  ב"דף מח ע
וכו)ט תבואות שני שנים,'במספר פי נוטל בחדושי.'וכובכור החתםהקשה

א(סופר עמוד סייעתא)ריש התבואות"יוחנן'לרהא,מקראמאי ,"מכירת
הגוף סייעתאוכן.כמכירת דלר,תאממתנימאי משום הפירות'וכי קנין יוחנן
הגוף ג,כקנין הגוף לבעל בגופוםאין אכילת,קנין זמן כלות פירותהואחרי

ידי למוכרחזרממילא,הלוקחעל ראוי,הכל יהיה עמוד[.ולמה לעיל ועיין
ו'א הקשה]אות עניןד,עוד לכאןמה רבא לאיתויי,דברי ליה הוי הא

לקישדהיכא,:)לו(ביבמות כריש רבא הגוף.פסק כקנין פירות קנין הא ועוד
הופל דתנאי לעיל.איגתא שכתב מה לפי ד(אמנם אות א יש,)עמוד שפיר

לקישד,לומר ריש חידש נוהגלואפיד,הכא שהיובל דקנין,בזמן אמרינן
הגוף כקנין לאו רבא.פירות קאמר מסייעאד,ואהא ומתניתא .ליהקרא

יאנ,ילפינןמד והלוקחושלא זההמוכר את ד,זה שני"מקרא מספר כי
מוכר הוא הפירותותי".תבואות אלא הקרקע מן אוכל אינו אי והקרקע,נח
שהיא כמות לשנות.תשאר יכול אי כן,אבל שניאם חשבון יועיל מה

כרחךא.תבואות על פירותלא קנין אלא לו הלכתא,אין אפסקא וכבר
שם( דמי)ביבמות הגוף כקנין לאו פירות דאי,מסייעאנמיומתניתא.דקנין
דעתךס לשנותשלקא שינהלופיא,יכול לא שהיא,אי כמות כלמ,ומחזירה

להפסידמקום יכול שהיה מוחזק,קרקעבכיון הוה ראוי,לא וסיים.אלא
לו בוד,דנראה לחפור הלוקח יכול הדין דמעיקר שחלקו,כיון פיאחין על אף

ביובלומחזיריןלקוחותדהוו לזה מותרים.זה מקום שיחיןמכל לחפור
 .ומערות

אמר',גמ)י וכוולא אפירי נחית דלא אלא זו,המאיריכתב.'ן דלגירסא
הפירות,משמע על דין לו אין פירות,דאם שם שהיו פי על יכול,אף אינו

הגוף על פוסקים,וכתב.לדון פירות,דיש שם שיש לדון,שכל ויכול הואיל
הפירות העיקר,על על הרשאה,דן צריך אמרן,ואינו ולא גרסינן זו ולדעה

דל פיריאלא .יכא
אגופא',גמ)יא דינא מישתעי אפירי דינא דמשתעי ,א"הרשבביאר.מיגו

הכל על לדון ויכול כשותף הוה ארעא בהאי פירי ליה דאית ודווקא,דכיון
במתא לאיתתא במתא,בדאיתא ליתא אמרה,אבל התם,מצית הוינא אי

שותפי ותרי אחי תרי גבי כדאמרינן טפי טעיננא איהו.הוי דאין הכלואי על
במתא בעל,בדליתא אם בעלה ידון שלא ומיחתה ועמדה בדאיתא נמי אי

קרקע,דינה של בגופה שעשה מה בדין נתחייב כלום,אם ולא עשה אבל,לא

שלו שהם הפרות עשוי,לגבי שעשה .מה
  

  פרק הניזקין
   
בעידית',מתני)יב להם שמין תנן,א"הרשבהקשה.הניזקין לא ,אמאי

חבירו את חוריןהמלוה בני מנכסים גובה תקון,בעדים מפני נמי דהוי
לקוחות,העולם תקנת דאורייתא,ותירץ.משום לאו שעבודא דאמר ,דלמאן

הוא מדינא משועבדים מנכסים גובה דאינו שעבודא.הא דאמר ולמאן
וחומר,דאורייתא מקל פירות לאכילת מוציאין אין בכלל פירות.הוי דאפילו
דלית,דכתיבי ככתוביןכיון להו חשבינן לא קלא מנכסים,להו גובה ואינו

כלל,משועבדים כתובה שאינה פה על מלוה שכן .כל
ד"רש)יג מוציאין"י אין לאחר,ה ומכרה שדה בפירוש(ם"הרמבאבל.הגוזל

מ"פהמשניות משמעון,ביאר)ג"ה קרקע ראובן שגזל כגון ושמעון,דאיירי
מראובן,הנגזל הפירות את לגבות .בא

לו,ד"בתוה,ד"בא)יד שמכרה משועבדים מנכסים הקרקע דמי וגובה
בשטר מלוה הוא והרי מכירה שטר לו וכתב יהושעהקשה.באחריות ,הפני

דאיתא בתראמהא בעדים,.)מב(בבא שדה מנכסים,דהמוכר גובה
שטר,משועבדים בלא מזבין,ואפילו בפרהסיא דמזבין דמאן כן,משום ואם

רש איצטריך בשטר"אמאי במוכר לאוקמי כן,ותירץ.י דאמרינן היינו,דהא
הימנו טורף חוב הבעל אם שלו.לענין שאינו שדה במוכר כן שאין מה

הנגזל טעמא,וטרפה האי שייך שלא,לא ליה דניחא סהדי דאנן משום
המכירה לערער,תתפרסם הנגזל יבא שלא .כדי

אשה"ד'תוס)טו וכתובת שלא,ד"בתוה,ה חוב בעל וכוגבי ביאר.'יראה
ממש,א"המהרש דומה דאינו גב על מדאורייתא,דאף דינו חוב בעל דהתם
בעידית,בזיבורית מדאורייתא דדינה באשה כן שאין מקום.מה בבעל,מכל

דלת נעילת משום דטעמא מעידית,חוב לו לגבות להוכיח,ואדרבא.ראוי יש
חוב בבעל דלת דנעילת טעמא מד,דעדיפא דבאשה בעידיתמהא .אורייתא

וכו נאה שדה לחבירו אדם יראה שלא דמטעמא חוב'מהא בבעל נחתינן ,לא
דרגא חד לבינונית,אלא וכו.מעידית תקניטנו דשמא מטעמא באשה ',אבל

דרגי תרי לה לזיבורית,נחתינן  .מעידית
וכו',מתני)טז ישבע לא מציאה קרשקש(א"הריטבהקשה.'והמוצא רבינו

ט.)נאלקמן נפסקמאי מציאההד,עמא הואמוצא משוםהרי שכר כשומר
יוסף דרב ואבדהוחייב,פרוטה יתחייבולא,בגנבה שלא דניחוש,תקנו משום

מלהשיב לאמנועי אוד,ותירץ.דאתי שיאבד בדעתו אין אבדה שמוצא מי
ממונו מכל יותר ממנו מיד,ועוד.יגנב להחזירה .שבדעתו

כחו',גמ)יז אי ידעינן דלא אכלהשתא הרועיםביאר.שה קמא(המלא בבא
אמינא,:)ו שמינות,דהוה הן שהרוב דאין,וכתב.כיון דאמר למאן דאף

הרוב אחר בממון דהולכין,הולכין מודה קמן דאיתא דברובא לומר .יש

  א"דף מט ע
ד"רש)א עסקינן"י במאי הכא וכו,ד"בתוה,ה לפורעו מעות לי אין .'ואמר

סופרכתב חתם מעות,דמשמע,בחידושי לו ליתן צריך מעות לו יש ,דאם
מעות דווקא קרקע,ולאו ולא מטלטלין העליונה,אלא על הניזק נקט.דיד וכן

סק(ך"הש תיט כגון"ד'התוסאמנם).ב"סימן כסף,כתבו,ד"בסוה,ה דמשלם
מיטב'לר עקיבא ולרבי העליונה,ישמעאל על המזיק דיד דסברי ומשמע

נז גרע זה חובולענין מבעל העליונה,יקין על המלווה יד עלמא וכן,דלכולי
 ).שם(ע"הסמנקט
קרא',גמ)ב הגרעהקשה.אהני קרא,א"בחידושי דאהני אמרינן לא ,אמאי

כלל נכסים לניזק דאין מעידית,בגוונא לשלם צריך מקום דבדמזיק,ומכל
לה.שיימינן ידעינן הוי לא קרא ב,דבלא לשום אפשר אי אם ,דניזקדמסברא

כלל מיטב לדין עיון.ליכא בצריך .ונשאר
שוויא',גמ)ג לא דידיה וזיבורית וזיבורית עידית למזיק ליה אית דאי

ממיטב ליה דמשלם דניזק קמא(ש"הראכתב.כעידית ב"פבבא סימן ,)א
וזיבורית ובינונית עידית למזיק ליה אית דמזיק,דאי זיבורית שוויא ולא

דניזק דניזקובינונ,כעידית מעידית טפי שויא בינונית,ית ליה ,והוכיח.דיהיב
בינונית נקט דלא עידית,וכתב.מהא ליה יהיב הכי דאפילו אומרים ,דיש

ממיטב לשלם תרווייהו וקרא שווה גזירה דאהני משום אהני,וטעמייהו
מזיבורית לו לשלם שווה דניזק,גזירה כעידית כשהיא קרא.דמזיק ,ואהני

כעי דניזקכשאינה דמזיק,דית ממיטב מיטב,לשלם בעינן דמזיק,דלעולם או
דניזק וזיבורית.או עידית דנקט בינונית,והא אלא.ושבק הזכיר דלא משום

מהם דמשתלמין  .הנך
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רעהו"ד'תוס)ד שור בהקדש,ד"בתוה,ה בו דפטירי נזקין כולהו והשתא
וכו מאדם ע'ילפינן בור"ממזיק כריית בהדיא,א"המהרשהקשה.י הא

הקדש בו לפטור בבור לו"מדכתיב,דרשינן יהיה דאיצטריך,ותירץ".והמת
לו"קרא יהיה המוקדשין"והמת פסולי שור למעוטי בור לא,גבי דמאדם

הקדש לפטור אלא מאדם,ילפינן בהקדש בור ילפינן לא הוה,ואי לא
ל לו"מוקמינן יהיה גמור"והמת להקדש אלא המוקדשין לאב,לפסולי

מאדם הקדש דאתי המוקדשין,השתא פסולי לשור אלא איצטריך .לא
הבית',גמ)ה לבדק מנה עלי הרי לאומר מקובצתהקשה.אלא בבא(השיטה

וחומר,:)וקמא קל לי בהקדש,למה דכתיב ליה לשלמו"תיפוק תאחר "לא
מיטב ישלמנה"כמו,דמשמע בהמה כרמו"ל"ישלמנה"דמדמינן"מכה מיטב

שווה,ירץות".ישלם גזירה גמרינן מכח"דישלם"דלא דמשלם היכא אלא
דין דין"ישלם"ד,בית בבית דכתיב,משמע התם לשלמו"אבל תאחר ,"לא

דין בית על ולא עליו שמוטל שווה,משמע מגזירה אתי לא כן ומשום,ואם
וחומר קל איצטריך .הכי

חוב',גמ)ו בעל אלא יהא מקובצתהקשה.לא קמא(השיטה דילמא,:)ובבא
מהדיוט עדיף פריך,הקדש פריך,ותירץ.ומאי מן,דשפיר חוב דבעל משום
בזיבורית דינו בבינונית,התורה רבנן אוקמוה דלת נעילת משום ואם,אלא

דלת נעילת שייך דלא הקדש גבי מבינונית,כן דיגבה במה כח,סגי יפוי דתרי
ביה עבדינן .לא

מאי"ד'תוס)ז ועוד וכודלע,ד"בתוה,ה מזיק לחיובי וכו'נין נפקא .מרעהו
קושיא,א"המהרשהקשה וחומר,מאי קל לאו אי דרשינן,הא "מרעהו"הוה

קמא כתנא הקדש לחיובי,לפטור להקדש וחומר קל דאיכא השתא ,אבל
כרחך דעל למימר לן שלם"רעהו"אית נזק בהקדש לחיובי בתם,אתי אפילו

מנסיא בן שמעון חצי,ץתירש"והרש.כרבי משלם דהדיוט מהא וחומר דהקל
שלם,נזק נזק .ולהקדש

  ב"דף מט ע
בעידית',גמ)ח להן שמין הניזקין אמרו מה דמהאי,ש"הרשכתב.מפני

מדרבנן דהוי משמע לישנא,והקשה.לישנא להאי ליישב אפשר היאך כן אם
רבינא דאמר הא וכו'ור"עם היא הגירסא,ותירץ.".'שמעון דעיקר דנראה

שגרס הרי:כד(ף"הריכמו אלעזר"דהוי,)ף"מדפי בן שמעון מייתי,"רבי ולא
הטעם לפרש אלא דר,הברייתא דקרא'והא טעמא דריש הוא,שמעון ידוע

וכדהביא אותה ממשכנין עשירה דסבר ד"רשמהא דדריש"י הקשה.ה אמנם
גירסת מה,ף"הריעל מפני תורה"דגרס חוב,"אמרה בעל גבי גרס דהוי,וכן
מדרבנן,בבינונית בבינונית דינו עלמא לכולי חוב בבעל דמצינו,ותירץ.והא

בדרבנן גם זה תורה,דגרסד"רי'בתוסועיין.לשון אמרה מה מפני ,בנזקין
חכמים אמרו מה מפני חוב  .ובבעל

בבינונית',גמ)ט חוב בעל אמרו מה הקודמת.מפני באות :כד(ף"הרי.עיין
הרי רפירש)ף"מדפי בבינונית,שמעון'בדעת דינו התורה שראוי,שמן אלא

מעידית לגבות חסד,היה עמו שגמל להלוותווכדי,מפני יערים על,שלא
ממנומנת בבינונית,העידיתאתלגבות שדינו תורה ,ד"הראבוהוסיף.אמרה
התורהדהווי לדין אמרו.טעם ה"פ(בירושלמיוכן יוסףו).א"ה בבא(הנמוקי
קמא(והמאירי,)ה"הרמבשם.חקמא הרישםבבא בדעתפירשו,)ף"בדעת

בעידית,שמעון'ר דינו התורה תיקנו,שמן טעמאוחכמים יגבהמהאי שלא
מבינונית הריא"והרשב.אלא בדעת בזיבורית,ף"כתב דינו התורה ,שמן

דלת נעילת משום בבינונית תיקנו אמרו.וחכמים שמאאחששלהאיולא של
נאמר,וילונויקפוץ שלא כדי לתקןדדמטעמא,אלא מהראוי דלת נעילת

מהעידית .שיגבה
בגיטא',גמ)י לה דמשהי מהכא,א"הרשבכתב.אפשר להוכיח ,דיש

לרצונו שלא בעלה מיד עצמה להפקיע יכולה אשה אין ואפילו,דלעולם
עלי מאיס מינה,באומרת כתובה ליה לתקנו כן ד"פי(ם"כהרמבודלא.דאם

המאי להוציא,)ח"שות אותו כופין עלי דבמאיס בכתובות'תוסוה.דפסק
אבל"ד:)סג( כן.ה מצי,רצוותי,הקשו עליאדלא מאיס בשיש,לטעון אלא

לדבר מיעוטא.רגלים דהוויין כיון לתקן רבנן רצו לא נשים אותן  .ובשביל
ת',גמ)יא רבא וכו"אמר ר'ש ליה לית מיתמי וכו"אילימא מוכח.'מ הנה

רבא ר,דלקושיית מזיבורית'סבר מיתמי דגבינן ,ש"הרא'בתוסותמה.מאיר
ליה אית רבא אדאורייתא,.)נ(לקמןהא רבנן אוקמוה יתמי ומאידך.דגבי

מדאורייתא,סברמאיר'דר,:)נו(בכתובותמצינו אשה כיון,כןםא.כתובת
מבינונית גובה אבינונית,שמאביהן לדינייהו לאוקמא ,ותירץ.כאביהןבעינן

לומר שבחד,דיש בו שכתוב חוב ושטר נזיקין מאביהיןשגוב,גבי העידית ןמן
התורה כחן,מן חכמים הפקיעו גובין,ולא היתומיםכן כתובה.מן 'דלראבל

בעידיתמאיר כחה,מדאורייתא חכמים אביהןוהפקיעו גבי מן,אף וגובה
תקניטנוהבינונית ראו,שלא נמי יתומים אחתגבי מעלה שתרד מן,י ותגבה
לר.הזיבורית ליה לית מי דפריך וכומאיר'והא נפרעין אכתובה,'אין דוקא
פריך דרבא,קא אליבא ליה לית ודאי בנזקין הקשהא"והגרע.אבל נמי
זו רב,קושיה בדוחק שם,ותירצה  .עיין

בנו',גמ)יב לנזקי ערב בנוד,ש"הרא'התוסכתב.שנעשה דוקא אלא,לאו
הדיןה נקט,אחרוא דמילתא אורחא כלד,כתבו.אלא דמשני שינויא לחד

שעביד בריה  .ניחא,לגבי
גבו',גמ)יג דמחיים חוב ובעל הרכתב.ניזקין ברד,ן"בחידושי אחא דרב נהי

אמרה זוטרא לדמר לפרוקה איתותב,יעקב זוטרא מקום,ומר כיון,מכל
אדחייאברתודס לא יעקב בר אחא הלוה,הלכך.כותיהנקטינן,דרב מת אי

לפרעו נכסים ליתומיו א,ואין בבינונית הערב מן קבלןףגובה אבל.שאינו
כמותו,כתבהמאירי הלכה אף,שאין לתתשהרי יכול ליתומיםהערב
שיעבודוזיבורית יפקע וממילא החוב לפרוע להם  .ויהיה

גביא',גמ)יד מיתה דלאחר אשה חיו,ש"הרשהקשה.כתובת איכא בהא
מחיים נמי גירושין,כתובה ידי על כמו,וכגון מתחייב שהערב נימא כן ואם

דבבינונית מחיים כך,ותירץ.כתובה כל שכיחים אינם עיקר,דגירושין הלכך
מיתה ידי שעל כתובה בחיוב באה  .הערבות

דאמר"ד'תוס)טו למאן אלא בקבלן,ד"בסוה,ה איירי דהכא ותירץ.וקשה
יהושע ס"דרש,הפני ליהי דמפלגינן,בירא בתראדהא לענין,:)קעג(בבבא
קבלן או אפרע,ערב שארצה ממי הלואה בשעת המלווה שאמר דווקא היינו

מהני,תחילה ובקבלן מהני לא כתב.דבערב בתרא(ן"הרמבוכן :)קעבבבא
מפרשים יש  .בשם

יהושע.שם)טז ותוס"רששופירדלולי,כתבהפני לפרש'י אפשר .'הגמהיה
קטניםעל ביתומים מיירי דהכא שסבר מה והרא"הרמבשיטתול.פי ה"ן

והריטב יוסף קטנים,א"והנימוקי ערבדביתומים לנכסי נזקקין אפילו,אין
ד.בקבלן לצרריבהוחיישינןמשום לשובר,טפי עליהם,או יחזור .והערב

מדבריהם כשישהיינוד,ונראה להם.נכסיםלהםדוקא כשאין דלאו,אבל
הדרעלי מהקבלן,יהו נכסיםאיירינןבשמעתיןוהרי,נפרעין להו דאי,בדלית

הכי מהקבלןלאו נפרעין היו .לא

  א"דף נ ע
דעבד"ד'תוס)א הוא מצווה הנישואין,ה אחר ערב שנעשה הקשה.כגון

אפרים א(המחנה סימן משום,)'ערב אלא משתעבד דלא לן קיימא דהא
ליה מהימן דקא הנאה פיושהו,דבההיא על ממון לומר,וכתב.ציא דצריך

כדעת'דתוס להו ה"פכ(ם"הרמבסבירא ממלוה דכתובה,)ו"ה כיון,דערב
עבד מידו,דמצווה קנו משתעבד,אפילו מצווה,לא דלאו היכא כן ואם

הנישואין,קעביד לאחר בקנין,כגון להשתעבד .שייך
תיובת',גמ)ב הוא דיתמי משום האי מיתמי דעתך סלקא וכוואי ביאר.'א

יהושע מאידלענין,הפני לישאעדיףיתמי רוצה שהאיש ממה דיותר ,טעמא
דחינא מטעמא בכתובה.לאפוקי דחינא טעמא שייך הוי אפילו כמו,הא

חוב בבעל דלת דנעילת יתמי.טעמא גבי לחינא חיישינן הוי כדלא,לא
מבינו להגבותו יתמי לגבי חוב בבעל דלת לנעילת נמי ,והקשה.ניתחיישינן

בתיובתא מסקינן אלא,אמאי מיתומים נפרעין דאין דהא מסקינן בסמוך הא
לוה,מזיבורית דמית דמלוה אדעתא מסיק דלא משום קמי,היינו נכסי ונפלי

כן,יתמי לומר שייך חוב בבעל מחיים,ודווקא לגבות דניתן אבל,משום
מחיים לגבותה ניתן לא הא שפיר).:מח(לעילוכדאיתא,כתובה זה ולפי

דתקנתין עיקרא טעמא,איצטריך האי לאו אפילו,דאי לחינא חיישינן הוי
יתמי להנשא,לגבי מלכתחילה דמיית,שתמנע אדעתא דמסקא .משום

דלת,ותירץ דנעילת דומיא הוי לגבי,דחינא אפילו חיישינן דבעלמא דנהי
לגמרי,יתמי להפסיד שתוכל היכא לעני,היינו כן שאין וזיבוריתמה בינונית ן

פורתא רווחא יתמי,דהוי גבי לחינא חיישינן  .לא
הזיבורית"אע',גמ)ג מן אלא גובה אינו שבח בו שכתוב ,ן"הרמבביאר.פ

העידית מן לגבות סתם לו דכתב ממנו,דאיירי בין העידית מן גובה הדין ומן
מיורשיו הזיבורית,ובין מן ליתומים חכמים דתקנו עוק,וכיון תקנתאין רין

בסתם ובין,חכמים ממני בין העידית מן גבה ואמר פירש כן אם אלא
.מיורשי

ד"רש)ד עידית"י מאי מסיקין,ד"בתוה,ה וכושנטלוה נשדפה דבטיל'או
וכו תנאה זו,ש"הרשהקשה.'ליה בשנה התבואה דנשדפה מפני אבדה,וכי

עידית לקחתה,וכתב.שם הניזק רוצה דאם לומר יש ליקחצ,דאולי ריך
בה המחוברת ותבואתה שדופות,אותה [והמה לומר. יש דאיירינן,ולכאורה
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לשימוש ראויה אינה שכבר באופן מסיקין,דנשדפה דנטלוה בגוונא .]כמו
ד"רש)ה הבינונית"י מן גובה שדך,ה נסתחפה ליה דאמר דיניה ליה .דאזל

לו,ן"הרמבהקשה הראויה עידית ונשתדפה דהזיק גובהלמה,דכיון אינו
נכסים שאר של התורה,מעידית מן לו הראויה היא מיטב"דכתיב,והלא

ישלם תשלומין,"שדהו בשעת אלא חיובו הקשה.ואין איצטריך,עוד אמאי
הזיק מאי לפירושי שפאי,רבא העידית מן גובה הניזקין למימר ליה הוה

וכו .'עידית
הוא,ד"בא)ו העולם תקון מפני העולם,ש"הרשהקשה.אלא תקון ,דמפני

העידית מן דיגבה למימר ליה הוה לר,דניזקין מעידית'כמו דגובה ישמעאל
.דמזיק

וכו',גמ)ז לווה דמית דמלווה אדעתא מסיק דלא משום דלמא הקשה.'או
זה,א"הרשב העולם,דלפי תקון מפני במתניתין קתני הקשה.אמאי ,ועוד

ניזקין לענין למימר איכא טעמ,דמאי מסיקדליכא דלא בעידית,א דדינא כיון
תורה אמרו,דבר בגדולים תקנתא,ואי ניזקין,ותירץ.ליכא עלמא דלכולי

העולם תקון מפני הוי דווקא,ודאי בקטנים,ובקטנים תקנתא רבנן עבוד דכי
לא בגדולים ר.אבל נסתפק במשנתינו,אדחבוי'והכא שאמרו יתומים אי
בקטנים נזיקי,דווקא לענין חובבין בעל לענין ובין תקון,ן מפני קתני וכי

קאי דמתניתין מילי אכולהו דלמא.העולם מדינא,או הוי חוב משום,בעל
דמית אדעתיה מסיק נמי,דלא גדולים תקנתא,ואפילו הוי לחוד וכי,ובנזקין

בגדולים ולא בקטנים תקנתא רבנן היינו,עבוד תקנתא מתניתין דקתני והא
נזקי לענין [ןדוקא עיון. צרכים ד,ודבריו כתב דבריו תיקוןדבתחילת מפני

במתניתיןהעולם קתני,דקתני מתניתין אפשר,אכולה לצדדיןואי ].לפרשו

  ב"דף נ ע
שאמרו"ד'תוס)ח יתומים וכו,ד"בתוה,ה נמי העובד',אי מן לו כשסרב

סופרהקשה.כוכבים חתם לגוי,בחידושי שילם כבר שהערב כיון כ,הא ןאם
בהן אוכלת ריבית שילם.אין לא דהערב מיירי לישבע,ואי אותו יכריח ,מי

לישבע שיזקק תובע הוא נשבע,וממי אינני יאמר לשלם,הלא תרצו לא ואם
בכך לי מה עיון,לגוי בצריך .ונשאר

זיבורית"אע',גמ)ט ובתרא בינונית דקמא דקמא,דמשמע,א"הרשבכתב.ג
זיבורית ובתרא בינונית נמי,מדינאגבי הכי בפירעון דאקדמיה היכי דכי

הבינונית מן או העידית מן ליטול הכי.אקדמיה תימא לא משכחת,דאי היכי
זיבורית ובתרא בינונית דקמא קרשקש(א"הריטבאמנם.לה ,כתב)רבינו

מדינא דהוי למימר לא,דליכא שאם לענין אלא אקדמיה לא איהו דהא
לכולם של,יספיק חלקו קייםיהיה חוב,ראשון הבעל יטרפנה שלא כדי .או

לפי,וכתב וזיבורית בבינונית שווה חלק נוטל ואחד אחד דכל איירי דהכא
החוב,חשבון לכל הספיק לא אחרון של לבעל,ובינונית היה הדין ומעיקר

דקמא מבינונית לטרוף מהאחרון,חוב אלא גובה דאינו לן משמע על,קא אף
לק בינונית דאיכא .מאגב

אע"ד'תוס)י וכו,ג"ה קצת שייך,תירץש"הרא'ותוס.'קשה ודאי דהתם
גובה לשון גובה,לומר שירצה מהם לגבות,דמאיזה יכול שאינו הכא אבל
האחרון מן אחרון,אלא אלא נפסד אין לפירושי משמע  .לא

תקנתא',גמ)יא רבנן עבוד נמי במתנה מינה הר.שמע מדפי.כה(ן"הקשה
קרי,)ף"הרי משעבדיאי מרע שכיב זמנו,למתנת בתוך פה על מלווה כן ,אם

והבנות האשה מהן,ומזון יגבו אמרינן,לא בתראוהא השתא,.)קלג(בבבא
מנכסיו נזונית אלמנתו דאורייתא שכן,ירושה כל לא מרע שכיב .מתנת

בריא,ותירץ כמתנת דהוי ובקנין במקצת מרע שכיב במתנת איירי ,דהכא
שכ במתנת בכולהאבל מרע זיבורית,יב ובתרא בינונית קמא מבינונית,אי

גבי .דקמא
מינה"ד'תוס)יב שמע במקצת.ה במתנה הכא נמי ,א"המהרשביאר.אי

ב לאחר חילק דלא ג'דמהא ולאחד מנכסי הוי,חלקים'חלקים דלא מוכח
בכולה שיף"ובמהר.מתנה מיקרי,כתבם לא דבכולה משום כן להוכיח דיש
האחרוןמשועבדים מן גובה במקום,להיות ממשועבדים גובה דאין מטעם

חורין בני וכמתנת,שיש בקנין דהוי במקצת מרע שביב במתנת דווקא אלא
דבר לכל הר.בריא שכמהד,כתבן"ובחדושי דמתנת משמע מרעא כיב
בריא ע,כמתנת מלוה פהלענין א.ל ממנו גובה פישאינה על מןף שגובה

איתא.היורשין היאדאם רבנןאיאפילו,דכירושה עבוד נמי דבמתנה
קדימה,תקשי.תקנתא דין שייך לא דביורשין מקמא ולא מבתרא גבי .אמאי

ש מתנת דלעולם דוחין יש מרעאבל ש,כירושהכיב במתנת מרעוהכא כיב
בריא,במקצת כמתנת שדינה עסקינן .ובקנין

ד"רש)יג איתקין"י הכי מעיקרא רוצה,ה אדם שאין וכולפי חוזרין'ליקח

עולמית יהושעביאר.עליו רש,הפני תקנו,י"דכוונת אמאי תקשי דלא
ממשעבדי אשה כתובת לגבות זה,חכמים חוב עליו יש אדם כל ולכן.דהא

בכך,כתב חששו לא קצוב דבר שהוא ובנות.דכיון אשה מזון כן שאין מה
עולמית עליו קצבה,שחוזרין לו שאין דבר לפסידאומשום,הוי חששו הכי

כתב.דלקוחות רש,עוד שכתב מה לפי דר,י"דאף טעמם וריש'אין יוחנן
קצובין משום ר[,לקיש של טעמו לא,]חנינא'שהוא קצובין בשאין דאף
העולם לתיקון שכתובין.חששו במה אדם,דסגי לך אין למימר שייך לא ותו
מחבירו שדה .שלוקח

כתובין"ד'תוס)יד שאין לפי ואהדרה,ד"והבס,ה דגרשה הקשה.כגון
גיטין התחייבות,.)נא(לקמןבשלמא,התורת מכח דאתי מידו בקנו דמוקי

שלו שפיר,וקנין בעולם,פריך שהיה ואהדרה שגירש אחר להן שקנו .דבנות
בבנות מיירי הכא מידו,אבל קנו דין,דלא בית תנאי מכח דבאין ואם,אלא

ואהדרה דגירשה אהני מאי גירשהה,כן אם אפילו הבנות,א הפסידו לא
שלהן דין בית אהדרה.תנאי חדש,ואפילו דין בית תנאי לבנות וכיון,אין

הראשון דין בית התנאי מכח כתיבה,שהחיובן להך קלא לה לית כן .אם

  א"דף נא ע
ד"רש)א ואע"י קצובין כתובין"ה שאין טרפה,פ קצובה שהיא פה על ומלוה

ממשעבדי,יהמאירביאר.ממשעבדי גובה אינו פה על מלוה דשאר .דאף
הכא דין,שאני בית תנאי משום הוי ובנות האשה משום,דמזון ופירות ושבח

ועמליהון אינון ליה בפרט,דכתב הנכסים שעבוד הזכיר שלא פי על ואף
ופירות קרקע,ועוד.לשבח אגב קול להם יש ופירות אגב,דשבח ומזונות

כן.כתובה שק,ואם ומזונותכל ופירות לשבח דמים מה,צב כפי יטרוף
האי,שקצב כולי קלא ליה דלית בהדיא,אף כתובים ואינם .הואיל

דלמא"ד'תוס)ב או וכו,ה תנן דבהדיא נראה הא,ש"הרשהקשה.'ואין
בתרא(התם בהדיא,.)קעהבבא פה'דלר,איתא על מלוה לקיש וריש יוחנן

הלקוחות מן דאין'דר,)שם(ותירץ.גובה בגוונא איירי לקיש וריש יוחנן
פירעון זמניה,חשש בגו תורה,כגון מדין דקאמרו .או

ד"רש)ג משועבדים"י מנכסים ניזונית וכו,ה דקייצי כיון גביא'אלמא
כר לעולא'ממשעבדי וקשיא לא,א"הרשבהקשה.חנינא אשתו בת דמזון

לה קרינן כתיבה ולא קיי,קייצא לא מזונות דדמי מוקיר,ציכיון השער דפעם
מוזיל מוכח,ופעם מזונות,:)נח(בכתובותוהכי דתקנו סברי ושמואל דרב

ידיה מעשה מותר,תחת תחת כסף פליג,ומעה אהבה בר אדא ,וסבר,ורב
מותר תחת מזונות ידיה,דתקנו מעשה תחת כסף התם.ומעה ,ואמרינן

דשכיח,דקמפלגי ממידי דשכיח מידי סבר סבר,דמר דהיינוומר דקיץ מידי
ידיה כסף,מעשה מעה דהיינו דקיץ מוכח.ממדי כן הוי,אם לא דמזונות
דקיץ כפירוש,וכתב.מידי לפרש ולאח"רדיש כתיבי לא אשתו בת דמזון

פריך,קייצי .ואכולהו
ד"רש)ד מידו"י בשקנו עומר,ה לכתיבה קנין כן,א"הרשבהקשה.וסתם אם

מידו בשקנו למימר ליה ליה,למה בשכתב כתב.לימא מידו,לכך שקנו דכיון
נפשיה משעבד מכתיבה,הוה טפי הקנין כח הא.ואלים ביאר זה ולפי

נמי",דמקשינן בנות הכי תקנתין,"אי דעיקר ממשעבדי,דנהי גביא ,דלא
משועבדין אצל כתובין ליגבו,דאינן קנין מחמת כתבו,אבל ה"בד'התוסוכן

מידו .בשקנו
דווקא,ונראה,אלמאה"ד'תוס)ה פריך יהושעהקשה.דלעולא לפי,הפני

התוס שפירשו לפירושי'דר',מה אתי העולם,נתן תקון מפני הוי .אימתי
העולם תקון מפני למימר איצטריך קודם,אמאי דהמקח משום ליה תיפוק

השטר,ותירץ.לשבח כתיבת בשעת יוצא שהקול להו,דכיון הוה כן אם
להיזהר כךללקוחות אחר שיעלה השבח כנגד הכתיבה,אף דמשעת
ניכסי מהלוקח,אשתעבד השבח לגבות ראוי היה תקון,ומדינא מפני לאו אי

.העולם
כתובין,ד"בתוה,ד"בא)ו ואין קצובין היינו ראשו של שבחו שקדם .דבזמן

מכתובין,ן"הרמבהקשה יותר קצובין שני של מקחו בשעת חשיב הא,אמאי
לשב שישנו עכשיוכיון לכתיבה,ח קול ככתובין,ויש נמי כתב.הוי דכל,לכך

ליה אית קלא לאו זביני דבתר וכתיבה .קצבה
ר'גמ)ז קשורין'ביצחק'אמר הריטב.כיסין קרשקש(א"כתב דבעינן)רבינו
במקצת'ד מודה בשבועת לחייב כדי בבריא.א.תנאים טוענו דאם.שיהא

בבריא טוענו אב.פטוראינו הוידמשיב התורה,דה מן שאסר,ופטור שהפה
שהתיר הפה ודבעינן.ב.הוא הודאהאחלטענה לו.ריה הודה קודםשאם
בחמישים כך,התביעה לואואחר בידך'קמר נשבע,לי דלא,אינו משום

יהא.ג.מקצתבמודהחשיב פטור"הילך"שלא בה.ד.דהילך יהא שלא
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מגו לא(,משום דהא בכל דכופר מגו מגולא אחראלא).חשיב משום,מגו
משבועהנןדאמרי לאפטורי כדברי.מגו אמרינןמיגשי"הרושלא דלא שכתב

משבועה לאפטורי כללי.מגו הני לפום לפרש,והשתא רבעינן יצחק'דברי
איתנהוודכבגוונא כשטענו.להו לה ב,מרוא,המאבדומשכחת ממני 'נפלו

קשורין הו,כיסין בראש הייתי אחדעומד כיס שמצאת וראיתיך ואותו,הר
שמצאת א,הכיס שהיה בו לי'במ'הכרתי שנפלו לי.הכיסין אםשוברור

זהמצאת חברו,את גם היו,מצאת אומר.דקשורין מצאתי'א,והמוצא
בפשיעה ממני לך,ונאבד ואשלם לעצמי שהוצאתיו ישבע.או זה .הרי

דדהשתא כל לחייב'נתקיימו ט.התנאים בריאאיכא היו,ענת דקשורים .כיון
הילך כאן אין שהוציאו ואח.וכיון תביעה כאן כךויש ליכא.הודאהר ,ומיגו

מיגושכופרדמיגו הוי לא כלום מצאתי לא לפרשהא.בכל יש נמי בגוונא,י
הכריז אאשמצשהמוצא סי,'כיס ונתן חברו כךואח.ונטלומןובא תבער

ב אחרי'ממנו דא,םכיסין גמשום ממני'מר נפלו קשורים שמצא,כיסין וכיון
הכל'הא הב.מצא שמאותן אמר א'וחברו אלא לו הוי,'אין דלא והוציאו

ר.הילך פטר בריא,יצחק'והשוורים טענת הוי ולא מהדדי דמנתחי משום
הא דמצא חבירו'דאפשר מצא קשוריןאףולא .שהיו

ד"רש)ח והלה"י ברי,ד"בתוה,ה טענת ליה יהושעהקשה.והוי מאי,הפני
זו היא ברי קי,טענת לןהא בעליםדימא דעת צריכין מהשבת,הכל חוץ

כןוא.אבידה לךם החזרתי למיטען מדעתך,מצי וחצר,שלא לגינה כגון
לומרואפילו.המשתמרת תימצי לידואם שהחזיר טוען שהמוצא דאיירי

מקום,ממש לאפטורי[מכן מגו דמועיל הסוברים להימן]משבועהלשיטת
מדעתו שלא שהחזיר מיגו.במיגו חשיב דלא להחזיר,ואפשר שכיח דלא כיון

מדעת המשתמרת.שלא וחצר גינה אבידה לבעל שאין בענין דאיירי ,או
גוונא ממשדבכהאי לידו להחזיר  .צריך

תניא"ד'תוס)ט כו,ה בקונטרס כו'פירש במיגו דליהמניה הפניכתב.'וקשה
לשיטתייהונראהד,יהושע מפירושםכדדאזלי ב(לקמןמשמע ה"ד)'בעמוד
מפני"ד.)ג(מציעאבאוב,מפני משבועה,ה לאיפטורי מיגו אבל.דאמרינן
שפירשי"רש מודה)שם(מציעאבבאלשיטתו תורה אמרה מה דמפני בהא

ישבע הטענה דקשיאד,מקצת אבידה,היינו כמשיב דהיכא.דליהוי משמע
א משיב שייך משבועהדלא לאיפטורי מיגו אמרינן לא אות[.בידה לעיל ועיין

ו כן]ח-ז התוסואם לקושיית מקום .'אין
ר,ד"בא)י המסקנא לפי כמאן"ועוד דאמר פירשוא"הרשבכתב.י וכן

שלמה(ל"המהרש ב(ם"והמהר)בחכמת אליעזר"ד'אתוס'בעמוד ורי ).ה
שפירבסוגייןי"רשלפירושד דד.אתי בן'רדיברנמילמסקנאפירש אליעזר

קטן,וסובר.בקטןיעקב של דהו כל בתביעה אבידה,דאפילו משיב חשיב ,לא
בכל לכפור מעיז אינו הדיןוה.דאכתי דרוא טענת,יצחק'בהא דאיכא כיון

דהו כל יהושעו.ברי עודד,כתבהפני לשיטתו"דרש,נראה קמאי .קז(בבא
כדרבה"ד מפירושו.)ה מעיזרינןאמדלא,דמשמע אדם היכא,אין דוקא אלא

טובה לו כןוא.שעשה לומרים מעיזש דבבנו דרבנן טעמייהו והיינו,דהיינו
טובה לו עשה שלא כןוא.לפי מציאהם במצא שכן ישבע,כל משום.דלא

אבידהוידהו הכל,כמשיב כפר בעי אפשרו.דאי מעיזאי אדם אין כיון,לומר
ט לו עשה לא האבידה כן.ובהשבעל שאין יעקב'לרמה בן דאמראליעזר

מעיז אינו בבנו שנא לא בו שנא כןוא,לא לום שעשה היכא בין ליה שני לא
לא או מעיז,טובה אינו ענין דסבר.דבכל יצחק דרבי טעמא נמי היינו כן ואם

יעקב'כר בן .אליעזר

  ב"דף נא ע
ד"רש)יא עצמו"י טענת על תובע,ה אדם שאין משמע הקשה.והשתא

שבועה,.)יחכתובות(ההפלאה מתחייב טענת,היאך על נשבעין אין הא
מנה,ותירץ.שמא לאביו שחייב שהודה שלאחר בגוונא טוען,דמיירי הבן

לאבי פרעת שלא לי .ברי
וראב"ד'תוס)יב ליה"ה לית וכו,י וכו'וקשה י"דרשכתבם"והמהר.'ועוד

כתב הכי ומשום זו בקושיא הרגיש אליעזרה"דבעצמו והוינן,ורבי כמו דהוי
אלעיל.בה זו לקושיא הקשו דלא אר,דהיינו בעלמא קושיא שהיתה 'אלא

ב .י"אליעזר
קמיפלגי',גמ)יג בדרבה בטוענו,אלאה"בדי"רשפירש.אלא תימא לא

כו לן ודקשיא קטן בטוענו אלא יהושעכתב.'גדול כתבוהפני כבר דאמנם
לעיל[ועודא"הרשב יעיין הכרח"רשש,]אות כןי דבעי,לפרש משום

דר הא ב'כריצחק'לאוקמי איו.י"אליעזר דוקא ב'רהיינו אייריי"אליעזר
קטן קצתויאדהו,בטוענו ברי הכיואפ.טענת הוילו אבידהוילא ,כמשיב

מעיז אינו אבידה.דאכתי כשבעל נמי דאיירי יצחק דרבי בהא הדין והוא

קצת ברי ב,טוען גמורולא יהושע.רי הפני שראה מה לפי פירש"דרשאמנם י
אלא"ד:מב(ובשבועות)אלאה"ד.יח(בכתובותכן התםאף.)ה מייתי דלא

יצחק דרבי דלשוןד,כתב.הא כןאלאנראה לפרש הכריחו קמיפלגי .בדרבה
מעיקרא דקאמר ממאי ביה דהדר גדול,דמשמע קטן שפיר.מאי אתי זה ולפי

שבאף מה יהושעלפי הפני נאמר,בסמוךיאר אם ב'דרדאף י"אליעזר
אביו בטענת הבא בגדול כוותיה,איירי יצחק דרבי הא הא,מיתוקמא אלא

הש ביה ממש"דהדר בקטן לה ומוקי מתניתין,ס לאוקמי דבעי משום היינו
הדיינין כפשטיה,דשבועת לקטן נשבעין אבל  .דקתני

אלא"ד'התוס)יד וכו'פי,ה ד'בקונטרס הספרוקשה מן חסר התירוץ .עיקר
יהושעוכתב לעילהפני שכתב מה יג(דלפי מידי)אות קשה דהא,לא

הש קטן"דמקשה טענת על נשבעין אין והתנן מעיקרא סיפאאף,ס דקתני
לקטןל נשבעין אבל משום.הדיא אדעתאהיינו מסיק הוי בין'דגמדלא לחלק

עצמו בטענת הבא אביו,קטן בטענת הכי.לבא וסיפא,מרישאהקשהומשום
כרחךע קטןל מנכסי ליפרע בבא התם שמואל לה כדמוקי כן.היינו שאין מה

קמיפלגידדמסקינןלאחר אביוד,בדרבה בטענת בבא העזה שייכא אי היינו
לא כפשטיהו,או לקטן נשבעין דאבל מתניתין מיתוקמא דהבא,ממילא דנהי

לקטן נשבעין אין עצמו מעיזהיינ,בטענת אדם אין גביה שייך דלא משום ,ו
כן שאין אביומה בטענת מעיז,בבא אדם אין שפיר אינו,שייך נמי דבבנו

טובה,מעיז לו עשה שאביו כןוא.כיון גדולם בנו שנא קטן,לא בנו שנא .לא
לרש קשיא לא שייכא,י"ושוב דרבה בפלוגתא גופא דהא  ,כיון

ממעטינן,ד"בא)טו קמא דבהגוזל כו"וא'כוועוד נמעט נמי טעמא מהאי .'כ
יהושעכתב שכתבד,הפני מה הקודמת[לפי ליישב]באות להאייש נמי

גדול.קושיא כשהוא ותבעו קטן כשהוא נתנו התם דממעטינן היינו,דנהי
דקרא טעמא דדריש דרבה במקצת,מטעמא במודה שבועה דמחייב ,דהא

במיגו ליה מהימנינן מ,ולא אדם דאין כןוא.עיזמשום קטןם כשהוא בנתנו
העזה יאמר,דליכא מעולםאם דברים היו קטן,לא כשהוא לך החזרתי .או
שכתבו קמא'התוסכמו הכי:)קו(בבא משבועהמשום בתבעו,פטור אפילו

שנאכ לא גדול שומרים,מקצתבמודהשהוא שבועת שנא נמי.לא דהתם
האיכא לרש.מיגולאלו מדי"ואף אמרינן משבועהלא לאפטורי כלמ,יגו
דהגוזלמקום סוגיא במודה,מיתוקמא גדול כשהוא ותבעו קטן כשהוא בנתנו

דוקא השומריםבמקצת בשבועת אבידהדהווימשוםופטור.ואל ,כמשיב
הכל כפר בעי מעיז,דאי אדם אין שייך דלא כן.כיון שאין הבאמה בקטן

אביו ממעטינן,בטענת הא.לא שייך דלא אבידהכיון דמשיב טעמא דכיון,י
מעיז אינו נמי בבנו אביו בטענת  .שבא

וכו',גמ)טז ליה דלודי בעי משתמיט'ובכוליה דקא הוא הקשה.אשתמוטי
שיהיה,ש"הרא'התוס עד לדחותו מתכוין אלא לכפור חשוד שאינו דמאחר

לפרוע זו,לו לשבועה עסק המעות,מה לו כשיהיו יפרע בודאי ,ותירץ.והלא
זכאידא דין מבית ויצא לכפור דהתחיל דכיון למיחש ונדחה,יכא הואיל

יפרע,ידחה .ולא
ד"רש)יז חזקה"י בכוליה,ה כפריה מדלא חשוד לא הקשה.אממונא

הגרע כפריה,א"בחידושי מדלא חשוד דאינו לומר הוצרך פירש,אמאי ולא
אממונא חשוד הוי דלא אישתמוטי,כפשוטו משום כן דעושה ריוה,דתלינן

עד להכחיש דחשיד,בשבועה מיגו אמרינן דלא נמי,הא הטעם כרחך על
אישתמוטי כפריה,משום מדלא הוכחה דליכא עיון.אף בצריך  .ונשאר

אלא"ד'תוס)יח גדול,ד"בתוה,ה כשהוא נמעט נמי טעמא מהאי כן ואם
קטן כשהוא סופרכתב.ותבעו החתם ליישב,בחידושי דבעינן,דיש דנהי

בגדו בנתינה שהביא איש שהוא הוי,שערות'ל תביעה לענין מקום מכל
להעיז יכול המשיב ואין תביעה שתביעתו כל יעקב'ולר.איש בן ,אלעזר

הוא גדול תביעה לענין קטן להעיז,אפילו יכול שאינו אביו בטענת בא .אם
להעיז שיכול מפני הוא קטן דאבוה במילי גדול אפילו [ולרבנן לעיל. ועיין

י ]גאות
מה"ד'תוס)יט מפני הכל,ה לכפור פנים לו דאין מיגו ן"הרהקשה.וליכא
הרי.ג"כבשבועות( מיגו,)ף"מדפי אמרינן גוונא בהאי בבבאכדאיתא,הא

בנהרדעא,.)לו(בתרא חושלא דאכלי עזי דמיהן,בהנהו כדי עד לטעון ,דיכול
בידי הן לקוחות אמר בעי דאי ה.מיגו לקוחות אמר דאילו היהאף בידי ן

להעיז גרוע,ותירץ.צריך מגו הוווי מקום מכל ממון לענין התם דמהני דאף
משבועה לפטור אלים שיעורים.ולא ג"ח(ובקובץ סימן ביאר,)ב"סקכ'ב
לשבועה ממון בין בהוכחה,החילוק אלא גריעותא ליכא דהעזה דבמיגו

לשקר,והברור רוצה שהוא דאפשר להעיז,משום יכול כח.ואינו אבל
מיגו בדין שיש דהעזה,הנאמנות במיגו אף טוען,איכא היה אם מקום דמכל

נאמן גרידא,היה נאמנות בדין סגי מממון משבועה,ולאפטורי לאפטורי אבל

 

 אנדף מסכת גיטין 

 ח"התשס אב ל



ז 

מבררת שהיא השבועה במקום בירור שיהיה .צריך
  

  א"דף נב ע
ו',גמ)א שופר לאתויי קצבה לו שיש דבר וכל וציצית לולב להן 'כוועושין

מגילה שיף"המהרביאר,לאתויי רבותא,ם לצאת,דאיכא שיכול דאף
חבירו של שופר דבעינן.בשמיעת וציצית בלולב כן שאין ,משלכם"לכם"מה

חבירו בשל בשנה פעם לצאת דיכול אף מגילה לאתויי .וכן
ס',גמ)ב להם ומזוזות"ולוקחין תפילין שלמההקשה,ת בעללדעת,החשק

ב(העיטור לזהובא סימן חיים אורח ערוך אלא,)שולחן אינו דתפילין דחינוך
י שנה"מבן לאפוטרופוס,ג צריכי לא ב,וכתב.ותו הביאו דלא זמן כל 'דאולי

לאפוטרופוס,שערות וצריכי הם קטנים .עדיין
משפיין',גמ)ג לא דלמא טעמא מאי שדות וליקח עבדים למכור לא .אף

בהא,א"המהרשביאר פליג קמא משפייןדתנא ללא חייש דלא.ולא והא
תשדוף לדלמא הכא בקרובכדלעיל,חייש ולגאול ברחוק למכור משום,גבי

מבשדה לתיוהא טפי למיחש איכא ימות,דבעבדים או יחלה .שמא
לחרות',גמ)ד עבדים להוציא רשאין אפוטרופין א"הריטבהקשה.ואין
יד( ד,אמרינן:)מו(לעילהא,)מכתב גיטא ליה שמיהדכתב על .חירותא

כהוגן,ותירץ שלא דעשה משום לעבד,דההוא ואוקמוה רבנן אפקעוה
דאפוטרופוס .ברשותיה

בידו',גמ)ה הרשות יתומין אבי מינן משמע,א"הרשבהקשה.ואם קא דמאי
לומר,וכתב.פשיטא,לן דמפסידין,דאפשר משום דמילתא דטעמא ,דכיון

דעת לו אין לה,דקטן זריזה אינה נכסיםואשה של בתקנתן ועבדים,שתדל
מהימני דלא נסלקם,משום יתומים אבי שמינן אף כאפוטרופוס,והלכך

יתומים,דמפסיד אבי מינהו דלא,ואפילו לן משמע הכא.קא דהפסד,דשאני
וקיבל וסבר יתומין לאבי ונודע ניכר כבר כתב.זה הרשות,עוד בידןדגרסינן

דין בית ביד א,דהיינו מינן בהןדאם ולתת לשאת בחייו נכסיו על יתומים ,בי
וזריזין נאמנים אצלו מוחזקין שהיו לעשותן,לומר דין בית ביד הרשות

מותו לאחר נכסיו על מדעתן .אפטרופסין
ד"רש)ו לחרות"י להוציאן גופן,ד"בתוה,ה אין שהרי רשאין אין הכי אפילו

לשחררן להן נהירא,ש"הרא'התוסכתב.קנוי כ,דלא אותםדהא שמוכרים
לחרות אותם מוציאין היאך האפוטרופוס,לאחרים מכח אלא באו לא .והלא

כתב בהם,לכך שמזלזלין יאמרו שלא חשד משום הוא וכמו(,דהטעם
הגזברין"ד:)לח(לעיל'התוסשכתבו אין יעקב).ה דיש,כתבובתפארת

בידו הוי ולא האיסור מפקיע עצמו דהוא שיחרור בין דלא,הלמכיר.לחלק
דמים קנין אלא דמים,מכר קנין לו שיש למי נפקע ממילא איסור .וקנין

ד"רש)ז באחרונה"י וכו,ה וישבע עמהן יחשב סימן(ש"הראכתב.'כשיגדלו
גמליאל,)'ה בן שמעון ורבן דרבי פלוגתא לאוקמי נהירא בפלוגתא,דלא

דמתניתין ורבנן שאול דפליגי,דאבא הוא לחודיה בחשבון סברד,אלא רבי
באחרונה חשבון לעשות שצריך בענינים,כיון לדקדק לבו אין,ישים אפילו

לישבע צריך'ור.לו אינו סבר גמליאל בן .שמעון

  ב"דף נב ע
דאתו"ד'תוס)ח לאוכלם,ה דיכולים כיון שכר שומרי הלוקחים .דנעשים

חפצם,א"המהרשהקשה ככל בהם לעשות דיכולים כיון נמי,הא יתחייבו
גיטין.נסיםבאו לחזור,תירץובתורת יכול המוכר דאין היכא אמרינן,דדווקא

לוקח של הנאה מחזיר,דכל הלוקח שאין זמן דכל יכול,משום המוכר אין
דבר בשום צרכיו,ליהנות לכל ממנו ליהנות יכול אשה,והלוקח בו לקדש הן

לקנות בהן.והן לחזור יכולין המוכרים דהם דהיתומים הכא נמי,אבל ויכולין
הלוקח מבית וליקחן אשה,לחזור ולקדש של,לאוכלן הנאה כל חשיב לא

שירצה,לוקח מה כל בו לעשות יכול המוכר גם .דהרי
אשכח',גמ)ט מציאה אימור אמוד ולא מדידהו ושתי אכיל כתב.קא

ה"פ(ם"הרמב מנחלות במציאה,)ז"י דתלינן באפוטרופוס,דהא דווקא הוי
יתו אבי דין,מיםשמינהו בית שמינהו באפוטרופוס במציאה,אבל תלינן .לא

ליה,א"הרשבוביאר מסלקינן ביה למיחש דאיכא מוקמי,דכיון לא דינא דבי
ומהימן דבדיק גברא להכי,אלא חזי לא שומעניה דסאני כיון ,והקשה.והאי

אפוטרופוס ליה מוקמינן לא לכתחילה שומעניה,דבשלמא דסני אבל,כיון
לנכסיםכיון להו ליה,דנחית מסלקינן אמאי בגנבי,מספיקא אינשי דאחזוקי

מחזקינן מיתמי.לא דאכיל ליה מחזקינן אמיד דלא משום בשמינהו,ואי אף
נסלקיה יתומים יתומים,אבי אבי כשמינהו אפילו דאפסיד אפוטרופוס דהא

ליה כתב.מסלקינן אפוטרופוס,לכך בכל הדין שהורידוהו,דהוא ביתדכיון
לנכסים בגנב,דין ליה מחזקינן לא לא,מספיקא בגנבי אינשי דאחזוקי

במציאה,מחזקינן למיתלי .ואיכא
מנסך',גמ)י אמר לא טעמא מאי מערב דאמר בחידושיהקשה.מאן

מנסך,א"הגרע לפרש דעדיף משמע הגמרא סבר,ועוד.דמקושית רב דהא
כר טעמא,ירמיה'מסברא מאי פריך אמאי כן מערבואם אמר ,ותירץ.לא

מערב לפרש עדיף בפשטות ממש,דודאי מנסך הוי לדחוק,דאי צריך
פושע זרהלשמואל,מיהו.בישראל כרשב.)עד(בעבודה ליה דיין,ג"דסבירא

לעכו איסור,ם"ימכר מדמי קמא.חוץ כתנא משנתינו כרחך דסבירא,ועל
כולו אסור ביין ממש,לכך.דיין במנסך לפרש מומרו,עדיף בישראל .לאוקמי

כהלכתא מתניתין סתם אזיל.והוי לשיטתו רב דיין,אבל קמא כתנא דסבר
כולו אסור ממנסך,ביין מערב לפרש עדיף ולאוקמי,וממילא לדחוק שלא כדי
מומר .בישראל

ד"רש)יא מערב"י בהנאה,ה ואסרן כשר ביין נסך יהושעהקשה.יין ,הפני
זרהדאיתא ש,.)עד(בעבודה בןדאמר שמעון כרבן דהלכה להדיא מואל
ביין,גמליאל יין כוכבים,דאפילו לעובד למכור שבו,מותר נסך יין מדמי .חוץ

הקשה לרש,עוד הכריח כן"דמי לפרש לשמואל,י לפרש מצינן שפיר ,הא
הנאה איסור לענין אפסדיה דלא מועט,דאף הפסד ליה הוי מקום מכל

לעכו בזול למכרו ל,ם"שצריך מדמעוכמו הקשה.גבי סתר"דרש,ועוד י
שפירש למה קמאעצמו ומנסך"ד:)ד(בבא לא,ה בכשר נסך יין דבמערב

לאוקמי קמא.מצינן בבא שכתב מה לעיין .וכתב
מיניה',גמ)יב בדרבה ליה קים יהושעהקשה,מנסך שייך,הפני אכתי הא

ומנסך הולך אחד כל יהא שלא העולם שכתבו.תיקון ה"בד'התוסומה
טעמא,מנסך מהאי לחייב אפשר ניכר,דאי היזק הוא כאילו גופא.אלא הא

ניכר בהיזק דאפילו בשבת,קשיא חבירו של גדישו מדליק וטבח,כגון גנב או
ליה,בשבת מיניה,דפטרינן בדרבה ליה קים משום,משום נחייבו לא אמאי

העולם חבירו,תיקון של גדישו ומדליק הולך אחד כל יהא פטורו,שלא אומר
ילפינן.אני לא מקנסא דקנסא לשמואל שפיר,דבשלמא לרב.אתי אלא

קשה שלו,ותירץ.דיליף שאינו דבר אוסר אדם דאין לן דקיימא כן,דכיון אם
מומר בישראל אלא ממש מנסך משכחת וקיבל,לא בו בהיתרו לא אבל

שפיר.התראה אתי זה מקום,ולפי בכל כן תקנו שלא דקים,מה ליההיכא
מיניה בתקנתן,בדרבה חכמים יועילו דלא דחייב,משום נאמר אם דאפילו

במזיד הייתי,בתשלומין שוגג ולומר לאערומי אתי וידליק,אכתי שיזיק או
בעדים שלא במנסך.גדישו כן שאין אלא,מה דאוסר משכחת דלא כיון

מומר בעדים,בישראל שלא שניסך נאמן יהיה לא לא כן דא,אם יכאוכיון
הייתי שוגג ולומר לאערומי מצי לא תו .עדים

  א"דף נג ע
דקא',גמ)א משום תרומה אי מטמא תנא להדאי י"רשפירש.לגמרימפסיד

לאכילה תו חזיא הגמא"הרשבוהקשה.דלא אמרה בהמשך אבל',הא
ליהמטמא מפסיד לבהמהי"רשופירש.לגמרידלא או להסקה דחזי .משום
דהואלגבידהכא,ותירץ כל אלא להו מפסיד דלא בעיהאד,מדמע אי

תרומה בדמי לכהן לגמרי.לזבוניה מפסיד למטמא ליה חזי,שויא דלא משום
תבשילו תחת להסיקה לגמרילקמןאבל.אלא לה דמפסיד מנסך ,לגבי

אסורלודאפי ואפיאין,בהנאה ד,מפסידחשיבתרומהלומטמא חזיאמשום
 .הסקהל
ד"רש)ב לי"י למה מדמע,ה שכן כל דרישא בתרתי מנסך דתנן הקשה.כיון

לעיל,ש"הרש אמרינן ממטמא,דהא מדמע ידעינן הוה מפסיד,דלא דמטמא
טפי לגמרי דמפסיד ממנסך ליה ידעינן הוה דלא שכן וכל  .לגמרי

ניכר',גמ)ג שאינו היזק טעמא היזקמאי שמיה החתםתמה.לא בחדושי
לומר,סופר אפשר התורההיאך להפסידיהיהדמן והיתר אלפיאפילוהפקר

חברו של רבבות ידי,אלפים ניכרעל שאינו כתב.היזק כן שמיה,ועל דלא
היינו דקראבנכללשאינו,היזק נזיקין תשלומין,פרשת אלא.ממיטבלדין

בכללש דיןהוא הדיןשבית מן שלא ועונשין והזמן,מכין המקום לפי ,וקונסין
והניזק ש.והמזיק חכמיםעד שבתורה,תיקנו ניזקין ככל מקום.שיהיה ומכל

למעט,הקשה תיתי ניכרמהיכי שאינו היזק התורה בכלל,מן יהיה שלא
ישלמנ" בהמה טעם:)פד(מסנהדריןהוכיחו".המכה ליכא דמסברא דהיכא

דקרא מדיוקי לה דייקינן לא דאיתא,וכתב.לפטור מה קמאדלפי :)פד(בבא
מד איכא עזאי הציפורןלבן על בשפוד הכהו לפטור שאינו,יעוטא צער דהוה

וחומר.ניכר מקל דיליף לומר ניכרדאם,יש באינו פטור באדם שכןכ,אדם ל
בבהמה עזאיולרבי.אדם אבן כוותיהו,דפליג לומרצ.הלכתא דיליף,ריך

באדםימדאיצטר לחייב דך פטורמשמע עיון.בבהמה בצריך .וסיים
אפיל',גמ)ד הכי נמיאי במזיד קרשקש(א"הריטבהקשה.ו מאי,)רבינו
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פטור,קושיא דשוגג כיון חייב,הא דמזיד קאמר אפילו כן מודע,אם מצי הא
טמאות שטהרותיו בשוגג,ליה טימאן מקשה,ותירץ.שהוא דקא דאי,דהיינו

במזיד טימאן והוא חייב דמזיד כלל,איתא יודיעו שלא,לא הוא שמתיירא
כ ידי על טימאןיבא שבמזיד לדעת למיחש,שנינןומ.ך ליכא דכיון,דלהכי

יודיענו להזיקו הוא יודיענו,דמתכוין לא והוא,שאם הזיקו שלא נמצא
מתכוין איסור,להזיקו להאכילו  .ולא

וכו',גמ)ה חבירו של טהרותיו ומטמא הולך ואחד אחד כל יהא כתב.'שלא
יהא,א"הרשב שלא כדי ליה מחייבינן לא ומטמאדשוגג הולך ואחד אחד כל

הייתי שוגג ואומר חבירו של יוחנן.טהרותיו לרבי ליה דסבירא דכולי,משום
קנסינן לא גמור,האי שוגג שהוא מזה ממון הכי,דנוציא דקניס אלא,וליכא

במזיד בין בשוגג בין דמחייב מאיר מזיד,רבי אטו שוגג כרבי,דקניס ואנן
קניס דלא לן סבירא מזידוא.יהודה אטו שוגג קניס יהודה דרבי גב על ,ף

ונתפצעו,:)נד(לקמןכדמוכח שנפלו פרך דאתי,באגוזי משום וטעמיה
הייתי שוגג ואומר הכי,לאיערומי אמרינן התם מפקינן,דדווקא דלא משום

מידי .מיניה
וכו',גמ)ו שפגלו ניכר'הכהנים שאינו היזק אמרת א"הריטבהקשה.ואי
קרשקש( ניכר,)רבינו שאינו היזק ליה קרי קעבדי,היכי מעשה הא

כנחירה,בשחיטתה היא הרי ראויה דאינה נמי,כיון אמרינן זה ,דמטעם
הוא ניכר דהיזק משום חייב שקלקל אומן משאר,ותירץ.דטבח דקושיין

והקטרה,עבודות זריקה הוא,כגון ניכר היזק כתב.דלאו חשבינן,ועוד דכי
כהיזק פסולה בשחיטה,ניכרשחיטה כשפוסלה שחוטה,היינו דאינה דנמצא

נחירה פגול,אלא גבי הכא היא,אבל ראויה גרם,שחיטה אחר שדבר אלא
ליפסל הוא,לה ניכר שאינו היזק שכן [וכיון ו. אות לקמן ]ועיין

וכו',גמ)ז מלאכה היזק'העושה שמיה ניכר שאינו היזק אמרת הקשה.ואי
לאו,א"המהרש דאמר היזקדלמאן תיקשי,שמיה אדם,נמי בדיני ,דלחייב

וכו הולך ואחד אחד כל יהא הני,ותירץ.'שלא בכל חומרא שום דאיכא
מלאכה בעושה דליתא מנייהו,דמתניתין למילף .וליכא

ד"רש)ח ותדוש"י מחשבה,ה מחמת דפסולה ליה מחייבינן לא .דאמחשבה
במחשבה,א"הרשבהקשה נמי דהוי מפיגול שנא עבידו,מאי דלא גב על אף
ששוחט,ותירץ.מעשה מעשה עושה שמפגל דבשעה התם הכא,דשאני אבל

מעשה עושה .אינו

  ב"דף נג ע
כנגדן',גמ)ט הא בגופן וד"די"רשירשפ.הא ששקל דרבא"ה ,בגופןד,ה

שנתותהיינו מאותן לאיזו יודעים והיו שנתות בו שיש בכלי המים שהיו
עולין בהןנוהיי,כנגדןוש.המים ושקל מאזנים בכף המים כתב.שהיו

קרשקש(א"הריטב בגופן.רבובשם)רבינו דפוסלין משום,דטעמא לאו
השקילה בהן,מעשה שנתערב הבשר לחלוחית משום שנפסלים,אלא

בהןהיינו,בגופןד,'פיח"דרוהביא.בתערובות ועושה בשר בהן ששקל
כ[.מלאכה השקילה דמעשה מלאכהדהיינו הווי בהן,כנגדןו].נגדם ששקל
המים[,משקולת כנגד משקלה וכיון אבן שלקח משקולתהובאות]דהיינו

בשר המשקולת,נןפסליולא.שוקלים כיוון ד.משום היהכיון צריךלא
בשר שקילת לצורך אלא עצמה בעינן,למשקולת לפסול דומיא"וכדי עובד

לצורך"דעבד שפירלאאפירושידלהא'הקךא.דהיינו דאאתי מרההא
ואידי,בסמוך'הגמ הגמד[',וכוכנגדןאידי פירשה שכך דתני'היינו למאי

חטאת במי מלאכה כנגדןו].שעשה כששוקל מלאכה עושה קרי לא[,כי הא
דעבד דומיא לפ].הווי שפירי"רשירושבשלמא דכנגדן,אתי דהחסרון ,כיון

כמלאכה המעשה בהגדרת מחשבהאלא.אינו אלא מעשה בהו עביד .דלא
לומרו דיש לישנא,כתב האי נקט הא [דמשום מהיו. היטב להבין יש

לרשתמהא"הרשבאמנם]כוונתו הדעת,י"אף בהיסח דתלוי אמאי,כיון
מלאכה בהן בעושה לה בה,נקט מעשהסיחלישמעינן בלא ונשאר.דעתו

 .בקושיא
ד"רש)י ונפסל"י מלכות,ה דדווקא,תבכובמאירי.שפסלתו אומרין דיש

מדינה אחרות,בפסלתו במדינות יוצא  .דעדיין
הוא"ד'תוס)יא גזלן וכו,ה ניכר שאינו דהיזק דכיון לומר הקשה.'ויש

כןם"המהר ממילא,אם והוכחשה בהמה שלך,בגזל הרי אמרינן אמאי
בריא,ותירץ.לפניך דהדר שאני הקשה.דהכחשה זה סלקא,ולפי מאי

דתו מהכחשה'סדעתייהו שאני,להקשות הכחשה קושית,ותירץ.הא דעיקר
בידים'התוס למטמא ממילא נטמאת בין לחלק דיש סברא מכח .היתה

בידים,ד"בתוה,ד"בא)יב אתפסיה אפילו ניכר שאינו היזק ליה חשיב אי
למלךהקשה.פטור ה"פ(המשנה ואבידה מגזילה חייב,)ד"ג ודאי בידים ,הא

דמחייבינן היכי המטמאכי והמנסך,את גיטיןותירץ.המדמע דכיון,התורת
וכו הולך ואחד אחד כל יהא שלא החיוב טעם שפיר',דעיקר טעמא האי

ומנסך במטמא כן,שייך לעשות שאסור נותן לבית,דהדין השור למסור אבל
מדאורייתא,דין חיובא לבית,הוי המוסרו לחייב תקנה לעשות שייך והיאך
יה,דין שלא דיןכדי לבית מוסר אחד כל מיתה,א שחייב .שור
שבת'ר',גמ)יג למוצאי יאכל בשוגג אומר יהושעהקשה,יהודה דכי,הפני

יאכל לא ביום דבו מזיד,היכי אטו שוגג דקניס יאכל.משום אמאי נמי הכי
שבת דמזיד,למוצאי דומיא עולמית יאכל שלא ליה קנסינן לפי,ותירץ.ולא
שכתב מזיד,.)טוליןבחו(א"הרשבמה אטו שוגג דקנסינן דלא,דהא היינו

הייתי שוגג ולומר במזיד לעשות לאערומי אלא.ליתי שייך לא טעמא והאי
ביום בו בשוגג,לענין ליה שרינן במזיד,דאי למיעבד כיון.אתי הכא אבל

ליה שרינן שיעשה,דלא בכדי שבת למוצאי למיקנסיה,אלא שייך לא תו
ע יאכל שלא בשבת,ולמיתשוגג ולמיעבד לאערומי ליתי דלא היכי כי
שבת במוצאי בהיתרא,שיאכל שבת במוצאי למיעבד מצי הכי ולא,דבלאו

איסורא ואכיל היתרא .שביק
ד"רש)יד מינה"י בדילי מיבדל כוכבים דעבודת חומרא משום צריך,ה ולא

איתןכתב.למיקנסיה דקניס,דמשמע,המצפה שבת ליה,דגבי סבירא לא
מיניה,יהודה'רל בדילי 'דר,חזינן,.)יא(בפסחיםדהא,והקשה.דמיבדל

ליה סבירא מיניה,יהודה בדילי מיבדל דשבת חומרא משום ומשום,דאמרינן
מנטפת שתהא בשביל הנר פי על שמן של שפופרת ליתן מתיר גזר,הכי ולא

מיניה לאיסתפוקי אתי לחלק,וכתב.דלמא דש,דיש דלהבא גזירה מאבין
איסור לידי העבר,יבא על דקנסינן איסורא,לקנסא עביד דנהי.דכבר

ר גזר לא איסורא אטו שבת'דהיתרא גבי מיניה,יהודה דבדילי טעמא ,משום
קניס איסורא דעבד היכא מקום בדילי,מכל דמיבדל טעמא ליה מהני .ולא

בדאורייתא"ד'תוס)טו וכו,ה תאמר במקדש'ואם שפגלו כהנים וקתני
פטוריןשו הן,תירץש"וברש.גגין דזריזין כהנים שוגג,דשאני קנסום לא לכן

מזיד תני.אטו שוגגים,שפיגלוהכהניםולהכי פטרום דלכך טעמא לאורויי
הם שכהנים  .לפי

בדאורייתא',גמ)טז מאיר אדרבי מאיר דרבי דלא,א"המהרשכתב.ורמי
לתרץ ליה דרבנן,ניחא הזה בזמן בשביעית סתמאדכ,דמיירי דתני יון

גווני"בשביעית" בכל איש.משמע קמ(והחזון העזר עוד)ז"אבן דאי,ביאר
לקיים שרי דאורייתא ששביעית דבזמן הזה,נימא בזמן להחמיר ראוי אין

מבדאורייתא שביעית,ועוד.יותר בין לחלק כלל דרך מאיר רבי מדאמר
דאורייתא,לשבת דשביעית בזמן אפילו .משמע

יעקורהנוט',גמ)יז במזיד יקיים בשוגג בשבת דודהקשה.ע המקדש
לה( סימן במזיד,)שביעית בשבת דהמבשל למוצאי,כיוון מאיר לרבי שרי

שיעשו בכדי שיטע.שבת בכדי שבת במוצאי הנטיעה נמי דהא,ותירץ.נתיר
מלאכות בשאר דווקא היינו שיעשו בכדי להמתין שממתין,דמהני ידי דעל

הכנתם זמן שבת,שיעור ממלאכת נהנה דלא שההנאה.נמצא באילן אבל
בשבת ניטע שהאילן כבר,ממה שנהנה מה לגבי שימתין מה יועיל לא הרי
וגידול נטיעתו בשבתבעצם מיכן,ו לאחר אף נהנה .שממנו
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