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לטדף ק – קח דף בבא בתראמסכת .  התשע"ז רייא יד ס"ד,ב
 

 פרק יש נוחלין

 דף קח ע"א

רב (רמז תרע״א) בשם כי בהגהות מרדכתב  מתני, יש נוחלין ומנחילין.) א

דיורש אין יורש אויר בלא גוף, כגון אויר ודירה ואכילת פירות האי גאון, 

 בלא גוף.

(לד: סוף ד״ה א״ל), דהנחלה הרשב״א בנדרים וכתב מתני׳, ומנחילין. ) ב

שם הר״ן אינה באה מן המוריש, אלא התורה היא שזיכתה. וכן כתב 

 ה דזכי ליה רחמנא.(מב.), דלאו מדידיה מתהני, אלא מירושתי

(אות א׳), דהאי תנא היד רמה ביאר מתני׳, ויש נוחלין ולא מנחילין. ) ג

אנחלה דאתיא ממילא קאי, ואפרשת נחלות, וכיון דבקורבא תלא רחמנא, 

סלקא דעתך אמינא דכל שני קרובים שהאחד נוחל את השני במיתתו, 

אין הדבר כשימות הוא, ינחיל את מי שמנחיל לו, קא משמע לן מתניתין ד

 כך אלא ארבע חילוקי דינים יש.

דלא קאי התוס׳ רי״ד, כתב מתני׳, והאחין מן האב נוחלין ומנחילין. ) ד

א״אלו נוחלין ומנחילין״, דאם כן אמאי הוה צריך למיתני שוב, ״נוחלין 

ומנחילין״. אלא הכי פירושא, אלו נוחלין ומנחילין האב את הבנים והבנים 

ת זה הוו להו נוחלין ומנחילין, וגם האחין מן את האב, וכיון שזה נוחל א

כתב, דלשון ״ואלו נוחלין ומנחילין״ בתוס׳ יו״ט האב נוחלין ומנחילין. אבל 

 מיותר, דהא מסיים נוחלין ומנחילין, וכן מסיים בכולהו.

ד״ה ורב ענן (קכה:) הרשב״ם לקמן ובגדר ירושת אחין, כתב  מתני׳, שם.) ה

יינו הבאין מכוחו ולא ירתי ירתי דהוא דאחין הם בכלל ירתי, דהאמר, 

(סוף סימן והקהלות יעקב (אות שד״מ), הקובץ שיעורים מכח כוחו. וכתבו 

מב), דמוכח דסבירא ליה דאח יורש את אחיו שלא בדרך משמוש. אבל 

כתב, דירושת אחין היא על ידי משמוש, דיורשים דרך בחידושי הרמב״ן 

(במדבר כ״ז ט׳),  בפירוש התורה אביהם היינו אביו של מת. וביאר הטעם

כי הירושה היא בשלשלת הזרע ביוצאי חלציו, ולא לצדדין, ולכך ירושת 

 אחין פירושה, שהאב יורש בקבר, וממנו תבא לאחים.

(בש״ע מהר״ר ואלק כהן בשם התוס׳ יו״ט כתב  מתני׳, האיש את אמו.) ו

את  ״את אשתו, תנא נמי ״האיש סימן רע״ו), דמשום דתני גביה ״האיש״

 אמו, אף על גב דהוה ליה למתני ״הבן״ את אמו.

דהוא הדין דהוה מצי המהר״ם שיף,  כתב גמ׳, מאי שנא דקתני האב כו׳.) ז

 למיפרך, מאי שנא דקתני נוחלין ברישא, ליתני מנחילין ברישא חדא וכו׳.

בשם בשיטה מקובצת ביאר  גמ׳ דאתחולי בפורענותא לא מתחלינן כו׳.) ח

נים את האב הוה פורענותא במנחילין, מכל מקום דאף דהבתוס׳ הרא״ש, 

 רישא הוה נוחלין והיינו ברכה.

הפני שלמה, נוחלין ומנחילין. הקשה  רשב״ם ד״ה והבנים את האב,) ט

תוס׳ ד״ה האב את דלכאורה הוא שפת יתר. ותירץ, דאתי לתרץ קושית 

דהא דקתני הבנים סוף ד״ה אף האשה, (קיד:) לקמן וכמו שכתבו הבנים, 

 האב, הוא משום דכל נוחלין ומנחילין קחשיב.את 

ורשב״ם אין נכדה בן אחותה כו׳. רשב״ם ד״ה ולא מנחילין, בתוה״ד, ) י

הרש״ש, נמי נקט לשון נכד גבי בן אחיו. וכתב ד״ה אחי האב, (קט.) לקמן 

כתב, והיעב״ץ שלא ידע היכן מצא שם נכד על מי שאינו בן הבן או הבת. 

כתב היעב״ץ, ברשב״ם ד״ה האשה (קיד:) קמן ולדפירושו נכדה של זקנה. 

והר״מ שטרשון בהלבנון שצריך למחוק, דלא שייך לקרות נכד לבן אחיו. 

 (שנה ח׳ גליון כ׳) כתב, שכךנוהגים בשפת הצרפתים.

דלא הוה ליה הרש״ש, אלא קרובי בעלה של דינה. העיר בא״ד, ) יא

ד״ה ף) ״הרי(נב. מדפי רש״י שברי״ף לתלות בבעלה כי אם באביו, ולשון 

 , קרובי אביהם בעל דינה כו׳.ובני

אבל אם אמו קרובה לו מצד משפחת רשב״ם ד״ה לא נוחלין, בתוה״ד, ) יב

דלכאורה פשוט הוא אף לדרדקי, דכי בשביל הרש״ש, אביו כו׳. הקשה 

שהיא אמו תגרע. ותירץ, דסלקא דעתך מדרבנן דלא תירות, כמו שמצינו 

 (צז:).ביבמות מעין זה 

דהיא גופה משנה דלא צריכא היא אחין מן האב, בסוה״ד, תוס׳ ד״ה ו) יג

הא אכתי ליתני ברישא בני האח אגב בני אחות המהרש״א, כו. הקשה 

דסיפא, דההיא משנה דצריכא היא. ותירץ, דלא קשיא לתוס׳ אלא מאחי 
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 האב שכתובים בפרשה.

 

 דף קח ע"ב

א הא מפשטהמהר״ם שיף, הקשה גמ׳, איידי דאתיא ליה מדרשה כו׳. ) יד

דקרא דאחי האב, שמע מינה אב, דמכח מאן קאתי, ולא בעינן עלה דרשה 

ד״לשארו״, וילפותא דשארו זה האב איצטריך להקדימו לאח, וזה לא 

נשמע ממתני׳ דאב קודם לאח, ואי משום דאקדמיה לאחיו הא הכא נמי 

 אקדמיה לבנים את האב אף דבנים קודמין, ועיין מה שתירץ.

(צה:), דהתם איתא חיות בבבא מציעא  המהר״ץהקשה  גמ׳, שם.) טו

דכתיבא בהדיא קתני, דאתיא מדרשא לא קתני. ותירץ, דמה דאתיא 

מדרשא לא חשיבא ליה, אלא חביבא ליה, ולכך כששונה תרווייהו מקדים 

למה דאתי מדרשא, שנתכבד בו יותר, אבל כשמזכיר חד מיניהו, ודאי יש 

 לו להזכיר הא דכתיבא בהדיא דחשיב טפי.

(במדבר כ״ז ט׳), דהא  הרמב״ן בפירוש התורהכתב , שארו זה האב. גמ׳) טז

דלא כתב קרא להדיא דאב יורש, היינו משום דבמשפטי הירושה כל 

מנחיל נוחל כי הקורבה שוה, וכיון שאמר הכתוב שהבן יורש את אביו, גם 

האב יורש את הבן. עוד כתב, דאולי בבאי הארץ לא היה מעשה שנחל 

 האב את הבן.

מרבה אני את הבן שכן קם תחת אביו ליעדה ולשדה אחוזה.  גמ׳,) יז

, אמאי לא אמרינן שכן איכא דקשיא ליהבשם בעליות דרבינו יונה, הקשה 

קם ליעדה ולנחלה, דהא בהדיא כתיב, שהבן והבת קודמין לאח, וכיון 

שהבן קודם לאח לנחלה מרבה אני את הבן שיקדים לאב יותר מן האח. 

ודא נסיב לקורבות דבן שאינן נמצאות באח כלל, וכתב דלא קשיא, דתלמ

אבל קורבה דנחלה, אף שהבן קודם לאח, אינה ראויה לעמוד כנגד קורבה 

דיבום, לפי שהיא באח ואינה בבן כלל, מה שאין כן קורבה דנחלה. וכעין 

דלא חשיב אלא הנהו דליתנהו ד״ה מרבה, (יז:) תוס׳ קידושין זה תירצו 

 אבל נחלה איתא נמי באח במקום שאין בן ובת.באח כלל ואיתנהו בבן, 

מכל הריטב״א, הקשה גמ׳, כלום יש יבום אלא במקום שאין בן כו׳. ) יח

מקום הרי במקום שאין בן, האח קם תחתיו, ומה קושיה היא זו. ותירץ, 

דכיון דבמקום שיש בן אין צריך ליבום, וכשאין בן צריך ליבום לקיים שמו, 

חת אביו ומקיים שמו, מה שאין כן באח, הרי כאן ראיה גמורה שהבן ת

 דאף כשהוא קיים בעינן יבום, ובלא יבום חשיב שם המת מחוי.

ונתתם את נחלתו לשארו כו׳. רשב״ם ד״ה מלמד שהאב, בתוה״ד, ) יט

דללא צורך הוא, שהרי שארי קרובים הכתובים אחר ״כי הרש״ש, העיר 

ינן מן אם לשארו״ באו כאן כפירוש, ולמעוטי אם ואחות נמי שמע

 (קיג:).דלקמן ״ממשפחתו״ ומהקישא דירושה שניה לראשונה 

פירש ריב״ם יהא קודם לבן ולא לאח כו. הקשה תוס׳ ד״ה יכול יהא, ) כ

מהיכי תיתי להפוך המקראות, ולאמר אח אב ובן דלא המהר״ם שיף, 

כסדר המקרא, דאף דשארו צריכא למיקדמיה דשארו למה לי, מכל מקום 

ורך, הא אכתי לא ידעינן לימוד ד״הקרוב״. ותירץ למה נהפוך דאח ללא צ

דודאי אסיק אדעתיה דרשא ד״הקרוב״, ומכח זה מקשה יכול הפני שלמה, 

 יהא קודם לבן ולא לאחר משום דאח קרוב יותר.

דשיטת הריב״ם הפני שלמה, ואין נראה פירושו כלל כו׳. כתב בא״ד, ) כא

י דקראי שלא דהקרוב אתא לגלויהרשב״ם ד״ה מלמד שהאב, כמו שכתב 

דהא דאמרינן קראי שלא כסדרן, הוא פשוט בלי שום התוס׳, כסדרן, ודעת 

 לימוד.

ואם תאמר אחי אביו דכתב רחמנא כו׳. תוס׳ ד״ה יכול יהא, בתוה״ד, ) כב

דהא דהקדימו המאוחר בפסוק להקשות על אחי אביו המהרש״א, ביאר 

אביו קשה למה לי, ואחר כך על האחין למה לי. משום, דהך קושיה דאחי 

לכולי עלמא, אבל אחין אינו קשה אלא למאן דאמר לאו כסדרן כתיבי, 

אבל למאן דאמר כסדרן כתיבי, איצטריך למכתב אחין, למדרש 

 מ״והעברת״ במקום בת אתה מעביר כו׳.

דקצת קשה, המהרש״א דאית לן לאקדומי אב לחד מהנך. כתב בא״ד, ) כג

קדומי לאב מכולן, דאם הקרוב קרוב קודם למה לי, דעל כרחך לית לן לא

 כן לא לכתוב אחין.

 

 דף קט ע"א

דבהאי טעמא סגי הריטב״א, ביאר גמ׳, כיון דלענין יבום בן ובת כו׳. ) א

שתהא קודמת הבת לאב, ולא הוצרכו לומר בבן מעלות אחרות, אלא כדי 

להוציא את האח. ועוד, דאי נפרוך מיעידה, בת לאו בת יעידה היא, ואי 

 (קי:).לקמן י טעמא נמי נפקא ליה לתנא כדאמרינן משדה אחוזה, הא מהא

(קח:) התוס׳ לעיל פירשו  גמ׳, לענין נחלה נמי בן ובת כי הדדי נינהו.) ב

דבת עדיפא מאח, כיון שהיא מקימה שם, ואח אינו מקים שם, ד״ה כלום, 

(שם) דבריהם אמאי איצטריך התורת חיים אלא צריך לייבם. והקשה 

הא הוה ליה למימר דבת עדיפא וקרובה טפי הש״ס למיתלי את הבת בבן, 

מן האב ומן האח, כיון דאין יבום במקום בת. ולכן פירש, דאין לבת 

מעליותא טפי מאח לגבי יבום אלא שווים נינהו, והכא הכי פירושו, כיון 

דגלי לן קרא חד זימנא דבת חשובה כבן, דכי היכי דבן פוטר מיבום הכי 

ן יבום ליכא כלל קדימה לבן טפי מבת, נמי בת פוטרת מן היבום, דלעני

ילפינן מיניה לכולהו דוכתי, ואמרינן מסתמא דבת שוה לבן לכל דינים 

 שבתורה, אלא אם כן גלי לן קרא בהדיא דבן עדיף מבת.

אם כן, נאמר אף  הרשב״א,הקשה  גמ׳, אחי האב לא צריכי קרא כו׳.) ג

ש נחלה, אחין מן האב לא צריכי קרא, דאחין מכח אב קאתו ולמשמו

(קטז:), דאמרינן אברהם ויעקב בנכסי עשו, דיעקב קודם, לקמן כדמוכח 

משום דאילו איתיה ליצחק הוה קדים, השתא דליתיה ליצחק, יעקב קודם, 

משום דיעקב יוצא יריכו של יצחק, כלומר משום משמוש נחלה קודם, 

 אלמא יעקב מכח יצחק יורש בנכסי עשו אחיו. ותירץ, דאחין ודאי צריכי

קרא, דבלאו קרא הוה אמינא דאינהו קודמין משום דקרובים אליו טפי 

 מאב, שכן האח קאי תחת אחיו ליבום.

(ריש הסמ״ג ביאר  גמ׳, ואי אתה מעביר נחלה מן האב במקום אחין.) ד

מצוה צ״ו), שמסתמא דבר הכתוב בהוה, שאין דרך האב להיות קיים 

 בשעה שבניו מנחילין.

ואם אין לו אחים לבת, בתוה״ד,  רשב״ם ד״ה מלמד שהאב קודם) ה

דכיון דלא אסיק אדעתיה המהרש״א, והעברתם את נחלתו לבתו. ביאר 

הא דמשני כיון דלענין יבום כו׳, אם כן בת אינה קמה לכלום תחת אביה, 

 במהר״ם שיף.ולכך פירש הרשב״ם דאח יקדום לבת. ועיין עוד 

בר שמעינן דלקדם אחי האב כרשב״ם ד״ה ומשני אחי האב, בתוה״ד, ) ו

דאפילו אם לא נכתב אחי האב הוה ידעינן, המהר״ם שי״ף, כו׳. העיר 
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 דאטו בר קשא דמתא לירות.

דלא דקדק הכתוב בסדרן רשב״ם ד״ה קראי שלא כסדרן כתיבי, בתוה״ד, ) ז

ארשב״ם (קח:) הפני שלמה לעיל משום דסמך אמאי דכתב הקרוב כו׳ כתב 

לומר, דאינו מחמת דכתיב דלולי דברי הרשב״ם נראה ד״ה מלמד שהאב, 

״הקרוב״, אלא דמסידור הכתובים אין ללמוד דבר שהוא נגד השכל שיהא 

מאוחר האב לאחי האב, כיון דמצינו למימר שנכתבו שלא כסדרן ואין 

מוקדם ומאוחר בתורה. וגם יש סברא טובה לומר, דהתורה כתבו בסוף 

רי נלמד וברמז ״שארו״, משום דהוי דרך קללה, רק ממה שמיותר לגמ

 שהוא קודם לאחין.

מיהו השתא דכתיב והעברתם בבת כו׳. תוס׳ ד״ה במקום בת, בסוה״ד, ) ח

דלמדנו שהיינו טועין בסברא שהיינו סוברין אב מהר״ם שיף, ביאר ה

 מאוחר אפילו לאח, וסברת התורה הוא שהיה ראוי לקדמו אפילו לבת.
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התוס׳ יו״ט ביאר וא. גמ׳, וממאי דשארו זה האב דכתיב שאר אביו ה) ט

(ד״ה והאיש את אשתו השני), דהכי קאמר, מכדי כל העריות משום שאר 

נאסרו, כדכתיב ״איש איש אל כל שאר בשרו וגו״׳, למה לי קרא למימר 

דשאר אביך היא, אלא למדרש דאביך הוא ה״שאר״ האמור במקום אחר 

 בפרשת נחלות.

כתב  רויה משפחה.גמ׳, ממשפחתו וירש אותה כו׳ משפחת אם אינה ק) י

(פ״א מנחלות ה״ב), ואין האם יורשת את בניה ודבר זה מפי הרמב״ם 

(קטו.) בת יורשת  לקמןהא מקרא נפקא לן הלחם משנה, הקבלה. והקשה 

ואינה מורשת. וכן בסוגיין, ״ממשפחתו וירש אותה״ משפחת אב קרויה 

שמע משפחה וכו׳, ומדוע כתב הרמב״ם דהוא מדברי קבלה. ואין לומר דמ

ליה דהך דרשה לאו דרשה גמורה. דהא מצינו דברים אחרים בגמ׳ דנפקי 

ליה מדרשה כי הך. ודוחק לומר דקאי אכל סדר נחלות, דאם כן היה לו 

לסיים כל הסדר ואחר כך לכתוב כן, וסיים, דאולי שאני בין הך דרשא 

 לשאר דרשות.

ששם  דאף על פיהיעב״ץ, כתב  גמ׳, דאיתרמי ליה גברא דשמיה לוי.) יא

העצם לא יוודע (על פי היחוס), כבר נמצאים כמה יוצאים מן הכלל. וגם 

מאחר ששמח בו כאילו הוא לוי ביחוסו, יסבול גם ה״א הידיעה. וביאר 

 הטעם ששמח בזה, לפי שהיו סבורין העם שהוא לוי ממש.הריטב״א, 

(בחידושי אגדות), דאף המהרש״א ביאר  גמ׳, כי היה לי הלוי לכהן.) יב

רו הלוים רק לשרת ולא לכהונה, מכל מקום בכך היה משתבח. שלא נבח

ולמאי דמסיק דההוא לוי יהונתן הוה דקאתי ממשה ניחא טפי, דכבר נתנה 

 גם הכהונה מתחלה למשה כדאמרינן בזבחים.

המהרש״א העיר גמ׳, והלא בן משה היה דכתיב ובני גרשום כו׳. ) יג

שה היה, אלא דמייתי (בחידושי אגדות), דבתורה נמי מפורש דגרשום בן מ

האי קרא דדברי הימים, משום דבהאי קרא כתיב ״בני גרשום שבואל 

 בשמעתין (קי.).כדלקמן הראש״, ושבואל הוא יהונתן 

גמ׳, אלא מתוך שעשה מעשה אבשלום כו׳ הכא נמי מתוך שעשה ) יד

(בחידושי אגדות), מאי אולמיה דהאי מהרש״א הקשה  מעשה מנשה כו׳.

הקלקלה במקולקל שלפניו כמו הך דאבשלום  מהאי. ותירץ, דתולין

ואדוניה, ניחא, אבל לתלות הקלקלה במקולקל שלאחריו כהך דיהונתן 

 ומנשה, לא שייך כל כך.

(בחידושי המהרש״א ביאר  גמ׳, שהרי משה שנשא בת יתרו כו׳.) טו

ולא נאמרו  אגדות), שעל הרוב ימשך הזרע אחרי הטבע ומעשה האבות,

ובהחלט, דכמה צדיקים מצינו שהיו בני רשעים דברים אלו על צד ההכרח 

וכן להיפך, ועוד, דבני משה ודאי קרובים יותר ליתרו והיו צדיקים, אלא 

 שהוא כן על הרוב.

דחשבו לו הדבר התורת חיים, ביאר  גמ׳, בן שפיטם אבי אמו וכו׳.) טז

ליוהרא, לפי שאין ראוי לקנא קנאת השם ולעשות מעשה גדול כזה, אלא 

בותיו גדולים חסידי עליון מקנאין קנאת ה׳ צבאות, דבכהאי אם כן מי שא

גוונא מסתמא טבע הבנים לאחוז מעשה אבותיהן בידיהם, אבל פנחס 

(פב:), בא בסנהדרין דפיטם אבי אמו וכו׳ אינו ראוי לכך, והיינו דאמרינן 

הכתוב ויחסו ״פנחס בן אלעזר וגו׳״, פירוש, דודאי היה ראוי לכך אפילו 

. וכן משמע דקאמר התם בקשו מלאכי השרת לדחפו, אמר מצד אבותיו

להן הניחו לו קנאי בן קנאי הוא וכו׳, דהיינו, שהמלאכים סברו דאין הוא 

ראוי, והקדוש ברוך הוא אמר להם דראוי הוא, הן מצד עצמו, והן מצד 

 אבותיו, ובתר הכי קאמר, התחילו שבטים כו׳, משמע דחד ענינא הוא.

וכתב נמי שארה כסותה ועונתה אשתו, בסוה״ד, רשב״ם ד״ה שארו זו ) יז

דאפשר לומר, דהרשב״ם מפרש, הרש״ש וכתב תוס׳ יו״ט. לא יגרע. עיין 

 דהיינו בעלה, הוא כסותה ועונתה לא יגרע. -״שארה״ 
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ביאר גמ׳, אלא אי אבוה דאימיה מיוסף אימיה דאימיה מיתרו וכו׳.  )א

לפינחס הוא, דיונתן יותר קרוב , דהחילוק בין יונתן אלא שב״ם ד״ההר

דפנחס לא בא ביניהם, דהחילוק  ו,, ביאראלא ותוס׳ ד״הליתרו מפנחס. 

אלא מצד אמו, מה שאין כן יונתן, בא מצד אביו. והקשה  מיתרו

למימר דפנחס בא  לגמ׳לא היה ד(בחדושי אגדות), לפירושם  המהרש״א

לתוס׳, דפינחס לא מיוסף, אלא, לרשב״ם דהיה רחוק מיתרו יותר מיוסף, ו

 מיתרו האם מצד היהפנחס ש אףד, פירש ךבא מיתרו אלא מצד אמו. ולכ

 מעשה בעל שהיה מיוסף ,אם מצדנמי  היה כל מקוםמ ,עגלים שפיטם

 אהני ולהכי ,שקול אם מצד יחוסו ויה ואם כן ,בהיפך וכן ,ביצרו שפטפט

 ןמה שאין כ .מעשים בבעלי בטובים אהרן שדבק אב צד לפנחס ליה

 בעל שהיה וממשה׳ כו שפיטם מיתרו שקול היה אביו מצדד אף ביהונתן

 צד מכל מעשים מבעלי שהיה יחוסו מצינו לא אמו מצד אבל ,מעשים

כתב ן וכ. מעשים מבעלי אביו מצד שהיה ,לפנחס כדמהניליה  דיהני

 .הריטב״א

אי נמי מדכתיב מבנות דמשמע משתי יאל, בתוה״ד, טרשב״ם ד״ה פו )ב

 כתב, דהוה כאילו אמר פוטי אלה. טב״א והריבנות. 

 ,הרש״שוי״ל משום שיהונתן מצד האב. הקשה  בסוה״ד, תוס׳ ד״ה אלא, )ג

דמכל מקום, אביו לא היה מיתרו אלא מצד אמו, וללישנא דאבוה דאימיה 

דפנחס מיתרו, מאי איכא למימר, הרי שקולים יהונתן ופנחס, דלענין 

 ירושה, בת הבן קודמת לבן הבת.

(חידושי אגדות),  המהרש״אביאר נא רוב בנים דומין לאחי האם. גמ׳, ת )ד

משום שהאחין והאחיות הנולדים בבטן אחד, קרובים לטבע אחד,  דהיינו

בנדה והעובר הוא ירך אמו, כי עיקר גופו של אדם נוצר מאמו, כדאיתא 
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  .(ל.)

גמ׳, ויאמרו לו מי הביאך עד הלום, וכו׳, לאו ממשה קאתית דכתיב ביה  )ה

(בחדושי אגדות), דהא דהזכירו  המהרש״אביאר  תקרב הלום, וכו׳.אל 

, דבתחילה אמרו לו מה אתה משוםדווקא הנך ג׳ דברים שנאמרו במשה. 

עושה מעשה כהונה ומלכות, דבר שאפילו למשה לא ניתן, וזה נדרש 

כוונתו  ״,הנני״במדרש על האי קרא ד״אל תקרב הלום״, דכשאמר משה 

אל תקרב ״ הקדוש ברוך הואני למלכות, וענה לו הנני לכהונה הנ היתה

דעשה כל  ,היינו לכהונה. ואחר כך אמרו לו לאו ממשה קאתית ״הלום

מעשיו במטה בשליחותו של מקום, ואתה עושה מעשיך בשליחות עבודה 

זרה. ועוד אמרו לו, דמשה רבינו התקרב לשכינה יותר מכל אדם כשאמר 

דיבור זה נצטוה לפרוש מהאשה, לו הקב״ה ״ואתה פה עמוד עמדי״, דב

 ,יעקב) עיןב(ברי״ף ואתה מתרחק מהשכינה על ידי עבודה זרה. ועיין 

 באופן אחר. ביארוד ובהגהות עיני שמואל

ולא מפני שהיה כהן דלאו כהן הוה תוס׳ ד״ה ולא תימא כהנא אנא,  )ו

 ,הביאובריטב״א כדאמרינן בהזרוע רב כהנא הוה אכיל בשביל אשתו וכו׳. 

 פרשים דתרי רב כהנא הוו, אחד היה כהן ואחד לא. דיש מ

בחוסן הקשה גמ׳, כיון שראה דוד שממון חביב עליו ביותר, וכו׳.  )ז

מאי ראיה דממונו היה חביב, אולי השכיר עצמו לעבודה זרה,  ,ישועות

דטעה בדרשא דמשה, דישכיר עצמו, וכדלעיל. ותירץ, דאי לאו דממון 

דברי משה דמותר להשכיר עצמו חביב עליו לא היה טועה ללמוד מ

, ואף רבינו לעבודה זרה. [וצריך ביאור, איך טעה לתלות דבר כזה במשה

שלא היה לבו לעבודה זרה, מכל מקום איכא  ,רשב״ם ד״ה ישכירדביאר 

כל ענין פסלו של מיכה באיסור בשימוש עבודה זרה. ובאמת, יש להתבונן 

שנעשו לישראל כקריעת שיצא עם כלל ישראל ממצרים, ונעשה לו נסים 

שמצינו שפסלו של מיכה הוא שגרם  ףלא פלטוהו, א ים סוף, וענני הכבוד

מבאר דפ״ו פ״י) שמות , (בספורנולפילוג השבטים, ולגלות הארץ. ועיין 

דהיה חסרון באמונה כבר בתחילת בשורת הגאולה על ידי משה רבינו, 

מורשה״. ויש אם ועקב כך נענשו שלא ירשו הארץ כירושה גמורה, אלא כ״

כן להסביר דיד ה׳ היתה שכבר מזמן גאולת מצרים עמד כח הרע הזה 

  .]הארץשנגרם על ידו לגלות 

עלויה.  להואנא אפייס רשב״ם ד״ה ששב לאל בכל לבו, בסוה״ד, [ )ח

וצריך ביאור דאחרי שטען להם, שאין עבודה זרה יכולה לעזור מהומה, 

בעדם. ויש ליישב לפי  ליהאאיך מיד אחר כן, אמר להם שהוא יתפלל 

פל״ד פי״ז), דכתב דיש איסור מיוחד לפעול דבר על שמות ( ,הספורנודברי 

שזה היה האופן שעבדו אותה בימי ידי הורדת הכח של העבודה זרה, 

ואם כן יש לומר דאמר להם שלהתפלל אליה אינו מועיל, אבל הוא קדם, 

 .יוכל להוריד הכח הנצרך ממנה לצורכו]

מדלא קתני הבנים והבנות את האב.  והבנים את האב מנלן, רשב״ם ד״ה )ט

דדייקינן דבן קודם לבת מדאייתר האי  ו,כתב ד״ה האב (קח.) תוס׳ לעילהו

בבא לגמרי, דמרישא דקתני דהאב מוריש לבנים כבר שמעינן דהבנים 

 רשב״ם לא פירש כתוס׳הד (פ״ח מ״א), התוס׳ יו״טיורשים את האב. וכתב 

, דהאי בבא אינה מיותרת. ד״ה האשה(קיד:) לקמן  תולשיט דאזיל משום

, נדייק נמי מרישא והבנותדייקינן מדלא כתיב  יוהקשה, לפירוש רשב״ם, א

, דאין האב יורש אלא בנו, מדלא קתני האב את הבנים והבנות. תיןדמתני

(קטו.) בהדיא, דהבן קודם לבת, לקמן  תיןדמבואר במתני אףעוד כתב, ד

הכא גם כן אגב אורחיה, ולקמן נמי תנייה למנות סדר  מכל מקום תנא ליה

 נחלות.  

למה יש לנו לשנות קראי  כתיבי כסדרן ולמ״דתוס׳ ד״ה טעמא, בתוה״ד,  )י

 ,, דלמאן דאמר כסדרןםדכוונתהמהר״ם שי״ף מכי היכי דכתיבי. ביאר 

בת,  תכוונת התורה להורות לנו סדר נחלות זה אחר זה, אם אין בן יורש

אינו  ״אם אין לו בן ונתתם״אחין, ומהיכי תיתי לומר שיורשין , ואם אין בת

מסדר נחלות, ואפילו במקום בן יירש בת. מה שאין כן למאן דאמר שלא 

 כסדרן אינו מכוון על הסדר כלל. 

החוסן הקשה  ור״י אומר דאפילו למ״ד כסדרן כתיבי אתיא וכו׳.בא״ד,  )יא

רשב״א, דמהיכי השל  אהקושיא קמייתדמכל מקום לא תירץ ר״י  ,ישועות

תיתי דלמאן דאמר כסדרן כתיבי האי קרא אינו להורות לנו סדר הנחלות. 

ותירץ, שלא חש לתרצה דאינה קושיא כל כך, דלא רצה רב פפא לשנות 

מסדר הפרשה, דלא כתוב בפירוש בקרא דהבן קודם, אלא דהיכא דליכא 

 הבת יורשת. ,בן
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דכל  ,הריטב״אביאר קשא דמתא לירות.  גמ׳, ואלא מאן לירות אטו בר )יב

שאר קרובים לגבי בן ובת כבר קשא דמתא נינהו. [ומבואר מדבריו דקרוב 

 יבמות( בקובץ הערותמאוחר במקום מוקדם אין לו שם יורש כלל, ועיין 

 סימן מ סק״ז וח׳)].

גמ׳, רב אחא בר יעקב אמר מהכא למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו.  )יג

ן, לפי שאין לו בן אנו ינ, דליכא למימר דהכי קאמרנו יונהרבי בעליותביאר 

כי מה  .מבקשים כל הנחלה, הא יש לו בן לא היינו שואלות כי אם חצי

אם היה להם פשוט שיורשות עם הבן, כל שכן  רילהם לאמר דבר זה, ה

ם אין בן, אלא ודאי דאמרו למה נגרע מפני שאין להם אשיורשות את הכל 

 ן היה יורש הכל.בן, דאם היה לו ב

גמ׳, ומאי קורבא דבן מבת שכן קם תחת אביו ליעדה ולשדה אחוזה.  )יד

למה לא נוכיח שבן קרוב מבת, מהא דקם תחת אביו  ,הפני שלמההקשה 

 בעבד עברי, מה שאין כן בת. 

דהא דאין בת קמה ליעוד דהיינו, גמ׳, יעדה בת לאו בת יעדה היא.  )טו

 לעיל(דרבינו יונה  בעליותה הקשו הוכחה דהבן קרוב טפי מבת. אינה

דאינו  ףבת, אירש הדאב יקדום ל ,(שם)דגמ׳ סברה  אי, מןקט.), דאם כ

ומשום דבן קם תחת אביו ליעוד ובת אינה קמה, [וכן כתב קודם לבן, 

מוכיחה שבן יותר קרוב ׳ . ותירץ, דהתם הגמרשב״ם שם ד״ה מלמד]

ינו קם תחת בנו מה שאין כן אב א ,מאביו, משום דקם תחת אביו ליעוד

 פשרמבת, דחינן, דאטפי להוכיח דבן קרוב  בעינןליעוד. אבל הכא ד

 כהדדי נינהו והא דלא קמה ליעוד משום דאינה בת יעוד. ד

כם הכי נמי בניכם ולא יגמ׳, אלא מעתה למען ירבו ימיכם וימי בנ )טז

, דהתם ודאי ליכא למימר הכי, דהא גבי מזוזה הריטב״אפירש כם. יבנות

 ירבו למען קרא אמר, וכדאיתא ביומא (יא:) נשים חייבות בהקאי, שה

 ״.חיי בעו לא והני חיי בעו הני״ בניכם וימי ימיכם

גמ׳, ממשפחתו וירש אותה כתיב, משפחת אב קרויה משפחה משפחת  )יז

(קט:), מגזרה שוה  לעיל ה הגמ׳והיינו, כדדרש אם אינה קרויה משפחה.

תיב משפחה היינו משפחת ד״ממשפחותם לבית אבותם״, דכל היכא דכ
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(פ״א מנחלות ה״ב) על דברי הלחם משנה אב דווקא. והקשה לפי זה 

לא הוה אלא מדברי  הדכתב דהא דאין האם יורשת בנ ,(שם)הרמב״ם 

 אמאיהוא ללמוד  הכא(שם), דכל דברי הגמ׳ באבי עזרי קבלה. ותירץ 

שת מהא, דאין האם יורליכא למילף יורשים, אבל  אינם אחין מן האם

איכא למילף דאין משפחת אם קרויה משפחה, מכל מקום  ף, דאהבנ

כתב הרמב״ם דהא דאין האם  ךבן יורש את אמו, ולכד האירושת האם מ

 .הלכה למשה מסינידהיינו  ,יורשת הוה מדברי קבלה

, דמכל מקום הריטב״אוכתב גמ׳, וכי איתמר דרבה לענין יבום איתמר.  )יח

 תיב ממשפחתו, מהכא שמעינן ליה.נקטה הכא, לרווחה, דאפילו לא כ

ודוקא בן בנכסי האם תוס׳ ד״ה האיש את אמו, מנא הני מילי, בסוה״ד,  )יט

בקובץ צריך למילף לפי שניסבת נחלה ממטה אביה ע״י הבן. הקשה 

התוס׳ בפשטות דצריך למילף שבן  ו(אות שכג), למה לא ביארשעורים 

ולא דמי  ,משום דמשפחת האם אינה קרויה משפחה ,יורש את אמו

       לירושת אחותו או בתו דהוה משפחת אם.  

 

 דף קיא ע"א

, הרש״שהקשה גמ׳, ותנא קמא לא דריש דיו והא דיו דאורייתא הוא.  )א

דהבן יירש לפני הבת,  מילףל נמי לא מצינןבלא דיו  מדוע בעינן דיו, הא

 .עליה לבת, אבל לא עדיף דאין הקל וחומר אלא שיהיה שווה

ואמשה רבינו אמאי נקט י״ד. חומר לשכינה י״ד, בתוה״ד, ד״ה קל ו תוס׳ )ב

מלך וכהן גדול יהיה  משוםדלהו לפרש א ח, דלא ניהמהרש״אביאר 

מקל וחומר, דמן הדין  למילף בעינןעונשה ז׳ לכל אחד. משום, דאם כן, לא 

 צריך להיות כך.

ורבינו חיים כהן מפרש קל וחומר לשכינה יותר מעט מז׳ תוס׳ בא״ד,  )ג

 במכילתא איתאשכן הדרך בכל מקום לכפול, וכד ,כתברמב״ן הו וכו׳.

אם עבד עברי עובד  )א פרשה דנזיקין מסכתא - משפטים( ישמעאל דרבי

 קל וחומר עבד גר שיעבוד שתים עשרה. ,שש

גמ׳, ושאני הכא דאמר קרא ממטות מקיש מטה האם למטה האב.  )ד

וחומר, דבן יורש אמו מקל  ילפינןדמשמע דעדיין  ,הרש״שהקשה 

מההיקש לחוד, דבן  ףלא ניל ומדועדבן קודם בירושת אמו.  ילףומהקישא נ

 יורש אמו כאביו, וכן דקודם לבת.

ואין נראה לרשב״א תוס׳ ד״ה מקיש מטה האם למטה האב, בתוה״ד,  )ה

דהא מכח דאבוה דאם לא ירית אלא על ידי משמוש דנפלו לפני האם 

(קנט.), דנכד יכול  לקמןאר דמבו ףדא ,הרש״ש והוא יורש את אמו. ביאר

מכל מקום סבירא ליה לרשב״א  .רש מכח אבוה דאבא, בלי דין משמושיל

דהני מילי כשיורש אבוה דאבא, אבל כשיורש אבוה דאימיה אינו יורש 

 אלא מכח משמוש, דמשפחת אם אינה קרויה משפחה.

ומיהו ההוא דואם אין לו בת איצטריך טובא דלא הוה ידעינן  בא״ד, )ו

דבן  ףלא ניל אמאי ,כתב, דיש מקשיןובריטב״א בן הבת יורש כלל. שהיה 

עיין עליו, לרבות בן  ״ואם אין לו בת״ )ט כז במדבר( יורש אמו, מדכתיב

(קטו.). ותירץ, דעדיפא למילף מקרא דמטות,  לקמןהבת, וכדדרשינן 

דשמעינן מיניה שהבן קודם לבת, מדהוקש מטה האם למטה הבת. ועוד, 

לאו משום משמוש נחלה יורשין אמן, אלא דין דה אמינא דאי מהתם הו

 הכתוב הוא שיורשין את הזקן יוצאי יריכו ויירש זרעו. 

(אות שמא), לשיטת הרשב״א, דאין הקובץ שעורים הקשה  .שם ,בא״ד )ז

אחרי דידעינן דבן קודם לבת  יורש אבוה דאימיה אלא מכח משמוש,

נימא  יסי אבוה דאימיה. ואמאי איצטריך קרא דבן קודם בנכאבנכסי האם, 

תוס׳,  והקש ה, אם כן מרגילה דאין ללמוד ירושה על ידי מישמוש מירושה

 כי היכי דלא ילפינןהרי אי אפשר ללמוד ירושה ראשונה מדין משמוש, 

 לתירוץ הרשב״א. צריך, ולא רגילה ירושה הבאה מכח מישמוש מירושה

יש ירושה שניה והא דדרשינן נמי מוירש אותה להקבתוה״ד, בא״ד,  )ח

, וביאר בבן הבתגרס והמהרש״א . בבת הבןלראשונה הוה מוקמינן 

אבל בן הבת  ,דהכל חדא, דכונת התוס׳ דבן הבן קודם לבת הבן ,הרש״ש

 לא הוה ידעינן דיורש כלל, דמשפחת אם אינה קרויה משפחה.

ולמאן דדריש בעל משארו איצטריך לעבור , הנמשך לעמוד ב׳)(בא״ד,  )ט

ליה ירושת הבעל אלא  דלית דלמאן ,המהרש״אלאוין. ביאר עליו בשני 

ללאו  .א ,פעמים, איצטריך שפיר לא תסוב ב׳ פעמים ב׳מדכתיב לא תסוב 

ללאו בהסבת הבעל, דאי לאו הכי לא ידעינן כלל ירושת  ב.ו .דהסבת הבן

על כרחך הוה ידעינן על  הבעל. אבל למאן דדריש ירושת הבעל משארו,

הבן והבעל, ולא איצטריך אלא לעבור בב׳ לאוין.  ידי לאו אחד הסבת

דגם למאן דילפינן ירושת הבעל מלאו דהסבה, בודאי  ,הרש״שוהקשה 

תעבור האשה על ידי שתנשא לאחד שיגרום הסבת נחלה בב׳ לאוין, 

דהלאו אינו אלא שלא תיסב נחלה על ידי נשואיה, יהיה מי שיהיה. ועל 

ירושת הבעל  ילפינןמאן דאמר דדל ,אלא ,דכוונת התוס׳ אינה ,כרחך

משארו לא איצטריך ב׳ קראי אלא לעבור בב׳ לאוין, מה שאין כן למאן 

דווקא לעבור בב׳ לאוין,  בעינןדאמר דילפינן מחד קראי ירושת הבעל, לא 

 ירושת הבעל.נמי  למילףאלא 

 

 דף קיא ע"ב

דהקשה קושיא  ,רשב״ם ד״ה ליתופירש גמ׳, גוד לית דין צבי למילף.  )י

(אות שכד), הקובץ שעורים דדבר קל הוא לתרץ. וכתב  ,אינה צריכהש

ודאי לא ידע  ,דאין נראה לאמר שחשדו שידע התירוץ, דמדהקשה

התירוץ, אלא כיון שקל לתרץ, הקפיד על הא דלא ידע התירוץ, דעל כרחך 

(הלכות  החפץ חייםדלא למד כדבעי, דיגעת ולא מצאת אל תאמין. וכתב 

 ,מ״ח אות ו), דהא דלא היה בדבריו משום לשון הרעכלל ד ב עהרן לשו

(סימן קנב), דמותר לרב החוות יאיר וכתב  ,הוא משום דהיה תלמידו

להוכיח תלמידיו אפילו בדברים קשים כדי לזרזם שיעיינו וישגיחו וישמרו 

 מן הטעות והשגיאה. 

אות קלז),  קדושין( הקובץ שעוריםהקשה  גמ׳, יכול אף היא תירשנו. )יא

מר כן, הא איתקש מיתה לגרושין, וכיון שמיתת בעלה ואפשר לאיך 

שו״ת  מתירתה, הוה כנתגרשה ממנו, והיאך תירשנו. ותירץ, על פי דברי

(סימן רנב סק״א), דירושה  בקצות החושן(ח״א סימן קכה) הובא  הרשב״א

 יא עם גמר המיתה, ובזמן זה עדיין אינה מגורשת. וה

לא שייך למיפרך אפילו בלא הנך  אהשתתוס׳ ד״ה לו משפט הבכורה,  )יב

דהשתא  ,כתבהריטב״א מיהו  .הרשב״ם ד״ה לוקראי דלעיל וכו׳. וכן פירש 

תלתא מיעוטי כתיבי, חד למעוטי בחור שנשא אלמנה דלא שקיל פי שנים 

בנכסי האם, וחד למעוטי אלמון שנשא בתולה, וחד למעוטי בחור שנשא 

 . היד רמהוכן כתב  .בתולה
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ומיהו קשה דאמאי איצטריך כלל יורש אותה, בסוה״ד,  תוס׳ ד״ה הוא )יג

מיעוט, דמדקפיד בסיבת הבעל ולא קפיד בסיבת האשה משמע דאינה 

דכיון דמצינו בתורה איסור לאשה להסיב  ,יורשת אותו. כוונת התוס׳

הירושה על ידי שתנשא לאחר, ולא מצינו איסור זה באיש, על כרחך דאין 

, דלולי קרא דאין האשה יורשת סן ישועותהחוהאשה יורשת אותו. ותירץ 

בעלה היינו אומרים דשפיר יורשת אותה, והא דלא הקפידה תורה שלא 

ינשא איש אלא לשבטו, הוא משום דלאיש לא היה הסבת ירושה אלא על 

ידי אשתו, ואינו כל כך שכיח שימות בלא בנים, מה שאין כן לאשה איכא 

ובחידושי רבי מאיר ידי בניה. הסבת ירושה בין על ידי בעלה ובין על 

דהא דלא הקפידה התורה, משום  ,תירץ, דלולי קרא היינו אומריםשמחה 

נשא ינשא לאשה אחרת, אבל אשה דלא תוכל להידהאיש יוכל עדיין לה

 שפיר הקפידה תורה. ,לאחר

, דהרי פנחס הרש״שהקשה גמ׳, וכי מנין לפנחס שלא היה לו לאלעזר.  )יד

(פרק כא) שנתנו לבני אהרון י״ג ערים  ביהושע מנוחלי הארץ היה, וכתיב

הם, ואם כן קיבל פנחס חלק שלא היה לאלעזר. ואם משום דלא יומגרש

(יב.), ועל כרחך דאיירי בעיר  במכותוכדמבואר  ,ניתנו ערים אלה לקבורה

אותו, דעל כרחך  האחרת, אם כן למה לא הוכיחה הגמ׳ מהאי טעמא שקנ

            , דערים אלה לא ניתנו לקבורה. לא איירי בחלק שקיבל מאלעזר

 

 דף קיב ע"א

תימה לרשב״א אי לבאי הארץ נתחלקה הארץ תוס׳ ד״ה מנין ליאיר,  )א

כתב, דיאיר נולד בארץ, וביד רמה אמאי לא היה ליאיר שלא היה לשגוב. 

ולכן אפילו דנתחלקה הארץ לבאי הארץ, מכל מקום לא היה ליאיר שלא 

 היה לשגוב.   

 ,רשב״ם ד״ה וכי תימאופירש  כי תימא לעבור עליו בשני לאוין.גמ׳, ו )ב

ששנה הכתוב כדי להתרות האשה שלא תנשא לשבט אחר, כדי להתחייב 

קיב:), היכי לקמן ( תוס׳ הרא״שבשם  בשיטה מקובצתמלקות. והקשה 

בשעת נשואין לא ידעינן אי הא , )אם ירושת הבעל דאורייתא(מתרינן, 

(אות שכה) מדבריו, דסבירא  הקובץ שעוריםוכיח יירש הבעל או הבן. וה

דידן נראה  שב״םהרדמדברי  ,ליה דהעבירה חלה בשעת הירושה. וכתב

בהסיבת הבעל דיבר י נימא דמיד בשעת הנשואין, אחלה דהעבירה 

הכתוב. ואם בהסבת הבן דיבר הכתוב, צריך לומר דלא תעבור בשעת 

 ובשעורי רבי שמואל. הנשואין, אלא בשעת ביאה, דאז ראויה להתעבר

דגם אם  ,ד״ה אי הכי(קיב:)  לקמן שב״םהר(אות טו), הוכיח מדברי 

 ברמב״ן העבירה היא הסיבת הבן, האיסור הוא במעשה הנשואין. ועיין

שאם האשה תינשא לשבט אחר  ,), שכתבלו, ז במדברהתורה ( בפירוש

ם אין בעלה ובנה יורשי ,באיסור, ואחר כך ירשה נחלה, כשהיא מתה

 אותה, וכונת הכתוב הוא דבאמת לא תיסוב נחלה.

הגידולי . והקשה התוס׳ הרא״ש קושייתעיין באות הקודמת  .שםגמ׳,  )ג

, דלא ידעינן כלל בשעת נשואין מינה הוי ליה לאקשויידעדיפא  ,שמואל

אם תיסב נחלה, דדילמא ימות הבעל לפני אביה ובלי שתלד, ובשעה 

 ב נחלה.   ושתירש לא תס

תימא הא היכא דאיכא  ,ה וכי תימא לעבור עליו בשני לאויןתוס׳ ד״ )ד

תוס׳ כתב בשם  ובשיטה מקובצתלמידרש לא מוקמינן בלאוי יתירה. 

, דהכא מוקמינן בלאוי יתירי, קודם שנידרוש ירושה שאינה מחמת הרא״ש

 . הריטב״אקורבה שלא מצינו כמותה. וכן כתב 

אשכחן דהבן יורש את אבל לא רשב״ם ד״ה וכי תימא אלעזר, בתוה״ד,  )ה

, הרש״שאמו בהדיא אלא מקל וחומר פריכא דאיכא למיפרך דיו. הקשה 

דעל ירושת בן כמו בת, הקל וחומר אינו מופרך, ולא אמרינן דיו אלא שלא 

, נימא ״אם כן תרי קראי למה לי״יירש קודם הבת. ועוד, לפי זה מאי קאמר 

 דאידך קרא אתא להקדים בן לבת.

את שדה חוזרת ביובל ונמצא צדיק קבור בקבר שאינו גמ׳, דאם כן נמצ )ו

(פי״א משמיטה ה״א), דמשמע דלולי שהיה המשנה למלך הקשה  שלו.

מר דפנחס קנה והיינו יכולים ל ,נמצא צדיק קבור בשדה שאינה שלו

), שהקונה ב טור מה דףה״ט,  ד״פ גיטין( בירושלמיהשדה. והרי מבואר 

ושב ״לחפור ולקלקלה, שנאמר ביובל שדה בזמן שהיובל נוהג אינו רשאי 

דהווה מצי . ותירץ, ״ ומשום הכי לא היה יכול לחפור קבראל אחוזתו

במנחת חינוך עוד שקיבל רשות מהבעלים לעשות בו קבר. ועיין  לאוקמא,

בישוב  .(אבן העזר סימן עד סוף סקט״ו)ובחזון איש  ,(מצוה שלט אות יח)

 הקושיא.

(סימן קיז סק״ב), הרי קבר אסור בהנאה,  בקצות החושןהקשה  .שםגמ׳,   )ז

, דאם הקדיש שדה בקדושת הגוף אינו הקדש ד״ה תוס׳(מ:)  בגיטין ומבואר

אדרבא כיון שעשאו קבר לא  אחוזר ביובל, ואם כן מאי קושית הגמ׳, ה

יחזור לבעלים ביובל. ותירץ, שדווקא בנין שנבנה על הקבר אסור בהנאה 

(מצוה והמנחת חינוך . (מז:) בסנהדריןכדאיתא  ,קבר מותרהאבל קרקע 

 ,(פ״ז מבית הבחירה הי״ג)הראב״ד מגמ׳ דידן לשיטת  וכיחשמא אות טז), ה

, מאי (שם) דשריהרמב״ם דאסור לקבור מת בעיר חומה, דאם כדברי 

אפשר לאוקמיה דפנחס קנה שדה זו בעיר חומה ולא הא קושית הגמ׳, 

 מיתות, ויוכל לקבור מתו.  פדהו בעליו בשנה ראשונה, ונחלטה בידו לצ

אי נמי ההוא דכתיב והיה השדה רשב״ם ד״ה משדה חרמים, בתוה״ד,  )ח

לו י, הרי בימי פנחס לא התחהריטב״אבצאתו ביובל קדש לה׳ וכו׳. הקשה 

ביאר כביאור ראשון  ךלמנות שמיטין ויובלות עד אחר כיבוש וחילוק. ולכ

 לבני המשמר. של הרשב״ם, שהחרים אדם נכסיו, ודינם דמתחלקים

 

 דף קיב ע"ב

(אות הקובץ שעורים כתב גמ׳, תניא בסיבת הבן ותניא בסיבת הבעל.  )ט

שכה), דנראה נפקא מינה בין סיבת הבן לסיבת הבעל, אם אינה ראויה 

להוליד, דבכהאי גוונא סיבת הבעל איכא וסיבת הבן ליכא. וכן להיפוך, 

 בשעורי רבי שמואלוהצד דמהני סילוק. לאם הבעל סילק עצמו מירושתה, 

דלא נראה לומר שהקפידה תורה דווקא אם תסוב הנחלה,  ,(אות טו), כתב

היה הסבת נחלה, מכל מקום הקפידה תורה תאלא אפילו אם ברור דלא 

 דלא תינשא לאחד דאינו מִשבטה.

דלפירוש הקונטרס לא אתי שפיר אמאי תוס׳ ד״ה ה״ג ר״ת וכו׳, בתוה״ד,  )י

, דאפילו דהרגיש המהרש״אהבעל. כתב  קרי הך בסבת הבן והך בסבת

יהו ברייתות תנו בין בסבת הבן בין ירשב״ם בזה, ופירש לפי שיטתו דתרוו

בסיבת הבעל, ולכך לא גרס הכא פסקא תניא בסבת הבן, מכל מקום לא 

משמע להו לתוס׳ הא דקאמר תניא בסבת הבן ותניא בסבת הבעל 

בסבת הבן וחדא בסבת  איהו קאי, אלא משמע דחדא מינייהו איירידאתרוו
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 הבעל. 

ועוד דלפירוש הקונטרס נמי דכולי עלמא מיהת קרא קמא בסבת  בא״ד, )יא

כתב, ד״ה תניא אידך, (קיג.) לקמן רשב״ם הד ף, דאהמהרש״אהבן. כתב 

היינו  ,מיהו .ב לה טפי מבעלידקר ,דמוקי מסברא לקרא קמא בסבת הבן

כרחך לית ליה האי  כיון דעל ,דוקא לתנא בתרייתא, אבל לתנא קמייתא

או אינו אלא בסבת הבעל, הוה ליה לתלמודא  אקרא קמאסברא, מדקאמר 

כדמפרש ליה  ,נמי לפרש דלכולי עלמא מיהת קרא קמא בסבת הבן משמע

 לקרא בתריה.

תניא אידך ולא תסוב  ,(דף נב. מדפי הרי״ף) גרסהרי״ף  .שם בא״ד, )יב

וא אומר ולא נחלה ממטה למטה אחר בסבת הבעל הכתוב מדבר, דכשה

תסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה, הסבת הבן אמור, ולכך מוקמינן 

. ״דבן לאו אחר הוא״לא תסוב נחלה ממטה למטה אחר בהסבת הבעל 

 ד״ה תניא אידך(קיג.) לקמן הרשב״ם , דאם גרס כגרסת המהרש״אותמה 

בברייתא בתרייתא, למה ליה לסיים דטעמא דמוקמינן קרא קמא בהסבת 

דמוקמינן ליה בהסבת הבעל טעמא מטעמא דבן לאו אחר הוא, הא  ,הבעל

ולא משום דבן לאו אחר הוא. ותירץ, דכיון  ,לגירסתו, הוא מיתורא דקרא

דאית לה למימר משום האי טעמא, וכדמבואר לתנא קמייתא, איכא 

למימר הכי גם לתנא בתרייתא, ועל כרחך דלרווחא דמילתא קאמר 

 יה בהסבת הבעל.דמיתורא דקרא מוקמינן ל

וקדייק ליה לקמן מדכתב ביה רשב״ם ד״ה תניא סיבת הבן, בתוה״ד, [ )יג

 ,למטה אחר. לקמן אמר כן רב אשי, אבל רבא אמר דקדיידק ליה ברייתא

מדכתיב בהאי קרא ״ידבקו מטות״. וצריך ביאור למה סתם רשב״ם כרב 

  אשי.]
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(אות א), דיש ת הש״ס במסורוכתב  גמ׳, סימן אמר רבה בר רב שילא. )א

דנראה דחסר כאן מילת  ,כתבות יעב״ץ הובהגלומר שסימן הוא שם חכם. 

, והוא ר״ת הארבעה תיבות של מקראות שדייקו הנך אמוראי אימ״ם

 סימן. ולפי שהוא דומה לתיבת ממטה, מטות, ידבקו, אישבסמוך, והיינו 

 ימן אימ״ם.ולא ידעו מאי הוא השמיטוהו, והדפיסו רק ״סימן״, במקום ס

כדתניא ארבעים שנה  תוס׳ ד״ה ומטו ביה משמיה דריב״ק, בתוה״ד, )ב

, דהא הרש״שעסק בפרקמטיא ומ׳ שנה למד ומ׳ שנה לימד וכו׳. הקשה 

קודם שלמד היה רעיא דכלבא שבוע. ומה שכתב תוס׳ דמ׳ שנה לימד, 

קשה דהלא כבר אחר י״ב שנים הראשונים בא עם תרי סרי אלפי 

 י״ב שנה עם עוד כ״ד אלף. ואחרי ם,תלמידי

קיד: לקמן (המהרש״א  כתבגמ׳, מנין לבעל שאינו נוטל בראוי כבמוחזק.  )ג

, דאין להקשות, אמאי איצטריך למילף מקרא דפנחס, תיפוק )ד״ה מה אשה

דאין  ,דסבירא לה לגמ׳ דידןמשום ליה דפקע שאירות על ידי מיתתה. 

ה נפקעת על ידי השאירות נפקעה אלא על ידי מיתת הבעל, אבל אינ

 מיתת האשה.

דק״ו הוא כיון דבמקום בן הוא קודם  רשב״ם ד״ה כבמוחזק, בתוה״ד, )ד

(אות טו), בשעורי רבי שמואל ליטול במוחזק, בראוי נמי הוא יורש. והקשה 

אמאי איצטריך ללמוד מירושת הבן דבעל נוטל בראוי כבמוחזק, והלא 

דבספרי  ,הו העיראפשר ללמדו מסברא, דמאי שנא ראוי ממוחזק. ומי

(פרשת פנחס), מבואר כדברי הרשב״ם, דנלמד שם מקרא דבן נוטל בראוי 

 כבמוחזק.

, אם כל הא דנלמד דבעל נוטל בראוי הוא הרש״שהקשה  .שםבא״ד,  )ה

מקל וחומר מירושת הבן במוחזק, למה לא נימא דיו, כקושית הגמ׳ לעיל 

 (קיא.).

ביאר  רא בנו נחלה.גמ׳, וכי תימא דנפלה ליה משדה חרמים, אמר ק )ו

דאי אפשר שנפלה שדה זה  ,, דהא דלא הוכיחה הגמ׳ לעילהמהרש״א

 בעיא לאוקמימשום דברייתא דלעיל  ״.בנו״לפנחס משדה חרמים מדכתיב 

קרא, שזכה פנחס שדה זו על ידי ירושת אשתו, ועל כרחך דלא דייק הך 

כא , דמה היה לאלעזר בנחלת כלתו, ואם כן הכי נמי אי״בנו״דרשה ד

דדייק ליה  ,לאוקמיה בשדה חרמים. מה שאין כן לר״י בר קרחה דהכא

, דהיה ראוי אלעזר לירש שדה זו, ליכא לאוקמיה אלא ״בנו״מהך דרשה ד

בנחלת אשת אלעזר. ומהאי טעמא נמי לא פריך הכא דאולי נסיב פנחס 

 למה.  ״בנו״אשה וירשה, כדפריך גבי יאיר, דאם כן 
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דאם כן מירושה שניה לא יש ירושה ראשונה, בתוה״ד, תוס׳ ד״ה מק )ז

, דכיון דבני המהרש״אשמעינן דבני אחות קודמים לבנות אחות. ביאר 

על ידי משמוש אמם, אי אפשר ללמוד מירושת אחין  אלאאחות לא ירתי 

דיורשים בלי דין משמוש, כמו בן מאב, אבל מבן הבן ובת הבן שיורשים 

 מוד בני אחות, דשניהם על ידי משמוש. מדין משמוש, שפיר אפשר לל

מאי דכתב , לבגדולי שמואלעיין באות הקודמת. והקשה בא״ד,  )ח

דגם ירושת אחין על  ,ד״ה ואחין מן האב תוס׳בדעת  (קח.) הגרע״א לעיל

קושית התוס׳, הרי שפיר אפשר ללמוד דין בני האחות  איידי משמוש, מ

 מדין אחין, דשניהם יורשים על ידי משמוש.

שאין דנין אותו ביום כשאר דיני ממונות דכתיב שב״ם ד״ה דילמא, ר )ט

דדבריו , דמחצית השקלחידושי בבהו בית דוד דינו לבקר משפט. הקשה 

דהא דתחילת דיני ממונות ביום  ,ד״ה אורעה הא דכותב להלןל סתרי

ועוד, דלא מצינו האי דרשא  .מקרא דדיני נחלות, ולא מהאי קרא ילפינן

 ס. בשום מקום בש״

ובנמוקי יהו קראי צריכי וכו׳. יומיהו תרורשב״ם ד״ה דתניא, בתוה״ד,  )י

(נב: מדפי הרי״ף) כתב, דמחד קרא ילפינן דדנים דיני נחלות ביום ולא יוסף 

 שצריך שלשה.  ילפינןאידך מבלילה, ו

ולא מיירי במתנת שכיב מרע דהא לא הוו תוס׳ ד״ה אורעה, בתוה״ד,  )יא

רבינו (סימן ב), כתב בשם  וברא״ש א מדרבנן.דבריו ככתובין וכמסורין אל

דכיון דאמרו דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין, אף בצוואה שמצוה  ,יונה

ליתן לאחרים שאין ראויים ליורשו, נעשו שלשה העומדים שם דיינים, 

וכתב  .(סימן רנג) הטורדמתנת שכיב מרע כירושה שויה רבנן. וכן כתב 

ו דלא מיירי במתנת שכיב מרע, דברי רבינו אף שהתוס׳ כתבד, הבית יוסף

 ,(שם סק״א) כתב, דנראה בקצות החושןמבוארים כדברי רבינו יונה. מיהו 

דתוס׳ מודו לדברי רבינו יונה, דאחר שתיקנו חכמים תקנת שכיב מרע, רצו 

עושים דין, דמה לי נחלה דאורייתא או נחלה דרבנן, וכל מה שכתבו דלא 

אורעה כל הפרשה ״הוא משום דרב יהודה אמר איירי במתנת שכיב מרע, 

ודאי לא איירי קרא בשכיב מרע שהוא ב, וכך דריש לקרא, ו״להיות דין
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 תקנת חכמים.

, ד״ה כגון(צ:)  וס׳ בבא קמאוהת ואמאי איצטריך ביום הנחילו. בא״ד,  )יב

יליף רבי מאיר שאם ראו בלילה אינם  ״ביום הנחילו״ד דמקרא, תירצו

והוסיף  הריטב״א וכן ביארשום דאין עד נעשה דיין. יכולים לדון ביום מ

 . חסדא ורב יהודה לדרב ,לתרוייהו להו דמייתינן היינוד

ואע״ג דאין כאן אדם שמעיד רשב״ם ד״ה רצו עושים דין, בתוה״ד,  )יג

והריטב״א  בפניהם כלום הא פרכינן בר״ה לא תהא שמיעה גדולה מראיה.

קידוש גבי  ,אלא ,איהדלא אמרינן לא תהא שמיעה גדולה מר ,כתב

, ובקיום שטרות דרבנן, אבל בשאר דינים לא ״ראה וקדש״החודש דכתיב 

משום, דמה שצוה בפניהם  היינו ,. והא דיכולים לעשות דיןרינן להאמ

ת קצוב [ועייןחשיבא כהגדת עדים שהודאת בעל דין כמאה עדים דמי. 

ה מדין נאמנות שדן בדין הודעת בעל דין אי מועיל (סימן לד סק״ד) החושן

 או מדין התחייבות]. 

נראה בעיני דדוקא נקט שנכנסו לבקר אבל אם רשב״ם ד״ה ג׳ שנכנסו,  )יד

נכנסו להעיד שזימנום לשם והביאום לשמוע כדי להעיד הרי הן עדים ואין 

לחלוק על דברי האריך  ד״ה אבל (קיד.)בתוס׳ לקמן ועד נעשה דיין. 

אלא בבאים להעיד. והקשה  הרשב״ם, דלא נאמר פסול דעד נעשה דיין

חילוק בין ה(אות שכו), דבשלמא לדברי התוס׳ דלא נאמר  בקובץ שעורים

היכא דבאו להעיד להיכא דבאו לראות אלא לענין נמצא אחד מהם קרוב 

ואינו קרוב ופסול, העם  הוא הצירוףדהפסול או  התםניחא, ד ,או פסול

דעד פסול משום או,  .שלא התכוונו הפסולים להעיד זמןכל  ,צירוף נחשב

יש  ךאו לראות על מנת להעיד, ולכ ,שלא בא להעיד זמןכל  ,אין לו שם עד

 דינאשב״ם דגם הרחילוק בין אם ראה על מנת להעיד או לא. אבל לפירוש 

עד נעשה דיין לא נאמר אלא באחד שהתכוון להעיד, קשה, דמה בכך ד

  .יד בשעת ראיהשלא התכוון להעיד, הא כשר שהעיד אף אי לא כיון להע

כגון מתנת שכיב מרע במקצת  רשב״ם ד״ה רצו כותבים, בתוה״ד, )טו

. והקשה וס׳ ד״ה אורעההת וודאיכא קנין דתו לא מצי הדר ביה. וכן כתב

, אי איכא קנין, כיון דלכי מיית איגלאי מילתא למפרע בעליות דרבינו יונה

הרי קרא היא זו ואין כאן נחלה כלל, ו אשחל הקנין מחיים, מתנת ברי

גבי נחלה כתיב. ועוד, דכי היכי דבמתנת בריא ממש לא  ״לחוקת משפט״ד

אמרינן שאם קנה בפני ג׳ דנעשים דיינים עד דאמרי ליה הוו עלי עדים, כן 

צריך להיות הדין בהקנאת שכיב מרע במקצת על ידי קנין. ועוד, האי קרא 

חלות, על ד״ביום הנחילו את בניו״ דדרשינן מיניה דביום אתה מפיל נ

כרחך בדליכא קנין מיירי, דהרי כתיב בסיפא דקרא ״לא יוכל לבכר את בן 

 ךהאהובה״, ובמתנה בקנין בודאי יכול ליתן לפשוט כל מה שירצה. ולכ

, דנלמד מיניה דאם ״ביום אתה מפיל נחלות״כתב, דלא מיתוקמא דרשא ד

אמר על  (קל.), אםלקמן רצו עושין דין, אלא לרבי יוחנן בן ברוקא דאמר 

מי שראוי ליורשו דבריו קיימין, ואף בלא קנין, וקיימא לן כוותיה, והיינו 

דקאמר דאם הוריש למי שראוי ליורשו ביום בפני ג׳, רצו עושים דין, דאינו 

יכול לחזור בו, מה שאין כן כשהוא מצוה בלילה. אבל לרבנן דאמרי דאם 

  דהכא.     אמר בלשון ירושה לא אמר ולא כלום, לא משכחת לדרשא
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הקובץ . הקשה גמ׳, אבל בלילה אפילו שלשה כותבים ואין עושין דין  )א

, מידיעהלא נאמר לא תהא שמיעה גדולה  מדוע(אות שכט), שעורים 

כדאמרינן לא תהא שמיעה גדולה מראיה, כשראו ביום, ונכשירם לדון אף 

י ראיה מידיעה, (אות כ), דשאנבשעורי רבי שמואל אם ראו בלילה. ותירץ 

דבראיה כשג׳ ראו ביחד, הצטרפו על ידי ראיתם להיות דיינים, מה שאין 

. צירוף כן היכא דדנים על פי ידיעה, כל אחד יודע לעצמו ואין בידיעתם

  (אבן העזר סימן ק״א סק״ל).החזון איש ועוד עיין מה שביאר 

חר אלא אם כן יעיד א, בתוה״ד, כותבין שלשה הן אפילוד״ה רשב״ם  )ב

דכתב  ףרשב״ם ד״ה ג׳ שנכנסו), דאא(לעיל קיג: המהרש״א בפניו. וביאר 

רשב״ם דאחד שראה על מנת להעיד לא יכול לדון גם אם יעידו אחרים ה

בפניו, מכל מקום אחד שראה בלילה יכול לדון, אם יעידו אחרים בפניהם. 

דטעמא משום דדוקא היכא  ,הרשב״א]. וביאר תוס׳ ד״ה אבל ו[וכן כתב

תכוון להעיד, ונעשה עד, לא יכול שוב לדון בדבר. אבל היכא שראה דה

להעיד דאינו נעשה עד, אם לא התכוון להעיד, שפיר יכול  מציבזמן דלא 

 לדון, אם יעיד אחר בפניו.

הם עדות בלילה עדות יומיהו בית דין שהעידו לפנבסוה״ד, בא״ד,  )ג

ל פי עדות דאי אפשר לדון ע וכתב תוס׳ ד״ה אבלהאבל גמורה היא. 

(סימן ג) כתב,  והרא״ששנתקבלה בלילה, דקבלת עדות בלילה פסולה. 

 ירושלמיב כדאיתאשרשב״ם סבר דבדיעבד מהני קבלת עדות בלילה, 

על הבבלי,  פליגהוכיח דהירושלמי הרמב״ן ד, ). והביאפ״ד ה״ה סנהדרין(

דאם קדשו החודש בלילה אינו מקודש, ויליף לה  איתא,(יא:) דבסנהדרין 

מדהוקש קידוש החודש למשפט, ואם כן, קבלת עדות דהוה כתחילת דין 

 (כה:), פסול אפילו בדיעבד.בראש השנה וכמבואר 

(סימן ז הקצות החושן  והקשה .עיין מה שכתבנו באות הקודמתבא״ד,  )ד

עדים שראו בלילה לא יוכלו לדון על פי  אמאיסק״ו), לדברי הרשב״ם, 

, כמו כן בלילה עבד מהני קבלת עדותדכי היכי דבדי ימאראייתם, ולא נ

בדיעבד על פי ראייתם. ותירץ, דכיון דלכתחילה לא יכולים לדון יוכלו 

לדון על פי ראייתם בלילה, שוב לא הוו אלא עדים, ואין עד נעשה דיין. 

(סימן קפח), מה שהאריך בביאור שיטת  בחידושי הגרנ״טועוד עיין 

 הרשב״ם.

דטעם דאין עד נעשה דיין הוי או משום  תוס׳ ד״ה אבל בלילה, בתוה״ד, )ה

ד״ה (צ:) תוס׳ בבא קמא ה אמנםדהויא עדות שאי אתה יכול להזימה וכו׳. 

משום דאי אפשר להזימם בבית דין זה,  ףדאהקשה אהאי טעמא , כגון

לא יקבלו הזמה על עצמם, מכל מקום אפשר להזימם בבית דין אחר. ש

ם לדיינים, דלא יקבלו הזמה יפסלו גם עדים הקרובי האי טעמאועוד, דמ

 סנהדרין( ,מרדכיה בשם (סימן ז סק״ד),בקצות החושן על קרוביהם. ותירץ 

מהא דלא פסלינן עדים  לעולם,, דהשר מקוציבשם  שכתב אות תרצו)

 אינםדהיכא דאפשר להזימם בבית דין אחר  ,מוכרח ,הקרובים לדיינים

ל מקום, היכא נפסלים, דלא הוה עדות שאי אתה יכול להזימה. ומכ

עשו דיינים, לא נוכל להזימם גם בבית דין אחר, דהא ידהעדים עצמם י

(ה:) דאין העדים נהרגים עד שיגמר הדין על פיהם. ואם במכות קיימא לן 

כן אם יזימו אותם, יתברר דהיו פסולים מזמן עדותם, ויתברר שנגמר הדין 

כתובות  יעקבקהילות ובלפני פסולים, והוה ליה כמי שלא נגמר הדין. 

 האריך לדון בדבריו.) סימן כד(

אין עד ש מה(מצוה ד אות ג), דאם המנחת חינוך הקשה  שם. ,בא״ד )ו

בראש מצינו  אמאיעדות שאי אתה יכול להזימה,  אמשום דהוי ,נעשה דיין
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 אדוש החודש, הי(כה:), דאיכא חסרון דאין עד נעשה דיין אף בק השנה

מה. ותירץ, דמכל מקום איכא מלקות בעדות החודש לא שייך כלל עונש הז

בשעורי רבי בעדי קדוש החודש שהוזמו. מיהו, הקשה  אף ״לא תענה״ד

לא שייך בעדות החודש, דכיון  ״לא תענה״(אות כא), דאף מלקות דשמואל 

דכל היכא דיגמרו הדין על פי העדים יתקדש החודש, שוב לא יוכלו 

הם אינם נעשים זוממים. להענישם, דקיימא לן דאחרי שנעשה הדין על פי

לא  ״לא תענה״(מצוה לז), דמלקות דהמנחת חינוך ותירץ, על פי דברי 

 ,יתמעט מ״כאשר זמם״, ומענישים אותם גם אחרי גמר דין. מיהו הקשה

דלא שייך עונש של הזמה בעדות  ,(סימן קעו)הגרע״א שו״ת דלדברי 

יקשה  אכתי, לעשות לאחיודלא קרינן ביה כאשר זמם משום החודש, 

היכא דלא  אףסימן מ), ד שמואל זכרוןבכתב ( ךהמנחת חינוך. ולכ קושיית

שייך לעשות לעדים עונש הזמה, מכל מקום בעינן שנוכל לברר שהעידו 

גם בעדות החודש דלא שייך עונש הזמה, מכל מקום אין עד  ךשקר, ולכ

 נעשה דיין, דמכל מקום לא יוכלו לברר שהעידו שקר.

משום דבעינן ועמדו שני אנשים אלו העדים, לפני ה׳  אובתוה״ד, בא״ד,  )ז

בקצות . והקשה רשב״ם ד״ה ואין עד נעשה דייןאלו הדיינים. וכן כתב 

, אם כבר הגיד את עדותו לפני בית האי טעמא), דלובא באות ה(ההחושן 

למה לא יהיה דיין,  ״ועמדו שני אנשים״דין אחר וקיים כבר מצות 

[ובאמת מצינו דנחלקו הראשונים בדבר. והפוסקים לא חילקו בדבר. 

בבבא קמא (לב. מדפי הרי״ף) כתב, דגם עד דכבר העיד בפני דהנמוקי יוסף 

(בסוגיין) כתב דיוכלו להיות  והתוס׳ רי״דבית דין אחר לא יכול לדון בדבר, 

 אריה לייב מאלין ביבחדושי רבפניהם]. ותירץ  יםדיינים אם יעידו אחר

היכא דעד נעשה דיין,  ״ועמדו״תוס׳ דלא מתקיים  (סימן לה), דאין כוונת

לא יכול להיות  ,בפני בית דין עמדאלא כל היכא דיש עליו שם עד משום ד

 דיין.

דאי לא תימא הכי אין לך גט כשר כשנותנין בפני בתוה״ד,  בא״ד, )ח

כל זמן שלא באו לבית דין להעיד אמרינן ד ,הרמב״ןקרובים. ותירץ 

דהמנהג להזמין ב׳ עדים כשרים  ,ועוד .דדמסתמא לא התכוונו להעי

(סימן לו סק״ח), דהיכא דהזמינו ב׳ דווקא, אף אם הש״ך . וביאר להעיד

כיון שהוציאו על ידי הזמנתם כל  ,התכוונו השאר להעיד לא יפסלו העדות

 השאר מכלל עדות.

ומסיק רבא אמר קרא יקום דבר במקיימי דבר הכתוב בתוה״ד,  בא״ד, )ט

ם שמתקיים על ידיהם אין נפסלים עד שיעידו בפני בית מדבר דהיינו עדי

ד״ה  (ו.)במכות  ״ידרשסימן ריא), מהדורא קמא (הגרע״א  בשו״תדין. וכתב 

ו.),  מכות(ברמב״ן המובא הראב״ד דברי הגמ׳ כדעת  ביאריקום דבר 

שרובע ונרבע אינם פוסלים משום שהם בעלי דבר, ובעל דבר אינו עד כלל, 

 עדים אחרים.ולכן אינו פוסל 

(סימן ה), דדוקא בקנין הרא״ש וכתב גמ׳, איתמר קנין עד אימתי חוזר.  )י

 על אתרסודר הוא דנתנו זמן לחזרה, כי כן הדרך, דכשרוצים לקיים דבר 

מקיימים אותו בקנין סודר שלא יחזרו בהם, אבל בשאר קנינים אין בהם 

רבינו ביא בשם ), מיהו ממוד ב׳(בעהרמב״ן חזרה אחר כדי דיבור. וכן כתב 

 דהוא הדין למשיכה ולשאר קנינים. ,שכתבתם 

 

 דף קיד ע"ב

דקמו והדר יתיבו.  ״נוליחוש דילמא הדר ביה וכו׳, ה )מוד א׳(בעגמ׳,  )יא

(סימן רנג סק״ב), על הא דהשמיטו הפוסקים האי הקצות החושן ותמה 

דינא דאין לבית דין לדון כל עוד שלא הסתלקו מהאי ענינא. ובשלמא 

, דאינו אלא חשש של אטרוחיה ביה דינא, ניחוש התוס׳ בד״הר לביאו

, דמכל האי דינאדכיון דאינו אלא עצה לדיינים לא חשו ל איכא למימר

, דאם דנו בזמן שיכול ליחוש רשב״ם בד״ההם דין, אבל לפירוש ימקום דינ

בשעורי רבי שמואל  הם דין, איכא נפקא מינה לדינא. ותירץילחזור אין דינ

(מח:) בנדרים ה כמאן דאמר רנך פוסקים סוגיא דידן סבלה), ד(אות כג

הקנין אלא לא כלה ד ףא ךחסרון דכלתה קנינו בקנין סודר, ולכ ליכאד

חל הקנין, אבל להלכה דקיימא לן  ,עסוקים באותו ענין איןלאחר שכבר 

דאיכא חסרון דכלתה קנינו גם בקנין סודר, על כרחך צריך לגמור בדעתו 

מיד, דאם לא כן לא יוכל הקנין לחול, ולכך לא הביאו מסקנא הקנין  דיכלה

 בישוב הדבר. בפני שלמה דסוגין, דאינה כהלכתא. ועיין עוד 

דאמאי עושין דין ניחוש  בסוה״ד, ),מוד א׳עהנמשך מ(תוס׳ ד״ה ניחוש  )יב

 יישינןדשאלת הגמ׳ אמאי לא ח ,יש מפרשיםהביא והרמב״ן שמא יחזור. 

יהם כקושית התוס׳, דאם כן כל מתנת שכיב שמא הדר ביה. והקשה על

(סימן רנג סק״ב), הקצות החושן מרע בכולה ניחוש דילמא הדר ביה. ותירץ 

שלא אמרו שיכול  ,ברמב״ןהמובא הרב יהודה אלברגלוני על פי דברי 

לחזור מקנינו כל עוד שעסוקים באותו ענין אלא במתנת שכיב מרע 

יב והדר ביה עד דסליקו מענינא במקצת, משום דכל שעתא מידק דייק ויה

 איכא למיחשמר, דדוקא כל עוד שלא גמרו הענין ולענינא. ולדבריו יש ל

שמא עדיין לא גמר בדעתו, אבל אחרי שגמרו הענין אין לחוש. וכן לסברת 

אלא  ,  דהא דיכול לחזור אינואות י) בעמוד א לעיל שהבאנו(הרמב״ן 

דבשכיב מרע מתיישב  מימראיכא ל, על אתרבקנין סודר משום דנעשה 

 בדעתו וכבר גמר בדעתו להקנות. עיין שם. 

וקשה לרשב״א דאם כן אמאי תוס׳ ד״ה מה אשה את בעלה, בתוה״ד,  )יג

 ,המהרש״אאיצטריך קרא לעיל דאין הבעל יורש אשתו בראוי. הקשה 

דכתב דפקע השאירות על  ,ריב״םיש להקשות כן גם על פירוש ה דלכאור

ליה למילף לעיל דאין הבעל יורש בראוי מקרא  ידי מיתת האשה, למה

פוק ליה דפקע השאירות. ותירץ, דהא דפשיטא ליה דפקע ידפנחס, ת

השאירות הוא דוקא כשמת הבעל, דאשה קונה עצמה במיתת הבעל, אבל 

לא נפקא דאין הבעל  ךלעיל דאיירי דמתה האשה, לא פקע השאירות, ולכ

תורץ שאלת התוס׳ גם תם כן יורשה אלא מקרא דפנחס. [מיהו קשה, דא

, דגם מה שכתב ר״י דלא אשכחן משמוש בהנך דלא ירתי מחמת לר״י

קורבא, לא שייך אלא היכא דמת הבעל, דצריך לירש מדין משמוש, אבל 

לעיל דאיירי דמתה האשה, ולא צריך הבעל לירש מטעם משמוש, שפיר 

 .צריך קרא ללמדנו דגם בכהאי גוונא יירש הבעל. (א.ל.)]

הקשה  לרשב״א דא״כ כו׳ תיפוק ליה כו׳ מכח שאירות. וקשה, ״דבא )יד

(נה:), אינו ביבמות , מאי קושית תוס׳, דהא דמוכרח מדברי הגמ׳ הרש״ש

מר ורות הבעל על ידי מיתת האשה, אבל שפיר יש ליאלא דלא פקע שא

דהיינו דווקא היכא דמתה האשה, אבל היכא דמת הבעל וניתרת האשה, 

הקובץ רות. ותירץ יכול ליורשה, דכבר פקע השאפשיטא שאין הבעל י

דגם אחרי מיתה לא פקע  התם(סימן מו אות א), דכיון דילפינן  הערות

רות מקרא ד״שארו הקרוב אליו״ הנאמר גבי טומאת קרובים, ומהאי יהשא

קרא ילפינן נמי דאשה מחויבת להטמאות לבעל, על כרחך דילפינן מהתם 
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 קע האישות.דגם היכא דמת הבעל עדיין לא פ

וסברא הוא דכיון דמת בנה מקמי רשב״ם ד״ה אף האשה, בתוה״ד,  )טו

אות  יבמות(בשעורי רבי שמואל דידה פקע לו כחו בירושת אמו. ביאר 

 משוםהא דלא נאמר דיכול הבן להוריש לקרוביו מטעם משמוש, , דתמב)

דמשפחת אם אינה משום , חדושדכיון דכל הא דהבן יורש אמו אינו אלא 

לא התחדש  ך(קי:), לכלעיל אלא מקרא לה משפחה, ולא ילפינן  קרויה

(אות מא) כתב, דהא דאין הבן מוריש יד רמ״ה וה בירושה זו דין משמוש.

לקרוביו בקבר הוא משום דאין קורבה בין האם לבין האחין מהאב. וביאר 

דין משמוש הוא דקרוב המת עומד במקומו לירש  ,דלדבריובדרכי דוד, 

אינו שייך אלא אם יש קורבה בין היורש למוריש. [ולפי זה קרובו, וזה 

שב״ם, דכתב דלא שייך ירושת בן מאמו בקבר, והוא הרביאר גם דברי 

 משום דלא שייך משמוש היכא דאין קורבא בין יורשי המת למורישיו.]

והאי דקתני אחי האם דלא צריך, אגב גררא דהנך נקט ליה. בא״ד,  )טז

י האם, כדי שנדע מדין זה בני אחות, ונוכל אח ןניעודאשמ ,כתבהרמב״ן 

 שבנות אחות לא יורשות. דמתניתין אקטו.) מיתורלקמן ללמוד (

בתוס׳ והאי דקתני ברישא האב את הבנים והבנים את האב וכו׳. בא״ד,  )יז

דדוקא בנים ולא  ,מבנים את האב דנילף ,, תירצוהאב ד״ה(קח.) לעיל 

 בנות. 

רשנו בנו ואח״כ ימות הבן וכו׳. הקשה הקשה ר״י וכו׳ ויתוס׳ ד״ה אף,  )יח

פסיקא ליה דניחוש כל כך שמא יולד לו בן וימות בלי זרע  מהיכן ,הרש״ש

כתב , דד״ה בת יורשת (קיא.) רשב״ם לעילבחיי האם. וכן מוכרח מדברי 

נשא לשבט אחר, דלא חיישינן שמא ימות ימותרת לה ,אם יש לאשה אחד

ירשו קרוביה מאביה על ידי  ,ודםאין לתרץ דאף אם תמות קובלי זרע.  

משמוש. דכמו שבן אינו יורש אמו על ידי משמוש, כמבואר לעיל, כמו כן, 

אות בגם לדברי רבי יוחנן, הֵאם לא תירש בנה על ידי משמוש. [ועיין 

 .]תוס׳ הרא״שהבאנו דברי מה שהבאה 

תירץ, דהא דהקפידה התוס׳ הרא״ש  בשםבשיטה מקובצת ו. שם ,בא״ד )יט

הסבת נחלה אינו אלא אם ניסבת על ידי שנים, על ידי הבעל ועל  תורה על

ידי הבן, ולא אם אינה יכולה להסב רק על ידי בנו. ועוד תירץ, דלא שכיח 

דתמות לאחר בנה, ואף אם נאמר דיורשת בנה גם בקבר, מכל מקום אחר 

חזור הירושה לקרובי האב, דאחריה יחזור הבן ויירש אמו תשתירשנה אמו 

ואף דאמרינן דאין הבן יורש אמו בקבר, הני מילי היכא דיורש בקבר, 

ירושה הבאה מכחה, אבל הכא דתירש אמה נחלה הבאה מכח בנה, שפיר 

 יורש אותה בקבר.

 

 דף קטו ע"א

רשב״ם ד״ה א(המהרש״א כתב גמ׳, ותנא בני אחות ולא בנות אחות.  )א

איש יורש ולא  דדוקא תין(קי.) דייקינן ממתנילעיל דבגמ׳  ףותנא דידן), דא

מברייתא דמפורש דבנות לא יורשות במקום הביאה בת, מכל מקום הגמ׳ 

 .בלבד דאתי מדיוקא תניתין דידןבנים, ולא ממ

לשתוק קרא מיניה ולא רשב״ם ד״ה לעולם דריש מטות, בתוה״ד,  )ב

, הא ודאי איצטריך מטות המהרש״אליכתוב לא מטות ולא מ״ם. הקשה 

האם, ואכתי נימא נמי מהאי הקישא  להיקשא דבן קודם לבת בנכסי

 שהאם יורשת הבן, דאין הקשא למחצה.

(הובא הר״י קרקושא הקשה מתני׳, והאב קודם לכל יוצאי יריכו.  )ג

 ), למה לא נקט ברישא, דהאב קודם לאחין.בשיטות קדמונים

(אות שלט), בקובץ שעורים הקשה גמ׳, תלמוד לומר אין לו עיין עליו.  )ד

פוק ליה דיכול לירש, מכח אבוה יבן הבן יורש, תלמה לי קרא ללמדנו ד

דקיימא לן דיכול בן הבן לומר מכח אבוה דאבא קאתינא. ואי  ,דאבא

משום דאיצטריך קרא ללמוד דבת הבן קודם לבת, דאינה יכולה לירש 

מכל  .מטעמא דמכח אבוה דאבא קאתינא, דלא עדיפא בת הבן מבת המת

 הה. ותירץ, דאי לאו קרא, הומקום תוכל לירש בת הבן מכח אבוה דיד

אמינא דמת בקבר אין לו דין יורש כלל, ולא תוכל לירש מכח אבוה המת. 

למת, יכולה בת הבן  אףשיש ֵשם יורש  דאשמועינן קראודוקא אחר 

אות שמ), ב(עוד כתב , דמכח אבוה קאתינא. טעמאלהקדים לבת מהך 

ן יורש מדינא דבני דילפינן מקרא דבני אחין קודמים לאבי האב, דאם בן הב

בנים הרי הם כבנים, הכא נמי נאמר דאבוה דאב כאב, ויקדים אב האב 

דילפינן מקרא ד״עיין עליו״ דין משמוש, יקדימו בני  השתאלבני אחין, אבל 

 אחין שיורשים ירושת אביהם האח, לאבי האב.

וא״ת תיפוק ליה דבני בנים הרי הן כבנים כדאמר תוס׳ ד״ה בן הבת,  )ה

(אות שמח), דהא דלא הוכיחו הקובץ שעורים נה וכו׳. וכתב בפרק אלמ

התם דבני בנים הרי הן כבנים לענין  ף(סב.), דנילביבמות  ׳תוס׳ מדברי הגמ

התם אין הספק על לשון בן, דבפריה ורביה לא דפריה ורביה, הוא משום, 

, אבל לענין קיום המצוה כתיב בן, אלא דאיבעי אם דין בן הבן כדין בן

  .ירי לענין משמעות לשון בן, אם יש במשמע גם בן הבןהכא אי

, המהרש״אמשום דה״א דנילף אחוה אחוה מבני יעקב. ביאר ״ד, סוהב )ו

 ףנחלה אלענין יבום, אבל ותה גזירה שוה לא נתקבלה אלא לענין דא

מהאי גזרה שוה דאין ממזר יורש, מכל מקום כיון דאין אדם  דמצינו למילף

 איצטריך קרא לרבות ממזר לנחלה.  דן גזרה שוה מעצמו, לא

תוס׳ ה י(אות שמח), על הא דמסקהקובץ שעורים הקשה  .שם בא״ד, )ז

דכל היכא דכתיב בנים אין בני בנים בכלל, מקרא ד״את אחיו לא הכיר 

), דעל כרחך הכוונה על כל בני  ט פסוק לג פרקדברים ואת בניו לא ידע״ (

פ״ז פ״ד), ״כי דברים ד כתיב (שם. ועובפירוש התורה  רש״יביתו, כדפירש 

(סח:), דבן בנך מנכרי בקדושין יסיר את בנך מאחרי״, ודריש מיניה רבינא 

 קרוי בנך.

 

 דף קטו ע"ב

בשעורי רבי שמואל הקשה ת עד ראובן. שגמ׳, הא כיצד נחלה ממשמ )ח

(פ״ו מנחלות ה״ט), דאין ירושה לבני נח אלא הרמב״ם (אות לה), לדברי 

שה ממשמשת עד ראובן. ותירץ, דסבירא ליה אך ירוהי ,ירושת בן

להרמב״ם דהיה לאבות דין ישראל אפילו לפני מתן תורה, וכשיטת 

רבינו דעת אמנם לכד פסוק י).  פרקויקרא התורה  ירוש(בפהרמב״ן 

 פליגידהיה לאבות דין בני נח, צריך לומר ד ו(שם), דסבירא לההצרפתים 

 רושה.  נח כל דיני י ידיש לבנ בריעל הרמב״ם וס

ואם אין לו אחין ונתתם את רשב״ם ד״ה נחלה ממשמשת, בתוה״ד,  )ט

, הרש״שנחלתו לאחי אביו, וכו׳, כלה דתן נותנים לאליאב אבי אביו. כתב 

וצריך לומר אם אין לו אחין נותנים לאליאב אבי אביו של  ,דשבוש הוא

דכן  מת, מת אליאב נותנים לאחי אביו, דהיינו דתן דודו, או הוא או בניו.
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 הדין דאבי המת קודם לאחי אביו. 

(אות א), לשיטת בשעורי רבי שמואל הקשה גמ׳, ולימא עד יעקב.  )י

דף קנט.) דאח יורש מכח עצמו ולא מדין בשיטה מקובצת (הובא הראב״ד 

דהרי ידוע שיעקב  ,, הא אינה ממשמשת עד יעקבהכאמשמוש, מאי פריך 

נקט עד ראובן, דאחריו  מת, והתנא שונה רק דרך משמוש, ואם כן שפיר

גרשום  רבינויירשו אחיו ויתחלק לשאר השבטים. ותירץ, על פי דברי 

, והיינו משום דלא ולא עד בכלל, עד יעקב ולא עד בכללדכתב עד ראובן, 

דכוונת  ימא,דאם כן נ ,שייך להקשות דימשמש עד יעקב. מיהו הקשה

 .ועד בכללהברייתא דממשמת עד ראובן 

שב״ם ד״ה אמר הרפירש שבישראל אין שומעים לו.  אפילו נשיא גמ׳, )יא

הדיין נשיא שבישראל שהכל נימנין עמו לדון כמותו  ה, אפילו הורב הונא

בשעורי רבי שמואל אין שומעין לו, מפני שדין זה מעשה צדוקי. וביאר 

(פ״א מממרים ה״א) שבית דין יכול הרמב״ם (אות לד), על פי מה שכתב 

איצטריך  ךבדבר שלמדו באחת מי״ג מידות. ולכ לחלוק על בית דין חבירו

מר דהחולק על דין זה הוא מעשה צדוקי, ללמדנו שדין זה מפי ולגמ׳ ל

לחלוק עליו, והחולק אינו אלא צדוקי שחולק על  אפשר ואיהקבלה, 

 הקבלה.

התוס׳ ד״ה ועיין מה שכתבו  עיין מה שכתבנו באות הקודמת .גמ׳, שם )יב

מדין דיש לבית דין כח להפקיע ממון,  ףדא ר,הוסיף לבא והריטב״א .אפילו

 אמנםמפני שהוא מעשה צדוקי.  ,, אין שומעים לו״בית דין הפקרפקר ה״

כתב, דלא אמרינן דינא דמלכותא דינא בדיני ירושות, בחידושי הגרע״א 

 .״חוקת משפט״ם המפני שהוא כמילתא דאיסורא, דנאמר ב

בנו של צבעון היה וכו׳. ואין לומר דרשב״ם ד״ה אלא צבעון, בתוה״ד,  )יג

שאי אפשר לומר שענה נחשב לבן שעיר  (אות ה),הגהות הב״ח ב יארבו

כן אמנם משום שבני בנים כבנים, דאם כן הוה ליה למיחשביה גם לאיה. ו

 ביאר, ךלא משמע כן, ולכמדברי הרשב״ם ד ,כתבוהרש״ש  הרמב״ן.ביאר 

וה ליה לקרא להוכיח דענה לא היה בן בנו, דאם כן לא ה  כוונתוד

 ולמיחשביה לענה בין הבנים, אלא לכתביה לבסוף. אלא דהקשה, דאין ז

 הוכחה, דיש לומר דכתביה אחר צבעון מפני שקם תחתיו לנחלה.

וליכא למימר דענה אחר היה דהא אמר תוס׳ ד״ה מלמד, בתוה״ד,  )יד

הזכירה דכמו ש ,, דאולי כוונתםהרש״שהכא דצבעון הוליד ענה. כתב 

היותה פילגש והיינו משום ני שעיר ״ואחות לוטן תמנע״, בין ב התורה

אליפז, כן הוה לה להזכיר אותה ענה שלקח עשו בתה, אלא על כרחך 

 בני צבעון. ין ב הכאהוזכרה  ךשבתה היתה, ולכ

 

 ף קטז ע"אד

, , אמאי תקנו כןהמהרש״אהקשה גמ׳, שלא תירש בת הבן עם האחין.  )א

כתוב גבי בנות צלפחד, שלא ינשאו לתקן כעין דאורייתא ה וטפי היה לה

נשא אלא לשבט מועט במספר, ילשבט אחר. ותירץ, דכיון דלא יכלו לה

 דנהרגו כמעט כל בני בנימין, לא רצו לתקן כן.

דלא אמרינן הכי  ,הרמב״ןכתב גמ׳, לא קשיא הא דידיה הא דרביה.  )ב

דברי רבי יהושע בן לוי, משום דסמכינן על הא דאמר רבי יוחנן לעיל א

דכל שאינו מניח בן ליורשו הקדוש ברוך הוא  ,רבי שמעון בר יוחאימשום 

דהא דהחשיב לעברה מי שלא מניח בן ליורשו,  ,מלא עליו עברה. ומבואר

הרש״ש לקמן כאן. [ועיין בדברי במהרש״א . והובאו דבריו ומרבהוא 

 .]ד״ה והא אר״י(קמא.) 

ם דרבי יוחנן דאמר גמ׳, דאמר רבי יוחנן דין גרמה דעשיראה ביר תסתיי )ג

בנים משום דהוה ליה  היינועין יעקב), דלמא ב(הרי״ף הקשה תלמיד. 

ומתו, והא דדרשינן דלא מניח בן איירי כשלא היה לו כלל. ותירץ, 

על כרחך איירי  ,מי שאין לו בןבן ליורשו, ולא כל  מניחדמדאמר כל שאינו 

בי יוחנן דהיה מוכרח מדר ךומתו הבנים בעונו, ולכ במי שהיה לו בנים

מנחם אחרים בגרמא דעשיראי דלא סבר דיש לתלותו דווקא בעוון, דאם 

 .רשב״ם ד״ה דיןלא כן לא היה מכריז עוונותיו לבריות, וכדפירש 

הנמוקי יוסף כתב גמ׳, כל מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם.  )ד

הרב  (נג. מדפי הרי״ף), דמנהג זה בצרפת, כל מי שיש לו חולה מבקש פני

 שיברך אותו.  ישיבה התופס

כתב האב איזה מהן קודם.  בעי רמי בר חמא אבי האב ואחי גמ׳, )ה

(אות לה), דמהא דסבר רמי בר חמא להקדים אחי בשעורי רבי שמואל 

דאח יורש מכח עצמו, דאם מכח משמוש,  ,האב לאביהם, מוכרח דסבר

רבינו דמדברי  ,ואינו יורש אלא מכח אביו, לא יכול להקדים לאביו. והביא

אח אינו  לעולםד תיןדרבא פשט ממתני ,, מבואר)ד״ה אמר רבא( גרשום

 ועיין באות ז. יורש אלא מדין משמוש.

 ,, דקסברהריטב״אכתב גמ׳, ורמי בר חמא אגב חורפיה לא עיין ביה.  )ו

דהאב קודם לכל יוצאי ירכו, היינו בנכסי בניו ממש, אבל לא בנכסי בני 

דבעי  א, אגב בעיא אחריתתיןיק אדעתיה ממתנידלא עס ,בניו. אי נמי

 למיבעי. 

 

 דף קטז ע"ב

בשעורי רבי כתב גמ׳, בעי רמי בר חמא אבי האב ואחיו איזה מהן קודם.  )ז

דאבי האב  ,יש להוכיח דסבר רמי בר חמאנמי הכא דמ(אות לו),  שמואל

ומשום דבני בנים הרי הן כבנים, והוה ליה כאב, , יורש מכח עצמו

דאי נימא דאינו יורש אלא מכח משמוש דאב, אם  לעיל אות ה, וכדאמרינן

כן פשיטא דאחי המת יקדום לו. ואף למסקנא דקיימא לן דאח קודם לאבי 

האב, אינו משום דאבי האב יורש מדין משמוש, אלא דדרשינן דיוצאי ירכו 

דאב קודמים לאביו, אבל היכא דיורש, יורש מכח עצמו. והקשה על 

דלא אמרינן דאבוה דאבא יורש  ,מנחלות ה״ח), דכתב (פ״ההמשנה למלך 

 עיין שם מה שתירץ. ומכח בן בנו. 

לא סבר , וכי רבא הרשב״אהקשה גמ׳, אילו איתא ליצחק יצחק קודם.  )ח

, ונשאר בצריך נחלה, ואיך סבר להקדים אבוה דאב לאח לדין משמוש

 .עיון

. כתב ואחות האב קודמין לאבי האברשב״ם ד״ה הכי נמי, בתוה״ד,  )ט

 דצריך להגיה ״ואחות מן האב קודמין לאבי האב״. הרש״ש

שגם הם יצאו ממצרים. הקשה רשב״ם ד״ה וחלקו עם אחיו, בתוה״ד,  )י

 אםמנין לרשב״ם שבני חפר יצאו ממצרים. וכתב דצריך לגרוס, הרש״ש, 

 גם הם וכו׳.

ואם היה אביו בכור אף הוא נוטל וכו׳. רשב״ם ד״ה ושהיה, בתוה״ד,  )יא

דאינו מדויק, דמשמע דיש עדיפות לראובן הבכור מיתר ״ש, הרשכתב 

אחיו, בחלק בכורתו דיעקב בנכסי יצחק, וזה אינו, דהוי ליה ראוי. אלא 



 
 

 
 

12 

. התוס׳ ד״ה ושהיהדלשונו נמשך אחר ראשית דבריו, אשר כבר תפשוהו 

ברמב״ן (הלכות נחלות דף ו, הובא ההלכות גדולות וכן כתב נמי 

יעקב בחיי יצחק, ראובן נוטל פי שנים בנכסי אבי , דהיכא דמת ובריטב״א)

אביו [היינו דנוטל פי שנים משאר אחיו], ואף דיעקב ראוי היה, משום דלא 

הרמב״ן אחזיק בנכסי אביו, דהוי ליה ראובן בכור בן בכור. ותמהו עליו 

(אות ושיעורי רבי שמואל (סימן לח אות ו׳) אמרי משה ועיין והריטב״א. 

 (אות שכו).י דוד פוברסקי ושיעורי רבלט) 

ואמרינן נמי התם וכו׳, מה לענין פשיטה אתה רואה את הבן בא״ד,  )יב

(סימן לח אות ד), האמרי משה כאילו קיים וכו׳, אף לענין כפילה וכו׳. כתב 

דלולי האי דרשה, הוה סלקא דעתין דבחלק בכורה לא יטלו, דבשלמא 

קנט.), אבל קמן (לחלק פשיטות הוי ירושה מכח אבוה דאבא קאתינן 

 .בכורה לא, משום דבעי לעבור דרך אביהם

 

 דף קיז ע"א

הא דלא אמרינן מתניתין רבי יאשיה היא, גמ׳, תנן כמאן דאמר וכו׳. ) א

 ד״ה לאלו ולאלו.(עמוד ב׳) רשב״ם לקמן עיין 

, הרשב״ם ד״ה כאלה פירשגמ׳, לאלה כאלה להוציא את הטפלים. ) ב

פירש, רבינו גרשום  ארץ. אמנםדלבני עשרים שיצאו ממצרים ונחלקה ה

דכוונת הגמ׳, דבאי הארץ היורשים את יוצאי מצרים, צריכים להיות בני 

עשרים. אבל יוצאי מצרים, אין צריכים להיות בני עשרים, כדי ליטול חלק 

 בארץ.

כו, נה, ד), במדבר (השפתי חכמים כתב גמ׳, משונה נחלה זו וכו׳. ) ג

פי  הקדוש ברוך הוא לטובה אינו דנראה הטעם, משום דכל דבור שיצא מ

חוזר, וכיון שהקדוש ברוך הוא הבטיח ליתן ליוצאי מצרים את ארץ 

 ישראל, ומתו כולם במדבר, צוה שתחזור הנחלה להם. ועיין באות הבאה.

דגם להאי מאן דאמר, אינו חוזר הרשב״ם ד״ה אלא, כתב  גמ׳, שם.) ד

כתבנו באות ו]. עוד ליוצאי מצרים, רק אם היו בני עשרים. [ועיין מה ש

כתב בתוה״ד ״דהבנים אינן כי אם שלוחים בעלמא״ דהיינו דבאי הארץ 

מבואר דיורשין בר״ת בתוס׳ ד״ה ומחזירין, אינם יורשים בזכות עצמן. אבל 

[והיינו, דסברי, הריטב״א. קיח.], וכן כתב מהרש״א בזכות עצמן, [ועיין 

ב דהחלוקה כפי דסיבת הירושה הוי מחמת עצמם, אלא דגזירת הכתו

במהרש״א לקמן ועיין רבינו גרשום. יוצאי מצרים]. וכן משמע מלשון 

(קיט.), דקתני, דבני מלקמן  שכתב כרשב״םהרא״ם (קיח.) שהקשה לשיטת 

 המרגלים שהיו בני כ׳ נטלו בזכות עצמן.

ובסיפרי כתב מה תלמוד לומר לאלה רשב״ם ד״ה כאלה, בתוה״ד, ) ה

כו, נג), דגמ׳ האור החיים (במדבר כתב  תחלק הארץ מפני כשרים וכו׳.

דידן לא סתרה דרשה זו, דדרשינן ״כאלה״ בכל, בין שהם בני עשרים, בין 

 שהם כשרים וקדושים.

וכגון דהנהו יוצאי מצרים היו בני עשרים. רשב״ם ד״ה אלא, בתוה״ד, ) ו

מנין שצריך שיהיו בני עשרים, דלכאורה הדרשא דלאלה הרש״ש, הקשה 

א למאן דאמר ליוצאי מצרים נתחלקה, אבל למאן דאמר כאלה, אינה אל

לבאי הארץ, איצטריך לגופה. [וצריך לומר, דלהאי מאן דאמר, הוי סברא, 

 דכמו שבאי הארץ צריכים להיות בני עשרים, הוא הדין יוצאי מצרים].

והא דפ״ה וכו׳, לא מיירי בראובן ושמעון תוס׳ ד״ה ומחזירין, בתוה״ד, ) ז

דלולי דבריהם נראה, דלעולם מיירי באחים, ני שלמה, הפאחים וכו׳. כתב 

ומה שכתב דנוטלין עשרה חלקים, בד״ה אלא, וכדמשמע מהמשך דבריו 

היינו לפי פשטות הקרא לאלה תחלק וגו׳, אבל באמת כיון שנאמר עוד 

 קרא, ״לשמות מטות וגו׳״, גם עתה האחד נוטל כנגד כולם.

דלפי המהרש״א, ן וכו׳. כתב וצריך לומר לפר״ת שאין מחזיריבסוה״ד, ) ח

זה הוי מצי לפרש, דנפקא מיניה, דלמאן דאמר ליוצאי מצרים כל אבות 

ישראל חולקין בשוה, ולמאן דאמר לבאי הארץ, כשמחזירין לאבותיהן 

(קכב.), דארץ לקמן אינו אלא לאבות שבאותו מטה. אלא דלמאי דמסקינן 

אמר ליוצאי מצרים, ישראל נתחלקה לשבטים, ליכא לפרושי הכי, דלמאן ד

 לא נחלקה אלא לאבות שבאותו שבט.

 

 דף קיז ע"ב

אם כן בערבות מואב נמנו יתירים תוס׳ ד״ה מכאן ומכאן, בתוה״ד, ) ט

(שם א, מד), פליגי, וסברי והספורנו כו, סד) במדבר (הרמב״ן מבני ס׳. אבל 

 (קנב.).רש״ש שבת דנמנו רק עד גיל שישים. ועיין 

בשם השיטה מקובצת ינן מערכין וכו׳. ביאר ולא גמרבא״ד, בתוה״ד, ) י

דבמנין במדבר וכן בגזרה כתיב יותר מב׳ פעמים מהר״ם, בשם גליון תוס׳ 

״מבן עשרים״, ולכך ילפינן מערכין, אבל בערבות מואב לא נאמר אלא 

 פעם אחת, ולכך לא ילפינן.

בעליות דרבינו יונה, (לקמן כתב גמ׳, הבנים נטלו בזכות אבי אביהן. ) יא

:) דלא הוי מדין משמוש, דלא שייך משמוש, כיון שלא היה לאבותם קיח

(אות הקובץ שעורים חלק בארץ, אלא יורשים מכוח אבוה דאבא. וביאר 

(קנט.), ונפקא מיניה לחלק וכדלקמן שמז), דאבי האב הרי הוא כאב, 

(קמא) סבירא ד״ה ולמאן שם) לקמן ( תוס׳בכורה, וכדאמרינן התם. אבל 

(שמז) הקובץ שעורים ין משמוש, ונוטלין חלק בכורה. וביאר להו, דהוי מד

דסברי, דשייך הכא משמוש, דאף דאין לאבותיהם חלק בארץ, מכל מקום 

לא גרע מנשים וקטנים, אלא דרבינו יונה סבר, דמהמרגלים הופקעה זכות 

 הירושה.

(קיח:) מפרש מתלוננים לקמן  רשב״ם ד״ה מתלוננים ועדת קרח.) יב

בעמק , פשטות דבריו משמע, דדבר אחד הוא. וכן הבין שבעדת קרח וכו׳

עדת ולא שב(ספרי פנחס ב). והקשה, דלפי זה הוה צריך לכתוב הנצי״ב 

כתבו (שם), דלפי פירוש הרשב״ם ״ועדת הרשב״א והריטב״א עדת. אבל ו

 קרח״, היינו אנשי ביתו. ועיין עוד מה שכתבנו שם אות יא.

התוס׳ לקמן אי מצרים וכו׳. כתבו והאי תנא סבירא ליה ליוצבסוה״ד, ) יג

הכא, דליכא למימר רבינו יונה והריטב״א וכן כתבו ד״ה ולמאן, (קיח:) 

לקמן דאתא נמי למאן דאמר לבאי הארץ, ונטלו על ידי חזרה, דאמרינן 

 (קיט.), דבניהן שהיו בני עשרים נטלו בזכות עצמן.

וקי להך (קיט.) מרשב״ם ד״ה ובזכות אבי אמותיהן, בתוה״ד, ולקמן ) יד

(שם) הרשב״ם סיפא אפילו למאן דאמר לבאי הארץ נתחלקה וכו׳. וכתב 

דאף דרישא דברייתא ליכא לאוקמה אלא למאן דאמר ד״ה הא והא, 

איכא למימר, הרשב״ם לעיל ד״ה מתלוננים). ליוצאי מצרים (וכמו שכתב 

מסקנא דר׳ שמעון בן אלעזר היא, דאית ליה ליוצאי מצרים ולבאי הארץ. 

 .ד״ה דלא הוו, בתוה״דשם קיט.  הרשב״ם ן עוד מה שכתבועיי

הרא״ם, בשם השיטה מקובצת כתב גמ׳, דלמא לשבטים קאמר לה וכו׳. ) טו



 
 

 
 

13 

דאף למאן דאמר לבאי הארץ קשה, מנין דחוזרת הנחלה ליוצאי מצרים 

 ולא לשבטים.

כו, נה), הא במדבר (הרמב״ן הקשה  גמ׳, וליוצאי מצרים קאמר להו.) טז

ל גווני לשון מטה קאי אשבטים. וביאר, דהתיבות כתיב ״מטה״, ובכ

״אבותם ינחלו״ מיותרות, דהוי מצי למיכתב ״אך בגורל תחלק הארץ 

למטותם״, ובהכרח דאתי לרמז שתחלק הארץ לנקראים ״אבות״ ולא 

 ״מטות״.

 

 דף קיח ע"א

כו, נד), דיש ליישב, דאף דכל האור החיים (במדבר כתב גמ׳, קשיא. ) א

מקום בהתייחס למשפחות, כיון שהיו משפחות  החלקים שוים, מכל

גדולות והיו משפחות קטנות, נמצא דמשפחה גדולה נטלה חלק רב, 

 ומשפחה קטנה נטלה חלק מועט.

אע״ג דלקמן דריש בסוה״ד, (המתחיל בדף הקודם), תוס׳ ד״ה בשלמא ) ב

 דהרשב״םדאף המחצית השקל, מהאי קרא וכו׳, תדע דהא פריך וכו׳. כתב 

הכא לא ניחא ליה לפרושי כן, דהתם ניחא  נמי כתב כן,שקיל  בד״ה כולהו

לגמ׳ לומר תירוץ יותר מרווח, אבל הכא דנשאר בקשיא הוי ליה לשנויי כן. 

אבל תוס׳ סברי דהשתא לא אסיק כלל דלשבטים אתפלג, ולא היה יכול 

 לומר כן.

גמ׳, בשלמא למאן דאמר ליוצאי מצרים היינו דקא צווחן בני יוסף וכו׳. ) ג

(קכב.), דארץ ישראל לקמן דלהצד דאמרינן הרשב״ם ד״ה כולהו, כתב 

לשבטים איתפלג, בדין צווחו, אלא משום דמבעיא ליה התם, לא בעי 

דגם אי נימא דלשבטים הראב״ד, כתב בשם והשיטה מקובצת לשנויי הכי. 

איפלוג, היתה החלוקה לפי גודל השבט, והיינו דמקשינן אמאי קא צווחי. 

 קכא: אות יד .לקמן כתבנו ועיין מה ש

משום טפלים דאית בהו טפי  רבינו גרשום, ביאר גמ׳, משום טפלים.) ד

 ועיין מה שכתבנו באות הבאה. משאר שבטים.

וגם לא היה להם אב הנכנס לארץ רשב״ם ד״ה משום טפלים, בתוה״ד, ) ה

דבפשטות גם בשאר שבטים הוו טפלים, אלא התורת חיים, וכו׳. הקשה 

היו טפלים מרובים, ואם טפלים היינו יתומים שלא היה דגבי שבט יוסף 

להם מוריש ולא שקלי מידי, גם בשאר שבטים היו מקצת יתומים דלא 

שקלי, ואמאי אמר אביי לא הוה וכו׳. ועוד, דלהאי פירוש צריך לדחוק, 

דהא דקאמר אביי דלא הוה חד דלא נטל, היינו חוץ משבט יוסף. ולכך 

לא, דכיון דהטפלים פחות מבני כ׳ לא נטלו כתב לפרש דלא כהרשב״ם, א

בזכות עצמן אלא דירשו מאבותיהם, ממילא שבט יוסף שפרו ורבו טפי 

משאר שבטים, היו לכל אחד ואחד מהאבות טף מרובה, ולא היה קיום 

בחלק שנטלו, אבל שאר שבטים שלא התרבו כל כך, הסתפקו בחלקם. וכן 

ירש כן, משום שהבין מדברי , אלא, שהוסיף, דהרשב״ם לא פהרש״שפירש 

אביי דהצווחה היתה על שהיה בהם אשר לא נטלו כלום, ואיפכא מדברי 

 התורת חיים.

הזוהר שיטת גמ׳, דאיבעי ליה לאיניש לאיזדהורי מעינא בישא וכו׳. ) ו

לייחס את היזק עין הרע לכוחות עליונים רעים,  עמוד יז וסח), בראשית(

ל׳, הרלב״ג (שמות עיניו. אבל  שמתלבשים על אדם רע באמצעות ראיית

יא) כתב, דכח עין הרע שיצא מעין אדים מעינו של אדם, שהטבע דוחה 

(תזריע שער ס״א והעקידה שם). תלמיד הר״ן (אותם החוצה. וכן כתבו 

דעין הרע הוא דבר טבעי ולא ), שםהאברבנאל (שמות עמוד מא), וכן כתב 

, ח״ד 341(ח״ג עמוד יהו והמכתב מאלעונש שמימי. ועיין לקמן אות יא. 

) כתב, שנזק עין הרע אתי משום עונש על שמצער אחרים בהבלטת 5עמוד 

הברכה שנתברך בה יותר מהם, וגורם בכך שישקלו בשמים מחדש אם 

(חו״מ ליקוטים סימן כא לבבא בחזון איש  ראוי הוא לאותה ברכה. ועיין

 בתרא דף יד).

, שיכול אדם לתת עין הרע (פג.)התוס׳ רי״ד בבא קמא כתב  גמ׳, שם.) ז

 (מב.).ועיין תורת חיים בבא מציעא בעצמו, יותר ממה שאחרים יתנו בו. 

בשביל שלמדין אנו  ,ומשני התם עצה טובה קא משמע לןד״ה רשב״ם ) ח

. הקשה להכי כתביה קרא לצווחת בני יוסף וכו׳ממה שהשיב להם יהושע 

אהאי יהושע ולא על דברי  זאתהוה ליה למימר דלפירושו , הבן יהוידע

, שאמרו אותו שלא לצורך האי קראעצה טובה מלהאי , דדייק קרא. ותירץ

היתה מטרת שאלתם, ואם שם  היא, ו״ואני עם רב״עניינם, דכבר אמרו 

אמר עצה  הלכךהאריכו בדברים שאין בהם צורך, למה שנאן הכתוב, 

על אם ידבר וטובה קמשמע לן, דאיבעי לאיניש לאזדהורי מעינא בישא, 

כן ירבה וכן ״יאמר לשון בקשה  ,רבוי בנים או עושר, בעת הזכירו הרבוי

אף שאין להם מורא ש ,בני יוסף כמו בכך. , וכיוצא״ה׳ ישמרם״, או ״יפרוץ

בעת שהוכרחו לומר, ו ,מעין הרע, הקפידו לזכור דברי ברכה על עצמן

 ״.אשר עד כה ברכני ה׳״, הוסיפו ״ואני עם רב״
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הקשה , אמרו ליה אנן מזרעא דיוסף דלא שלטא ביה עינא בישא. גמ׳  ) ט

 ,וכי יהושע לא ידע ),בראשית פרק מט פסוק כב(התורה חתם סופר על ה

והטוענים האלו היו בני  ,ומבכורו מבני אפרים ,והרי הוא ראש זרע יוסף

 ) ועיין בדבריו מה שתירץ. כ״ו נ״ד(במדבר  רמב״ןה דכתבמנשה כ

דהא הבן יהוידע,  כתב ורת יוסף וכו׳, וידגו לרוב וכו׳.גמ׳, דכתיב בן פ) י

דלא מקדמינן לקרא ד״וידגו לרוב״, אף דכתיב מקמיה. משום דמקרא 

ד״וידגו לרוב״ הוה אמינא איפכא, דאף הם בעו להתנהג כדגים שבים 

שמים מכסים אותם, ולהיחבא, אך לאחר דדרשינן דרשא ד״עלי עיין, אל 

ין״, אין העין חלה על בני יוסף, ודרשינן לוידגו תקרי עלי עין אלא עולי ע

 דדמו לדגים שאין העין שולטת בהם, אבל לא מהאי טעמא.

כתב  גמ׳, מה דגים שבים מים מכסים עליהם ואין העין שולטת בהם.) יא

דלכאורה משמעות הדברים, דאין נראין. ולא נראה, שהרבה התורת חיים, 

ים. וכתב לבאר, דהיזק העין פעמים הדגים נראין, כשהן שטין במים צלול

הרע, מחמת ניצוץ מזיק היוצא מהעין, ומגיע לדבר הנראה אליו ונדבק בו, 

ופוגע דוקא אם אין  הרלב״ג]בעמוד א׳ אות ו בשם לעיל [וכמו שכתבנו 

 הדבר מכוסה, ומה שאינה שולטת בדגים שבים, כיון שהמים מכסין אותן.

כולה אלא רובה. כתב לאו דוקא רשב״ם ד״ה לכולה ארעא דישראל, ) יב

דהוכרח לומר כן, דאי דוקא כולה, אם כן מרגלים ועדת קרח המהרש״ל, 

 למה לי, הלה הן בכלל כל ישראל.

כדכתיב וילונו העם על משה לאמר מה נשתה וכו׳. הקשה בא״ד, ) יג

למאי דסלקא דעתין דהיו המתלוננים, וכי משום הכי הפסידו המהרש״ל, 

א שקצף המקום עליהם. והיה יותר נכון חלקם בארץ, הלא לא מצינו להדי
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לפרש דהיינו המתלוננים על הבשר, שאמרו ״מי יתן מותנו ביד ה׳ 

בשבתינו על סיר הבשר וגו׳״. ולבסוף כתב, דיותר נראה לפרש, דמתלוננים 

ישראל, לאו דוקא כולם, אלא רובם  כלשל מרגלים קאמר, ואף דכתיב 

ים למחרת מעשה קרח, ״אתם פירש, שהם המתלוננוהרש״ש דהווי ככולם. 

 המיתם את עם ה׳״.

ד״ה (קיז:) הרשב״ם לעיל פירש גמ׳, מתלוננים שבעדת קרח קאמרינן. ) יד

דהיינו חמשים ומאתיים איש. (עיין מה שכתבנו שם באות יב). מתלוננים, 

דאינו מחוור, שלא נקראו בשום מקום ״מתלוננים״. והביא הריטב״א, וכתב 

נים הם אותם שאמרו ״אתם המיתם וגו׳״, דהמתלונהר״י מיגש, פירוש 

מה שהקשה עליו, בריטב״א ועדת קרח היינו המאתים וחמשים איש. ועיין 

 הרא״ה.ומה שפירש בשם 

העליות דרבינו יונה, הקשה גמ׳, בשלמא למ״ד וכו׳, וליטעמיך וכו׳. ) טו

מאי סלקא דעתיה דרב פפא, דלמאן דאמר ליוצאי מצרים חשיב אחי 

לבאי הארץ לא חשיב. ותירץ, דקסבר, דלמאן דאמר דאבא, ולמאן דאמר 

ליוצאי מצרים, ראוי לחשוב חלק אחי דאבא, כיון שנתרבה חלקם מחמתו, 

אבל למאן דאמר לבאי הארץ, והחזירו בני חפר באי הארץ אצל חפר, 

וחפר הוריש לבניו ולבנות צלפחד. אם היה בן אחר לחפר, אין ראוי למנות 

ן לא הוסיף בחלקם כלום, שאלמלא הוא, היו אותו חלק, דאותו אחי אביה

נוטלין כל החלק הזה מכח חפר, ולא עוד אלא שנתמעט חלקם מחמתו. 

והשיב לו אביי, דאף שלא ). ועיין בדבריוהרש״ש (ועיין שם עוד, וכן ביאר 

 נתרבה חלקן, אפילו הכי נחשבו לחלקים חלוקים. 

להאי תנא כר׳ ומיהו סבירא ליה נמי רשב״ם ד״ה והעברת, בתוה״ד, ) טז

כתב, בעליות דרבינו יונה אבל תוס׳ ד״ה ולמאן. אליעזר וכו׳. וכן כתבו 

דלתנא קמא לא כתיב בקרא ד״נתן תתן״ חלק אחי האכ, משום שמת אחר 

 שנכנסו לארץ.

ואין לומר דנ״מ לענין תוס׳ ד״ה ולמאן דאמר לבאי הארץ, בתוה״ד, ) יז

דנפקא מינה לחלק כתב, העליות דרבינו יונה חלק בכורה וכו׳ אמנם 

בכורה, כיון דחלק בכורה ירשו משום דבמקום אביהן הן עומדות, ואם 

לאביהן לא היה חלק בארץ, אף הן לא יטלו חלקו. ועיין מה שכתבנו לעיל 

 (קיז: אות יא).
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אמאי לא קאמר באוהלים הרש״ש, הקשה גמ׳, ביתדות אהלים. ) א

משמע, דגרסי ״יתדות רבה דבתוס׳ ד״ה מתיב גופייהו. אמנם כתב, 

 ואוהלים״.

להכי נקט יתדות אהלים וכו׳. רשב״ם ד״ה ביתדות אהלים, בתוה״ד, ) ב

דאגב גררא קא משמע לן דיתדות רבינו חננאל, בשם הרשב״א  כתב

אהלים כמטלטלין דמי, דלא תימא כיון דמחובר לקרקע כקרקע דמו. ותמה 

הרי בעליהם מוחזקין עליו, דאף אי הוי כקרקע, יטלו בהם חלק בכורה, ש

 בהם ואינם ראוי.

וקרא על כרחך לא איירי ביתדות ואהלים אלא תוס׳ ד״ה מתיב רבה, ) ג

דקרא בחלוקת הארץ מיירי, ותמה על הריטב״א, בחלוקה. וכן כתב 

 דפירש, דהדיוק מלשון ״חבלי״.הרשב״ם ד״ה חבלי, 

כו.), כיון המהרי״ט (קדושין הקשה גמ׳, ארץ ישראל מוחזקת היא. ) ד

ארץ ישראל מוחזקת, אמאי הוצרך כל אחד לקנות בחזקה וכמבואר ד

התם, ולבירור החלקים סגי בגורל ואורים ותומים, וגורל עושה קנין. וכתב, 

דאדרבא מכאן מוכח, דגורל לא מהני לקנין, אלא מברר החלקים, וצריך 

(ח״א סימן כא) תירץ, על פי מה שכתב ובשו״ת בית הלוי חזקה לקנין. 

, דבחלוקה ליחידים לא היה הראב״דקיז:) בשם ובצת (לעיל בשיטה מק

קכא:) לקמן יג) הקשה, דהראב״ד חזר בו (-(ח״א סימן יוהדבר אברהם גורל. 

 קכב. אות ג. לקמן(שם). ועיין מה שכתבנו בשיטה מקובצת 

(אות שנה), הרי הארץ היתה מוחזקת הקובץ שעורים הקשה  גמ׳, שם.) ה

(ק.). ותירץ, דאף דניתנה כדלעיל אברהם, גם קודם יציאת מצרים, מימי 

לאברהם, מכל מקום אפשר שתתקיים הבטחת הקדוש ברוך הוא לאחר 

דורות הרבה, וביציאת מצרים הבטיחם שלהם תנתן הארץ, ועל ידי 

 הבטחה זו נעשו מוחזקין.

ואם תאמר למה היה מסתפק היה לו לדונו בחנק דכל תוס׳ ד״ה שנאמר, ) ו

טו, במדבר (על התורה הגור אריה חנק. הקשו  מיתה האמורה בתורה סתם

הא עדיין לא הוי בכלל סתם מיתה, דלא נאמרה פרשת והבית הלוי, לד) 

 ס.).בגיטין מחלל שבת, דלא נחתמה התורה אלא בסוף מ׳ שנה (כמבואר 

הגרע״א (בגליון הש״ס דהיינו מחלל שבת בפרהסיא וכו׳. הקשה בא״ד, ) ז

ספיקו של משה רבינו אלא בפרהסיא, עח:), דלפי זה, לא היה סנהדרין 

דהוי ככופר בעיקר, ואם כן אכתי מנא לן לדינא דמחלל שבת בצנעא 

בסקילה, דלמא הא דמקושש בסקילה, היינו דהקדוש ברוך הוא הסכים עם 

דהקדוש ברוך , (כאן אות שנו)הקובץ שעורים משה רבינו בסברא זו. ותירץ 

וקרא סתמא כתיב, בין בצנעה  הוא אמר ליה ״מות יומת״ דהיינו בסקילה,

ברבינו שם). וכן מבואר  סנהדרין(הגליוני הש״ס בין בפרהסיא. וכן תירץ 

 (במדבר, טו, לד).בחיי 

דלמא המהרש״ל, דאם כן לא ידע משה שדינו במיתה. הקשה בסוה״ד, ) ח

משה נמי ידע שחייב מיתה משום הוראת שעה, אף שלא התרו בו. ותירץ, 

מת״, משמע, שידע משה שחייב מיתה בדין, דמדאמר ״מחלליה מות יו

 ועיין עוד שם.
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גמ׳, ואי סלקא דעתך ארץ ישראל מוחזקת מאי קא מסתפקא ליה. ) ט

איך בעי לדייק דאינה מוחזקת, הא אם כן יקשה הרמב״ן והרשב״א, הקשו 

מאי מספקא ליה. ותירצו, דהוי מצי למימר ולטעמיך, אלא דכן דרך 

 רת חיים.תוהתלמוד. ועיין 

דהעדה היינו סנהדרין. הרש״ש, כתב גמ׳, ולפני הנשיאים וכל העדה. ) י

 כדכתיב ״ושפטו העדה״.

 גמ׳, מר סבר חולקין כבוד לתלמיד בבמקום הרב ומר סבר אין חולקין.) יא

, דבמה ששואלים לפני כולם בצוותא, הרשב״ם ד״ה בבית המדרש פירש

פירש איפכא, דרבי ם רבינו גרשוחולקין כבוד לתלמיד במקום הרב. אבל 

יאשיה סבר חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב, במה ששואלין לתלמיד 

 תחילה אפילו במקום הרב.

התוס׳ בסוטה ביארו גמ׳, הא דפליג ליה רביה יקרא הא דלא פליג וכו׳. ) יב

דאינהו פליגי, בגוונא דפליג ובגוונא דלא פליג, דאי ד״ה שמעת מינה, (מ:) 

לפסוק בהדיא כמאן דאמר חולקין, ואי בגוונא  פלוגתייהו בגונא דפליג,
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 דלא פליג, לפסוק כמאן דאמר אין חולקין. 

דאמר במדרש דלשם שמים נתכוין תוס׳ ד״ה אפילו קטנה, בתוה״ד, ) יג

(בחידושי אגדות בעמוד א׳), דכיון שכן, אליבא המהרש״א וכו׳. כתב 

א דאמת היה פטור ממיתה, דהוי ליה מלאכה שאינה צריכה לגופה, דל

קושש לצרכו, אלא ללמד את ישראל, אלא דאין לדיין אלא מה שמעידים 

הקשה ובשעורי רבי דוד פוברסקי, העדים, והם אינם יודעים כוונת הלב. 

שיד, ה), דמי שעושה מלאכה במגן אברהם (הובא התרומת הדשן מדברי 

שו״ת לא לשום צורך, לא לצורך גופה ולא לצורך דבר אחר חייב. ועיין עוד 

 וגליוני הש״ס.(סימן קכג.) רה לשמה תו

 פירשגמ׳, איני והאמר רב חסדא ניסת וכו׳, אלא מתוך שצדקניות וכו׳. ) יד

, דקושיית הגמ׳, דאם נתעכבו עד ארבעים רשב״ם ד״ה שוב וד״ה ומשני

שנה לא היה אדם נושאן, והן נמי לא היה להן להתעכב, ומשני, דהיו 

דלא משמע כן, רת חיים, התובטוחות בצדקתן שיעשה להם נס. וכתב 

משלא אמר מתוך שצדקניות הן היו בטוחות שיעשה להן נס. ועוד, דמאי 

קא מקשי, והא אין האשה מצווה על פריה ורביה. [אמנם לכאורה יש 

(אות שסא) הקשה, והקובץ שעורים לומר דמחוייבות במצוות שבת]. 

הוו בכלל (סד:), דאין סומכין על הנס. ואין לומר דבפסחים דשיטת רבא 

 כתב,התורת חיים שלוחי מצוה שאינן נזוקין, דהוי כשכיח היזיקא. אמנם 

בני דודיהן נמי דנראה דהכי מקשה, דלא היה להן לינשא עתה לאנשים, ו

היו יכולות ללדת. ומשני, דקודם דנישאו נעשה  אאמאי נשאו אותן כיון דל

עו שראויות לילד. להן נס, שנולדו בהן סימני נערות וכו׳, כיוכבד, וכולן יד

כתב, דקושיית הגמ׳ מבני גלעד, שבאו לפני משה לדון על והפני שלמה 

נחלות בנות צלפחד, אם ינשאו לשבט אחר, דיגרע נחלתן, ופשוטו של 

מקרא משמע בהסבת הבן, וכל שכן למאן דאמר ירושת הבעל דרבנן, והא 

 לא היו ראויות לילד. ומשני, כהתורת חיים. 

שילדה אחר הרשב״ם ד״ה כיוכבד, כתב ס כיוכבד. גמ׳, נעשה להן נ) טו

דבדרך הטבע אפילו , ששיםדצריך לומר אחר הרש״ש, ארבעים. וכתב 

כתב, דלא היה הנס הריטב״א נשאת קודם כ׳ אינה יולדת לאחר ס׳. אבל 

במה שילדה אחר ק״ל שנה, דאם כן אף לידת אהרן היתה בנס, אלא הנס 

 יין עוד בדבריו.היה שאחרי בלותה היתה לה עדנה. וע
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בפירוש התורה גמ׳, מלמד שנולדו בה סימני נערות וכו׳. הרמב״ן ) א

אמאי לא הזכיר אברהם אבן עזרא, (בראשית מו, טו) הביא קושיית רבי 

הכתוב הפלא שנעשה עמה, שהיתה בת ק״ל כשילדה את משה, ולמה 

בשיחות  וכמו שביארהרמב״ן, הזכיר דבר שרה שהיתה בת תשעים. ותירץ 

(לרבי חיים שמואלביץ מאמר כו), שכאשר בא לפני המעשה נביא או מוסר 

מלאך ומבשר שיהיה נס, נשמע דבר ה׳ נקי מכל רבב, והכל רואים בבירור 

את הנס ללא תערובת טבע, אך נס שלא נתבשר על ידי נביא או מלאך כמו 

 ביוכבד, לא נכתב בתורה.

ואהרן ומרים משוררים לפני.  גמ׳, מלמד שעשה לה מעשה לקוחין וכו׳,) ב

מתוך שמחה, שהיה עתיד משה וכו׳. וביאר הרשב״ם ד״ה משוררין, כתב 

במועד קטן דאף שהמחזיר גרושה אינה בשמחה, כדתנן המרומי שדה, 

 (ח.), שמחזיר גרושתו במועד, כאן היה בשמחה.

(פרשת שמות), שעמרם חידש הצפנת פענח כתב  גמ׳, הושיבה באפריון.) ג

 (מט.).וסוטה (קח.) ביבמות אין, דאפריון היינו חופה, כדקתני מצות נשו

ועכשיו החזירה מפני מרים רשב״ם ד״ה ויחזור מיבעי ליה, בתוה״ד, ) ד

סוטה שנתנבאה לו שעתיד בן לצאת ממנו שיושיע את ישראל כדנפקא לן (

דהתם (בעמוד א׳) מבואר, מפני שאמרה לו קשה הרש״ש, יב:) וכו׳. כתב 

 עה וכו׳.גזירתך משל פר

המרומי שדה, של משתה וה״ה לנשואין. ביאר רשב״ם ד״ה במסיבה, ) ה

דהיינו בקיבוץ אנשים לנשואין, ואין הפירוש שהגדול ינשא קודם. ואין 

בהגהות הרא״מ הראיה מבנות צלפחד אלא על אופן הישיבה. וכן כתב 

רמד, יח), תמה על לשון הטור, שכתב כלשון  (יורה דעההורוויץ. והב״ח 

ב״ם, אמאי הוצרך לפרש דנישואין טפי משאר משתה, ופירש, דהאי הרש

נשואין היינו אם אחים או אחיות יעשו נשואין, אף שהקטן גדול מאחיו 

בחכמה, לא יקדימו לעשות נשואין לקטן בשנים. וכן הגיה ברשב״ם הכא 

פ״א, נד,), בהעתקת לשון הרא״ש (קדושין, ״כבנות צלפחד״. וכן כתב 

דאף המרומי שדה, ן בהגהות הב״ח שם. ולפי זה כתב הרשב״ם, וצויי

שבבנות צלפחד לא היתה כל אחת מופלגת בזקנה מאחותה, ואם כן היה 

 צריך לילך בתר חכמה, צריך לומר, דלגבי נשואין היותר גדול נקרא מופלג.

היכא דשניהם לא גמ׳, והוא דמפליג בחכמה והוא דמפליג בזקנה. ) ו

דאזלינן בתר זקנה. הוא דמפליג בזקנה, הרשב״ם ד״ה ומופלגין, שיטת 

דהוי כאילו החידושי הר״ן, דאזלינן בתר חכמה. ושיטת הריטב״א, ושיטת 

 (יורה דעה סוף סימן רמד) בשמו.הבית יוסף תרווייהו מופלגין. וכן כתב 

דבשביל שהבחור חכם קצת [רשב״ם ד״ה והוא דמפליג בזקנה, בסוה״ד, ) ז

ייק מדבריו, דגם הזקן צריך להיות קצת יותר ממנו וכו׳. לכאורה נראה לד

 המהרש״ל והפרישה.(יו״ד רמד סקי״א) בשם הש״ך חכם, וכמו שכתב 

 (ש.א.)]

ולכך פעמים הקדים וכו׳, ולא תסייעיה לר׳ רשב״ם ד״ה שקולות היו, ) ח

הא מ״ותהין״ נפקא. ולכך כתב בהגהות הגרא״מ הורוויץ, אמי. הקשה 

ת ו), דהיכא דאינן מופלגין הוי (שהובאה באוהר״ן לפרש, על פי שיטת 

כמופלגין, ובנות צלפחד לא היו כל כך מופלגות, ורבי ישמעאל אתי למימר 

 דלא איפלגו כל כך, ואכתי מסייע לה לר׳ אמי. 

הגבורת ארי (תענית כתב  גמ׳, באבות הוא אומר וכל בת יורשת נחלה.) ט

אבותם ל:), דהאיסור אינו אלא לבאי הארץ ממש, אבל לבניהם אף בדור 

ד״ה לבא, (קכא.) ברשב״ם לקמן לא נאסרה הסבת נחלה. [אמנם לכאורה 

(שם), מבואר, דבדור באי הארץ נאסרה הסבת נחלה אף לבניהם, וברמב״ן 

 (שם) באות א.]לקמן וכשפסק אותו דור הותר לבניהם, וכדהוכחנו 

דלאו הרש״ש, ליוצאי מצרים נאמר וכו׳. כתב רשב״ם ד״ה וכל בת וגו׳, ) י

 אלא לבאי הארץ נאמר. דוקא,
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הרשב״א והריטב״א, כתבו גמ׳, מה להלן אהרן ובניו וכל ישראל וכו׳. ) יא

דהוצרכנו לדרשא דשחוטי חוץ נוהג בכל ישראל, לאשמועינן דאף שזר 

אינו ראוי לעבודה, חייב על שחוטי חוץ משום דשחיטה בזר כשירה. ועיין 

 (א, א.).מקור ברוך 

עח.), דהדיוטות הר״ן (נדרים כתב רים בשלשה. גמ׳, לומר שהפרת נד) יב
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(יורה דעה רכח, הבית יוסף היינו דוקא דכי מסברי להו מיהא סברי. אבל 

(פ״ו משבועות ה״ה), דכל ג׳ כשרים, וכבשחוטי הרמב״ם א) כתב בדעת 

 שם.בהגהות מימוניות וברדב״ז חוץ דהוי בכל ישראל. ועיין עוד 

ואין בית דין שקול וטות, בתוה״ד, תוס׳ ד״ה שהפרת נדרים בשלשה הדי) יג

(קמא, עג), דבהתרת נדרים מהני ארבעה הגרע״א  בשו״ת וכו׳. כתב

(חושן משפט, ג, ד), תמה והנחל יצחק מתירים, אף דהוי בית דין שקול. 

 עליו מתוס׳ דידן.

(פ״ו משבועות ה״ה), דאינו צריך הרמב״ם דעת גמ׳, ביחיד מומחה. ) יד

כתבו, הרמב״ן בשם והר״ן (בנדרים כג.) א) (הכהרשב״א להיות סמוך. אבל 

 שצריך להיות סמוך.

עח.), דלולי הגזרה הקרן אורה (נדרים כתב  גמ׳, שיש שאלה בהקדש.) טו

(שם ד״ה ובר״ן שוה סלקא דעתין דליכא שאלה, משום חומר דהקדש. 

לומר שיש שאלה בהקדש) משמע, דעיקר החידוש, שיכול להפקיע למפרע 

 איסור שחוטי חוץ.

והוא הדין לכל דבר הקדש ם ד״ה שיש שאלה בהקדש, בסוה״ד, רשב״) טז

(קכז:) כתב המאירי בשבת במוצא שפתיו, כגן תרומות ומעשרות וכו׳. אבל 

, דלא מהני שאלה אלא לתרומה, הואיל וניטל באומד יש אומריםבשם 

 ובמחשבה, אבל מעשר דבעי הפרשה אינו יכול לישאל עליו.

בעל מתיר בעל מפר ואין חכם מפר.  גמ׳, מבעי ליה לחכם מתיר ואין) יז

דלשון התרה היינו שמתיר על ידי חרטה, אבל הרשב״ם ד״ה חכם, ביאר 

כתב, דעיקר החילוק, והיד רמה לשון הפרה היינו דבר שנעקר ללא טעם. 

דכשעוקר למפרע שייך לשון התרה, אבל כשמיפר מכאן ולהבא שייך לשון 

העקירה למפרע משום  הפרה. [ולכאורה יש לבאר שטעמם שווה, דהא

שניתר על ידי חרטה, ומכאן ולהבא, משום עצם כח ההפרה ללא טעם 

 החרטה]

 

 דף קכא ע״א

שפסק הרשב״ם ד״ה לבא, פירש  גמ׳, יום שהותרו שבטים לבא זה בזה.) א

הגבורת ארי הקשה הריטב״א. ואותו דור של באי הארץ וכו׳. וכן כתב 

אינו אלא לדור באי הארץ  ל:), דשמחה זו מה עושה, הא דבר זה(תענית 

בלבד, והרי אפילו בנותיהם שנולדו להם אחר ביאת הארץ, אפילו בחיי 

אביהם הותר להם להנשא לשבט אחר, והדור של באי הארץ נאסר להם 

ורש״י לעולם, ואין זה איסור שנהפך להיתר שתהיה סיבה לעשות יום טוב. 

הגבורת וביאר  כתב, דעמדו והתירו זאת בט״ו באב.ד״ה שהותרו (שם) 

דכוונתו, שבאותו יום נתחדש להם לדרוש דרוש זה, שאין נוהג ארי, 

(הכא) כתב, דהם לא חידשו דין זה והתוס׳ רי״ד האיסור אלא באותו דור. 

אלא שמעו כן ממשה, אלא דלא פירסמו זאת ברבים עד שנתיישבו 

כתב, דמלשון ״יום הריטב״א בנחלותיהן, כדי שלא יזלזלו בכך. אבל 

ותרו״ משמע כפשוטו, שבו ביום הותרו, וכפירוש הרשב״ם. [ועל שה

קושיית הגבורת ארי, אם נבאר דברי הרשב״ם שכתב, ״והשתא מיהא אם 

נשתיירו עדיין בני אדם שהיו באותו הדור אכתי באיסורייהו קיימי אבל 

שאר בני אדם שהיו באותו הדור מותרין״, שכוונתו, שדוקא מתי שעבר 

ותר לאנשים שלא מאותו הדור לינשא לשבט אחר, אבל דור באי הארץ, ה

. אף לבניהםכל זמן שדור באי הארץ היה קיים, נאסרה הסבת הנחלה, 

(שהובא באות הבאה) הקשה דהרמב״ן ולכאורה יש לדיין כן גם מהא 

ולא על הגמ׳ דידן. (ש.א.) אמנם יש  כקושית הגבורת ארי אגמ׳ דלהלן

לי כוונתו, דאם אחד מדור באי הארץ לפקפק אם כוונת הרשב״ם לכך, דאו

אסור היה להסב, אבל לבניהם הותר מיד,  לונשאר, אף שכבר רובם תמו, 

 אף שהיו קיימים].

דהבנים הרמב״ן, הקשה  גמ׳, יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל.) ב

מעולם שרי, ואבות קאי באיסור לעולם. ולכך כתב, דעד דכלה אותו דור 

 ני אדם דכולן כהדדי מתנו. ועיין באות הבאה.היה אסור לכולם, דלשון ב

דמוכח, דאם באמת השבועה היתה אף על הריטב״א, כתב  גמ׳, שם.) ג

בניהם, היו נאסרים, והיינו משום שיש כח לשבועת הציבור, לעשות חרם 

 אפילו על הדורות העתידים.

הקובץ ולפי שהיו אבלים וכו׳. כתב תוס׳ ד״ה יום שכלו, בתוה״ד ) ד

דהוא חידוש גדול, דהרי ז׳ ימי אבילות אינו אלא  שסח),(אות שעורים 

פ״א ה״א) בירושלמי (כתובות  מדרבנן, וכבר נהגו בזה בדור המדבר. אמנם

(פ״א מאבל ה״א). ועיין הרמב״ם קתני, דהוא תקנת משה רבינו, וכן כתב 

 ד״ה קפלו.עמוד ב׳) לקמן (רשב״ם 

דשנה המהרש״א  למה נתעכב הדיבור שנה ויותר שלא חזר. כתבבא״ד, ) ה

ויותר, היינו מתשעה באב של שנת ל״ט עד ט״ו באב של שנת מ׳. וליכא 

למימר דבשנת ל״ט שפיר היה מתעכב על כל פנים עד ט״ו באב, משום 

אבילות, דאם כן הוה מתפרש כפשטיה, דגם בשנת מ׳ מתו, וכשיטת 

 התוס׳.

דכיון  ,המהרש״ל והמהרש״אועוד ט״ז אלף ופרוטרוט וכו׳. ביארו בא״ד, ) ו

שבשנה ראשונה ושניה ליציאתם לא מתו, ובשנה השניה נמי לא מתו 

אלא מוציאי הדיבה, וכיון דלשיטת הרשב״ם גם בשנה המ׳ לא מתו, הרי 

לא מתו אלא ל״ז שנה, ואם כן החשבון הוא לכל שנה ושנה מת״ר אלף וח׳ 

 אלפים, ט״ז אלפים ופרוטרוט.

ן שכולן בני ששים מתו ועוד למאן דאמר בירושלמי במועד קטבא״ד, ) ז

הביא  (בחדושי אגדות),המהרש״א חידוש גדול הוא זה שצריך לומר וכו׳. 

(על תענית) שתירץ, שלא מתו כולן רק בני ששים יפה מראה בשם ספר 

בצמצום ולא יותר, דאם כן כבר ידעו כל שנה מי ימות, ולמה נכנסו גם 

לששים שנה, אחרים עמהם בקבורה, ובהכרח שהיו רבים שמלאו ימיהם 

 ולא מתו כולם בגיל ששים, רק ט״ו אלף ופרוטרוט בכל שנה.

ועוד מה שמחה היא שקדמו למות מאשתקד וכו׳. ביאר בא״ד, בתוה״ד, ) ח

דודאי ידעו שלא ימותו רק הת״ר אלף שהיו ביניהם בשעת  ,המהרש״א

הגזירה, אלא שלא ידעו בשנת הארבעים שכבר תמו כולם בשנת ל״ט, 

ארו עוד ט״ו אלף ופרוטרוט, והיו עצבים שימותו עוד וסבורים היו שנש

בשנת המ׳, וכשראו שלא מתו שמחו, ומדוע שמחו, הא מוטב היה שימותו 

 השתא משמתו אשתקד והפסידו שנת חיים.

 

 דף קכא ע"ב

אבל אם הוצרכו וכו׳, היה מדבר על ידי רשב״ם ד״ה לא היה, בתוה״ד, ) ט

ל:) כתב, דחלילה לומר כן. נית הגבורת ארי (תעמלאך או באורים ותומים. 

פירש, דלא היה ביחוד ובחיבה. והביא, שיש אומרים  ד״ה לא(שם) ורש״י 

 דלא היה פה אל פה, אלא בחזיון לילה, וכתב על זה, גמגום.

המהרש״א הקשה גמ׳, יום שביטל הושע בן אלה פרוזדאות וכו׳. ) י
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ראל (בחדושי אגדות), דמאי שמחה איכא, הא כתוצאה מכך נענשו יש

 (פח.), כיון דאף שבטלו לא עלו לרגל.בגיטין שגלו, כדאיתא 

, רשב״ם ד״ה מניסן פירשגמ׳, יום שפוסקין בו מלכרות עצים למערכה. ) יא

דהיו שמחים, לפי שבאותו יום היו משלימין מצוה גדולה כל כך. וביאר 

(נג: מדפי הרי״ף), דמנהג לשמוח בענין מצוה עד הנמוקי יוסף 

(בבא  בים של שלמהשמחה ומשתה ויום טוב. ועיין שכשהשלימה עושין 

, ואין לך מצוה גדולה מזו, סיום הספר הוא סעודת מצוהקמא סימן לז), ד

דמנהג ישראל לשמוח ולעשות יום טוב בהשלמת  הר״ןבשם שם והביא 

המצוה, ואפילו מי שלא סיים אותה מסכתא מצוה רבא שישמח עם 

רבינו (יור״ד רמו, עו). אבל ור הגר״א בביאהמסיים וישתתף עימו. ועיין עוד 

פירש, דהשמחה היתה על כך שמכאן ואילך היו עוסקין בתורה. גרשום 

[וכמוכח מהמשך הגמ׳, דאמרינן מכאן ואילך דמוסיף יוסיף. דהיינו 

ונראה דהטעם דמיאן [ששמחו על קבלת כלים חדשים ללמוד תורה]. 

שמחה על מה שעשה מפירוש רשב״ם, משום, דהא בעולם הזה אינו זמן 

(כב.) ״היום לעשותם ומחר  בעירוביןכבר אלא הוא זמן עשיה וכדאמרינן 

לקבל שכרם״ ועיקר השמחה השתא, אינה אלא על מה שיש אפשרות 

ויכולת וכלים לעשות עוד, שזה התכלית בעולם הזה. ולכך פירש שאין 

השמחה על כך שזכו להביא קרבן עצים וסיימו, אלא על כך שעל ידי 

גמרו וסיימו איכא זמן טפי לעשות עוד מצוות, ועוד למוד תורה, ויש ש

כלים וכח להמשיך ולעשות ולפעול. ולפירושו, שפיר יובן הא דאיתא 

בגבעון נראה ה׳ אל שלמה ״ , ט),(פרשה א שיר השירים רבהבמדרש 

בחלום הלילה ויאמר אלהים שאל מה אתן לך אמר שלמה אם אשאל כסף 

ומרגליות הוא נותן לי אלא הרי אני שואל את החכמה  וזהב ואבנים טובות

, הה״ד ונתת לעבדך לב שומע, אמר לו הקב״ה שלמה חכמה ״והכל בכלל

שאלת לך ולא שאלת עושר ונכסים ונפש אויבך חייך החכמה והמדע נתון 

לך ועי״כ עושר ונכסים אתן לך, מיד ויקץ שלמה והנה חלום, א״ר אלעזר 

הא שלמה קיבל התם  . ולכאורהה של תורהלגמר המכאן שעושין סעוד

חכמה שתסייע לו ללמוד, אבל אכתי לא למד ולא סיים ולא מידי, דהרי 

מיד כשקיבל את החכמה עביד ליה למשתה, ואיך ילפינן מהכא דעושין 

סעודה לגומרה של תורה. אך לפירוש רבינו גרשום היינו, ששלמה שמח 

ת, והכא נמי בכל סיום בחכמה שקיבל שתשמש לו כלי לעליה והתעלו

מסכתא ילפינן מינה שאף היא שמחה על הכלים שקיבל לעלות יותר 

 ויותר. (ש.ב.)].

הקובץ  הקשהגמ׳, כיון שהגיע חמשה עשר באב תשש כחה של חמה. ) יב

(שסט), איך תלוי כח החמה בחדשי הלבנה. וכתב, דשמא יש שיעורים 

כל השנים על פי לומר, דרוב הפעמים הוא בט״ו באב, וקבעו זמן שוה ל

 הרוב.

(בחדושי אגדות), דתלה המהרש״א כתב  גמ׳, מכאן ואילך דמוסיף וכו׳.) יג

זה בענין עצי המערכה דלעיל, שהוא משום שתשש כח החמה, שמתחלת 

באב לילך בשיפולי הרקיע והיום מקצר והולך, ועל כן צריך להוסיף מן 

 לו מהיום.הלילה מה שמארכת על היום, למלא בלמודו בלילה מה שיחסר 

, שנתחלקה לשנים הרשב״ם ד״ה לשבטים פירש גמ׳, לשבטים איפלוג.) יד

מח, ו. (בראשית בפירוש התורה הרמב״ן עשר חלקים שוין. וכן כתב 

 בשםובשיטה מקובצת בפירוש התורה (שם) רש״י כו, נד). אבל ובמדבר 

קיז.) כתבו, שלשבט שהיה מרובה באוכלוסים נתנו חלק ד (לעיל ״הראב

ה שאנשיו מועטין נטלו חלק קטן, שנאמר (שם) ״לרב תרבה נחלתו רב, ולז

ולמעט תמעיט נחלתו״. [מה שאין כן לרשב״ם, דקאי על המשפחות שבתוך 

והא דקתני הכא דלשבטים ד״ה אלא למאן]. (קיח.) לעיל השבט. וכדפירש 

(שם), דהיינו שלא חלקו חלקים שוים לפי מספר כל הרא״ם איפלוג, פירש 

חלקו לי״ב חלקים שאינם שוים, לפי ריבוי ומיעוט השבטים,  ישראל, אלא

(הכא) פירש, דכוונת הגמ׳, ד ״הראב בשםובשיטה מקובצת עיין עוד שם. 

שחלוקת היחידים בתוך השבט עצמו, לא היתה על פי אורים ותומים. 

  ג. קכב. אותלקמן ועיין עוד בראב״ד שם. ועיין מה שכתבנו 
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דאי משום לוי דנקיט נחלה כשאר ד תניא כו׳, בתוה״ד, רשב״ם ד״ה ועו) א

 שבטים וכו׳. עיין מה שכתבנו להלן אות ו.

(שע), איך והקובץ שעורים (תח, ב) המנחת חינוך  תמהו שם.בא״ד, ) ב

יתירו לעתיד לבוא הלאו ד״לא יהיה לכהנים הלויים כל שבט לוי חלק 

דגדר האיסור הוא תירץ, ובשיעורי רבי דוד פוברסקי ונחלה עם ישראל״. 

 ליטול מה שלא שייך להם, אבל לעתיד לבוא דיהיה שייך להם אין איסור.

בשיטה מקובצת כתב גמ׳, ולא נתחלקה אלא בגורל וכו׳, הא כיצד וכו׳. ) ג

קכא:), דאף חלוקת היחידים היתה על פי הגורל, ד (לעיל ״הראב בשם

יכם״, לג, נד), ״והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחת(במדבר כדכתיב 

(יג. אות קסב ד״ה היד רמה אבל לא היתה באורים ותומים. וכן שיטת 

ד״ה אמר רבי אסי (נב:) בתוס׳ בכורות (במדבר שם). אבל והרמב״ן נקוט), 

שו״ת דבר משמע, שאף חלוקת היחידים היתה באורים ותומים. ועיין 

 (סימן י׳), שנסתפק בשיטת תוס׳ שם, והאריך בנידון זה.אברהם 

הרש״ש, ארגז שמונחים בו י״ב פתקים וכו׳. כתב ״ה וקלפי, רשב״ם ד) ד

דלכאורה לאו דוקא, דהרי כבר נטלו ראובן וגד וחצי שבט המנשה. עיין 

 שם.

כתב, דהיינו ימות המשיח. אבל גמ׳, חלוקה של עולם הבא. היד רמה ) ה

 (בחדושי אגדות) כתב, דקאי על עולם הבא.המהרש״א 

לעיל ד״ה ועוד תניא, ותוס׳ ד״ה הרשב״ם שיטת גמ׳, שער לוי אחד. ) ו

הסמ״ג דכתיב הכא, דלעתיד לבוא שבט לוי יטלו נחלה, וכן שיטת ואידך, 

תמה, ובחידושי הר״ן (פי״ג משמיטה ה״י). במשנה למלך (רע״ו), הובא 

) דמנשה ואפרים הוי ו -ה  ,מהמדכתיב התם ביחזקאל (מז, יג ומיחזקאל 

המהרש״א ׳ (וכן הקשו ב׳ חלקים, ודלא כמו שכתבו הרשב״ם ותוס

ולכך פירש, דלא קאי אחלוקת הארץ, אלא והרש״ש אתוס׳ ד״ה ואידך). 

 לומר שיהיה בירושלים י״ב שערים כנגד שבטי ישראל.

 (או״ח ח״א סימן כט), בשו״ת חתם סופר הקשה גמ׳, לקרובה ורחוקה.) ז

(כב.) בסוטה דאותם שנטלו ברחוקה היה להם שכר פסיעות, וכדאיתא 

(קז.) לגבי בית הכנסת. ולכך פירש, שהיו מעלים בדמים מפני א ובבא מציע

כבוד המקום כמו שמחלקים ומעלים בדמים במקומות המכובדים יותר 

בבית הכנסת, כך הקרוב לירושלים חשוב מקומו יותר, ולא מפני ערך טורח 

חילק ובגליוני הש״ס,  הדרך בעליה לרגל, אלא מפני עצם המקום המכובד.

 ל להליכה לבית הכנסת.בין עליה לרג

ורבי יהודה מילתא באפי נפשה רשב״ם ד״ה לקרובה ורחוקה, בתוה״ד, ) ח

קאמר וכו׳, אי נמי וכו׳. [לפירוש קמא הא דביהודה שוה יותר אין הפירוש 
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כבפירוש בתרא בגלל שקרובה לירושלים, דאם כן היה מעלה רק בכספים, 

בריש יעב״ץ ועיין וכשיטת תנא קמא, אלא דכך הוה, דהוה משובח יותר. 

כתב, דרבי יהודה אתא לפלוגי אתנא קמא, רבינו גרשום העמוד]. אבל 

וסבירא ליה דבקרקע העלוה, ולכך בגליל דהוה רחוק מירושלים נטלו 

 יותר, והיינו דאמרינן כתנאי.

וצריך להעלות כספין שוה ד׳ סאין לסאה שבגליל. כתב בא״ד, בתוה״ד, ) ט

 לתת אלא בעד חציים, דשוה ב׳ סאים. דלאו דוקא, דאינו נצרךהרש״ש, 
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המהרש״א הקשה גמ׳, דכתיב ויתנו לכלב את חברון כאשר דבר משה. ) י

(טו), ביהושע למה אינו מוכיח שנתנה לכלב על פי ה׳ מדכתיב  בשם אביו,

 וכו׳. על פי ה׳ולכלב בן יפונה נתן חלק בתוך בני יהודה 

כתב נן נזונות מנכסי האם. מתני׳, והבנות נזונות מנכסי האב ואי) יא

דכוונת המשנה בין אפרנסה דמלבושין ובין אפרנסה רבו, בשם הריטב״א 

כתב, היד רמ״ה דנשואין, דהוי רק מנכסי האב ולא מנכסי המת. אבל 

 דמדקתני נזונות, משמע דפרנסת נשואין הוי אף מנכסי האם.

הר״ם, המבנכסים מועטים וכו׳. הקשה רשב״ם ד״ה והבנות נזונות כו׳, ) יב

דאפשר לאוקמי אף בנכסים מרובין, שאין הבנים נוטלין משום מזונות אלא 

הרש״ש, אחר שהבנות נוטלות מזונות, אלא נוטלין מדין ירושה. ותירץ 

דכוונת מתניתין לאשמועינן, דלגבי מזונות, בת עדיפא מבן, והיינו דווקא 

 בנכסין מועטין.

הרשב״ם  ביאר קים.גמ׳, הא נמי תנינא בנות צלפחד נטלו שלשה חל) יג

רבינו גרשום , דהוי ראוי אם מת צלפחד בחיי חפר. אבל ד״ה הא נמי תנינא

 פירש, דאכתי חפר לא היה מוחזק בהני נכסים.

ומההיא מתני׳ דלקמן לרב רשב״ם ד״ה אלא אמר רב פפא, בסוה״ד, ) יד

, דיש הכוס ישועות פפא מינה אכתי לא הוה מסיק אדעתיה וכן כולם. כתב

מאמוראים אלו ידע הפירוש של מר בר אשי דלהלן, אלא  לומר שכל א׳

דסברי דמהא דמתניתין איירא בסתם ולא פירשה לומר בנחלת האם, שמע 

מיניה דאף בנחלת אב מיירי, ואשמועינן נמי מידי גבי נחלת האב, אלא 

שהמקשה טעה וסבר שמפרשו רק בנחלת האב, לכך הקשה לכל אחד 

 ״ועוד מאי אלא״.

הרשב״ם ד״ה ופרכינן, כתב כך מחלוקת היא וכו׳.  גמ׳, סתם ואחר) טו

דאפילו אם תאמר שהרבה יש סתם ואחר כך מחלוקת לכן מקשי ועוד 

פירש, והריטב״א תמה, דאכתי צריך ביאור מאי קמקשי. והמהר״ם וכו׳. 

דפריך, אמאי קיימא לן כרבי יוחנן בן ברוקה, הא הוי סתם ואחר כך 

וכתב, דלפי זה צריך במרומי שדה, ר מחלוקת, ואין הלכה כסתם. וכן ביא

לומר, דאין הפירוש דאין הכרח לפסוק כסתם, אלא הפירוש, דודאי דאין 

 ד״ה דבר זה.(יא:) בתוס׳ ישנים כריתות הלכה כסתם. וכן דייק 

(א, כז), הדבר אברהם הקשה גמ׳, או אינו אלא פי שנים בכל הנכסים. ) טז

ממעט חלק בכורה, ואי  (קכז.), דטומטום שנקרע אינולקמן הא דרשינן 

נוטל שנים בכל הנכסים ליכא נפקא מינה למידי. ותירץ, דאיכא נפקא מינה 

היכא דליכא אלא בכור וטומטום, דאי טומטום אינו ממעט חלק בכורה, 

הבכור הוא בן יחיד, ואינו נוטל חלק בכורה, ויחלקו בשוה. אלא, דהביא 

ר שאין אח אחריו, (רפא, ז), דאיכא פלוגתא אי לבכומהפתחי תשובה 

 איכא דין בכור.
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הרשב״ם ד״ה כתב גמ׳, תלמוד לומר והיה ביום הנחילו את בנינו וכו׳. ) א

(קיג:) דריש הרש״ש, דלעיל דקרא יתירה הוא. והקשה והיה ביום הנחילו, 

 מהאי קרא, ״ביום אתה מפיל נחלות ואי אתה מפיל נחלות בלילה״.

(בחידושי אגדות), על פי המדרש, הר״ל המביאר  גמ׳, חרבי זו תפלה.) ב

שהגזירה שה׳ גוזר נמשלה לחרב, ותפילת הצדיקים מבטלת וקורעת 

) ביאר, חידושי אגדות(במהרש״א וה הגזירה, וכל שכן שנמשלת לחרב.

והבקשה תועיל  ,התפלה תועיל ליעקב במקום ברכת החרב שניתן לעשוד

לת בקשתי לפי או שיהיה מ .לו במקום ברכת הקשת שניתן לישמעאל

אבל . הדרש ממש מלשון בקשה וב׳ בקשתי במקום שנים כמו בבקשתי

פירש בחרבי ובקשתי היא חכמתו (בראשית מח, כב),  פירוש התורהרש״י ב

למה לקח לו דרך אחרת והניח דברי ותמה המהרש״א  ,ותפלתו כו׳

התורה (שם)  על הגרי״ז הלויוהמשך חכמה ובחידושי והמדרש. התלמוד 

דחרב בעצמו הוא דבר חד ובנגיעה בה חותך והורג, אבל קשת  ,ביארו

 ,החצים בעצמם אין להם כל הכח להזיק וכשהן סמוכין אינן חדין שיזיקו

התפלה שקבעו והנה מלבד . מזיקיןהכח שבמרוצתן בחזקה הן על ידי ורק 

התפלה שכל אחד ואחד מבקש ל איכא נמי, י״חתפלת  נסת הגדולהאנשי כ

) כל שיש לו חולה .קטז לעילריך, ותפלת היחיד איתא (על צרכיו מה שצ

דרק חכם תפילתו  ינווהי ,בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים

״בחרבי״  שיבקש יענה. וזהו דאמר ולא כל אחדנשמעת על תפלה פרטית, 

דומה לחרב שהתפלה ד, י״חדצלותי הוא התפלה הקבועה כמו  ,בצלותי –

ל תכליתה ואינה תלויה בגברא שמתפלל, כמו בעצמה יש לה כח לפעול ע

היינו בקשה, והוא כמו  חרב שבעצמה היא מזיקה. ״ובקשתי״ הוא בבעותי,

ויבקש עליו רחמים, דפירושו בקשה תפלה פרטית של יחיד, וכמו קשת 

שרק הכח של מי שמותחה וזורקה בזה הקשת מזיק כמו בקשה רק אם 

 .המתפלל גדול הוא תפילתו נשמעת

ושזכה לקנות הבכורה מעשיו בתפלתו. ד״ה זו תפלה, בסוה״ד, רשב״ם ) ג

רש״י מאי שייכא בכורת עשיו לכאן. ותירץ על פי פירוש הרש״ש, הקשה 

(בראשית לו, ז), דהביא מהמדרש, שאמר עשיו אין חלק בפירוש התורה 

לא במתנה וכו׳, וקאי על הארץ בכללה אשר נתן בה ליוסף חלק בכורה, 

 הבכורה זכה בארץ. והיינו שבגלל שקנה

(בעין יעקב), דמה שלקח הבכורה בלחם העץ יוסף שם. כתב בא״ד, ) ד

ונזיד עדשים, היה לסתום פי עשיו, אבל עיקר תוקף הקנין היה מה שה׳ 

 הסכים בזה.

ביאר  גמ׳, עליך אמר קרא אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי.) ה

לשבטים כנגד שני שבטים וכדאמרן הרשב״ם ד״ה כראובן ושמעון, 

(קכא:), אי לעיל דאם כן מאי מספקא ליה הרש״ש, איתפלג. והקשה 

בשיטה מקובצת לשבטים איפלוג או דלמא לקרקף גברא איפלוג. ועיין 

דמכאן אין ראיה, דאפשר דנפקא מינה לגבי דגלים, הראב״ד, דכתב בשם 

 ושיהיה שני גורלות ונשיאים.

בחדושי אגדות), (המהרש״א כתב  גמ׳, משל למה הדבר דומה וכו׳.) ו

דמהכא מוכח, דלא נתנה הבכורה ליוסף עד אחר שכלכלם במצרים. 
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(ז:), ראו מה בן בני לבן חמי וכו׳, אף על גב דעל בברכות והקשה, מדאיתא 

כרחך שקליה לבכורתיה מיניה וכו׳, לא אקני ביה דכתיב ״וישמע ראובן 

מראובן.  ויצליהו״, ומוכח, דקודם מכירת יוסף ניתן לו הבכורה שנטלה

 וכתב, דלמסקנא דהכא ניחא.

המהרש״א כתב  גמ׳, דכתיב ומן הבהמה אשר איננה טהורה וכו׳.) ז

מיניה ״מן הבהמה אשר לא טהורה וגו׳״,  דלעיל(בחדושי אגדות), דמקרא 

הוי מצי לאתויי, אלא דניחא ליה לאתויי מהאי קרא דעיקם ביה טפי, 

 דהתם לא עיקם אלא ה׳ אותיות והכא ח׳.

לאה, היינו  דלפי זה ״עיני״ העיון יעקב, כתב מתנותיה ארוכות.גמ׳, ש) ח

 שנתנה עיניה במתנות אלו להתפלל עליהם.

בעלי הנפש שער ( הראב״דהקשה  גמ׳, אילימא שנואה ממש וכו׳.) ט

יש מן השבטים שהן בני תמורה עמוד קכא ד״ה בני נדוי), דאם כן הקדושה 

עדיין לא נתנה ד ותירץ,אה. ונזדמנה לו ל ,שהרי יעקב אבינו נתכוין לרחל

אפשר שלא נתעברה בלילה  ,תורה ולא נאסרו בדקדוקי מצות. אי נמי

ההוא. אלא אי קשיא הא קשיא, מאחר שהוא שוגג והוא סבור שהיא היא 

 המתכוין אליה למה נקרא מורד ופושע, אלא מחוורתא כלישנא קמא.

דעבר  (בחדושי אגדות), הוסיף להקשות דאיך אפשר לומרהמהרש״א ו

דמעיקרא קודם שראה יעקב יעקב אלאו ד״לא תשנא״ וכו׳. ותירץ, 

אבל אחר , שנפקדה בביאה ראשונה ודאי היה שונאה והוה בדעתו לגרשה

אלא דבהאי  .שנפקדה בביאה ראשונה שניכר הריונה שוב לא היה שונאה

דלא דיבר הכתוב  ,קרא לא בעי תלמודא לפרש הכי משום הך קושיא

 ,וזה גנות הוא לה שיעקב שונאה טרם שראה בה שנפקדהבגנות הצדיקים 

(סימן רמ) ביאר עוד,  והבית יוסף. דרשו בו שהיו שנואין מעשיה כו׳ ל כןוע

הבה אהבה יתירה כרחל, ומכל שהיא ראתה את עצמה שנואה, על שלא אָ 

ובשיורי  )אורח חיים סימן רמ( ברכי יוסףבמקום לא היתה שנואה. ועיין 

 שו״ת רב פעליםובה ודן באריכות בדברי הראב״ד. שם מה שתמ ברכה

צדיקים תירץ קושיית הראב״ד, במה שביאר, ד )חלק ג אורח חיים סימן י(

שהגוף טבעו  ףבשעת התשמיש אין להם תאוה גשמית, וא ,גמורים כיעקב

מתכוונים ו ,הנאה הגשמית הגופנייתההם דוחים מדעתם כונת  ,מתאוה

ם בכונות עמוקות ביחוד הספירות ושמות וחושבי, לתאוה רוחנית נפשיית

הקודש בזווג המידות למעלה, ואין מרגישים במעשה ואין מחשבים 

ומציירים בדעתם בעת דבקותם גופא בגופא את האשה שלהם שהם 

 ,עונג שבתכמו וכאלו אותה שעה אינו משמש עם אשה, ו ,משמשים עמה

תם במצוה שהגוף מתענג באכילה ושתיה, הצדיקים מצמצמים כונ ףדא

  ולכן לא שייך בהו ענין בני תמורה. ״.אז תתענג על ה׳״לקיים מצות  ,בלבד

ובעלמא אמרינן תיומה היתה עם כל תוס׳ ד״ה תיומה היתה עם בנימין, ) י

(בחדושי אגדות), דכוונתם דלפי אותו דרש לא המהרש״א השבטים. כתב 

ן, והיא פריך מידי, דאימא דכולן מתו קודם שבאו למצרים חוץ מאחת מה

 השלימה המנין של שבעים.

 

 דף קכג ע"ב

(בחדושי אגדות), דאף המהרש״א כתב גמ׳, מאי שנא כי אתיליד יוסף. ) יא

על גב דקושטא דמלתא דאז תמו י״ד השנים שעבד בנשיו. מכל מקום לא 

הוי ליה להזכיר הכא לידת יוסף, אי לאו שהיא היתה הסיבה שאמר יעקב 

 ללבן ״שלחני וגו׳״.

יעקב אבינו שאין זרעו של עשו נמסר אלא ביד זרעו של יוסף גמ׳, ראה ) יב

(בעין יעקב) כיון הרי״ף הקשה  וכו׳ ובית יוסף להבה ובית עשו לקש וגו׳.

שבית יעקב אש למה הוצרכו ללהבה, שיש באש כדי לשרוף את הקש. 

וכתב, דאפשר לומר, שלא נמשל יעקב לאש אלא בזמן שזרעו עוסקין 

 תורת אהרוןהוצרכו ללהבת יוסף לשרוף. ובספר בתורה שהיא אש, ולכך 

דרבקה אמרה ליעקב שישב  ביאר, מהגה״ח ר׳ אהרון קרול זצ״לעל התורה 

 הצריך הי ךולכ ,משם וואז תשלח לקחת ך״שוב חמת אחי״אצל לבן עד 

ס יאת האש זרה של עשיו להכנ ,אשו של יוסף הקדושהחמם ללהבה שת

ם קדושה והשפיע על עשיו , וכך הווה שהתמלא העולהקדושה בלבו

רש״י מרחוק, והוא בבחינת להבה, המשפיעה מרחוק, כמדוייק לשון 

שלחה לקחתו כמו שהבטיחה  ששב, . וכיון שראתה רבקהבפירוש התורה

 ספר הישרשכתב בשם  ),א׳ השלישי ב״א קצט( מסדר הדורותלו. והביא 

א לא שבאמת מיד שנולד יוסף שלחה את דבורה להביא את יעקב. רק הו

התעוררה שנאת עשיו. ודלא  כששוב ,ודבורה נשארה עד ששב יעקב ,הלך

כמו שהביא המהרש״א בסוף פ״א דמגילה בשם ר״י מפריז ששלחה דבורה 

 יןעי ריך עיוןמדרשו של שם ועבר. שדבריו צלהחזירו מיד כשיצא מבית 

 שם בעין יעקב.  

תב כגמ׳, הניח להן אביהן פרה מוכחרת ומושכרת ביד אחרים. ) יג

התוס׳ דהשבח הוי הדמי שכירות, וכן כתב ד״ה אף, (קכד.) הרשב״ם לקמן 

 (הכא)הריטב״א . אבל ד״ה אף(קכד.) תוס׳ לקמן בשמו. וכן שיטת רי״ד 

כתב, דהא דקתני בסיפא ״וילדה״, קאי נמי על הרישא, והוא השבח. וכן 

 רואה באפר להיתה מוחכרת., הוכיח, מדמדמי להלן

דבכל מקום הרש״ש, מחצית שכר. הקשה לרשב״ם ד״ה מוחכרת, ) יד

מבואר דחכירה הוא דבר קצוב, וההבדל בין חכירות לשכירות, דשכירות 

הוי תשלום במעות, וחכירות הוי תשלום קצוב מהשבח, ואמנם כן פירש 

 הביא שני הפירושים.היד רמה. והריטב״א, 

והא דלא נקט חכרוה ושכרוה היתומין וכו׳. תוס׳ ד״ה היתה, בתוה״ד, ) טו

דאי תוס׳ הרא״ש, בשם העליות דרבינו יונה והשיטה מקובצת ביארו 

החכירוה והשכירוה היתומים, הוי שבח ששבחו יתומים, שאין הבכור נוטל 

 בו פי שנים.

דיש מפרשים כוונת התוס׳, דבגוונא המהר״ם, שם. כתב בא״ד, ) טז

שהחכירוה והשכירוה היתומים, נוטל פי שנים אף אליבא דרבנן. אבל כתב 

 וק עליהם, דהוי רק אליבא דרבי, ועיין עוד בדבריו.לחל

התוס׳ כתב  גמ׳, או שהיתה רועה באפר וילדה בכור נוטל פי שנים.) יז

דדוקא בנתעברה בחיי האב שקיל פי שנים, אבל כשנתעברה לאחר רי״ד, 

מות האב, מודה רבי דאין הבכור נוטל בה פי שנים, דהוי ראוי. וכן כתב 

דבעינן שיהיה העובר ניכר. אבל הוא דידיה יש אומרים,  בשםהריטב״א 

כתב, דאפילו הניחה ריקנית ונתעברה וילדה, דשבחא דממילא הוא וגופה 

אשבח ונוטל בה הבכור פי שנים. ובדעת רבנן כתב, דאפילו הניחה 

מעוברת והוכר עוברה, אין בכור נוטל פי שנים, דכיון דלא יצא לאויר 

ופפי והוו תמרי. ובשם רבו כתב, העולם, חשיב כחפירה והוו שבילי, של

דאם הוכר העובר, מודים חכמים דהוה ליה כדיקלא ואלים. וכן כתב 

 (פ״ג מנחלות ה״ב).הרמב״ם (סימן רע״ח סק״ג) בדעת הקצות החושן 

מחק האי  מיגש הר״י. גמ׳, ואי דלא אתי לידי אבוהון ראוי הוא וכו׳) יח
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אחר מיתת גירסא, משום דלא מיקרי ראוי אלא במה שבא אליהם ל

אביהם מכח אביהם, והכא הא לא נטלו כלום במתנות אלו מכח אביהן 

אלא מחמת עצמן, והוי נכסים של עצמן. ולכך גרס, אי דלא אתי לידא 

גירסת  ביארובעליות דרבינו יונה  דאבוהון ״אמאי״, דהא נכסי עצמן הן.

, דמיירי כשהבעלים הבטיחו לתת לכהן, דאף דחייבים לתתם הגמרא

מחוסר אמנה, ומחמת כן נתנם ליורשים, דמכל מקום הוי ראוי. ועוד משום 

כתב, דאפשר דהוה ידע המקשה, דאיכא לאוקמי במכירי כהונה, ומכל 

מקום ראוי הוא, כיון דלא אישתחט בחיי אביהם. ופרקינן, הכא במכירי 

כהונה, ודאישתחט בחיי אביהן, ואגב דאצטריך לאוקמה בדאישתחיט בחיי 

לה לכולה מילתא, אף על גב דמעיקרא נמי מתוקמא לן הכי.  אביהן, מפרש

כתב כעין רבינו  והרשב״א ד״ה נוחל].(קמב.) בתוס׳ לקמן [ועיין כעין זה 

ליישב גירסת הגמ׳, דהמקשה נמי ידע הא דמסיק בסמוך דמיירי  יונה

במכירי כהונה, והכי קאמר, אי דלא אתא לידא דאבוהון ואפילו במכירי 

תן להם מחמת הכרת אביהן, מכל מקום, כל שלא הורמו הוי כהונה, וזה נו

 ראוי, ומשני דקסבר מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין.

למה לה לגמ׳ המהר״ם,  הקשהגמ׳, הכא במכירי כהונה עסקינן. ) יט

לאוקמי במכירי כהונה, לוקמיה כגון דאתי בטבלייהו עד שלא הורמו, 

שלא הורמו כהורמו דמי. דהשתא לא קשה פשיטא, דאשמועינן דמתנות 

דכתב, דזהו הרשב״ם בד״ה ודאשתחיט בחיי [וביותר קשה על דברי 

החידוש דאף על פי שלא הורמו כמי שהורמו דמיין]. ותירץ, דבברייתא 

משמע דאתי לאשמועינן דין בכור דנוטל פי שנים ולא מקרי ראוי, ואי 

כי בהון אבוהון איירי דכבר אתי לידי אביהן בטבלייהו, ואתי לאשמועינן דז

 ואין הנותן יכול לחזור בו, דין זה אינו תלוי בבכור, אלא בדין כהן.

הרשב״ם ד״ה ה״ג במכירי ביאר גמ׳, הכא במכירי כהונה עסקינן. ) כ

דמזכין לו זיכוי גמור במתנות בהמותיהן מיד כשנשחטו. וביאר כהונה, 

ת על כתב, דהכהן מזכה להן המתנווהאילת השחר דהיינו בלבם. הרש״ש, 

שהמוכר ד״ה עד שיקבל עליו, (פה.) ברשב״ם לעיל ידי חצירו, וכשיטתו 

 מקנה ללוקח על ידי שמשאיל לו מקום. ועיין באות הבאה.

והיינו טעמא שזהו מתנה מועטת. כתב תוס׳ ד״ה הכא, בתוה״ד, ) כא

(סימן רעח סקט״ו), דמבואר כאן, דאף דלא זכה בה כלל, הקצות החושן 

, דמכל מקום חשיב האב למוחזק. ולפי זה כתב, שייך ביה ירושת בכורה

והקובץ דכל שכן בנשבע לחבירו שיתן לו ומת, דהבכור נוטל בה פי שנים. 

(אות שעד) כתב בדעת תוס׳, דחל קנין לכהן על ידי הגמירות שעורים 

דעת, וכוונת תוס׳, דעל ידי שאסור לחזור בו איכא גמירות דעת, וכשלא 

כתבו, שיש דברים ד״ה אליבא (קב.) כתובות  והתוס׳חזר בו זכה למפרע. 

הנקנים באמירה, והוכיחו ממתנה מועטת, שקנה קודם שבא לידו. ולא כמו 

כתב, ובעליות דרבינו יונה שכתבו הכא, דזה גופא הוי מדין מתנה מועטת. 

ד״ה במכירי (ל.) ורש״י בגיטין דהוי תקנת חכמים, דעשו אינו זוכה כזוכה. 

דרגיל ליתן מתנותיו לכהן זה, אסחו שאר כהנים פירש, דכיון כהונה 

(ח״א סימן מט), הפרי יצחק דעתייהו, וכמאן דמטו לידיה דמי. וביאר 

דהמתנות כהונה הוי ממון השבט, וכששאר הכהנים מסיחים דעתם, 

ממילא שלו הוא. וכתב, דגם רש״י צריך, למה שכתבו התוס׳, דמשום 

שאר כהנים מסיחים דעתם. מתנה מועטת אסור לחזור בו, וכיון שכן 

ג) כתב, דרש״י קאי, למאן דאמר טובת הנאה  –(ח״ב סימן מב ובאחיעזר 

ממון, ואם תפס הכהן מוציאים מידו, ולכך מסחי שאר כהנים דעתייהו, 

מה שאין כן למאן דאמר טובת הנאה אינה ממון, אין הכהנים מסחי 

 דעתייהו, כיון דמהני תפיסתם.

מאי בעליות דרבינו יונה, הקשה  ורמו וכו׳.גמ׳, וקסבר מתנות שלא ה) כב

שייך למימר לענין זרוע לחיים וקיבה כמי שהורמו, הא כיון שניכרים 

במקומם כמופרשים ועומדים דמי, דדוקא לגבי תרומות ומעשרות שייך 

ם תרומה ם, אין חלק הכהן ניכר, ואין ֵש למימר הכי, דכל זמן שלא קרא ֵש 

ם מתנות עליהם אף על פי שלא הורמו, עליו אלא טבל. ולכך פירש, דֵש 

ומוקמינן לה כמו דאתו לידא דכהן, וזכה בהם, אבל אי לאו כמי שהורמו 

דמי, נהי דבמכירי כהונה הוי כמי שבאו ליד כהן, הא לא זכה בהם, כיון 

 ם מתנה עליהם, ואין נתינה מתקיימת בהם עד שיורמו וינתנו לידו.דאין ֵש 

דאם כבר הורמו לא הוי רבותא כלל.  דמשמע,הרש״ש,  כתב גמ׳, שם.) כג

והקשה, הא היא גופא דמכירי כהונה אף על גב דיכול לחזור, מכל מקום, 

התוס׳ בד״ה הכא במכירי. כל כמה דלא הדר, מיקרי מוחזק, וכמו שכתבו 

ותירץ, דאי לא אתי לאשמועינן אלא דין מכירי כהונה, מאי אריא דתני 

א על כרחך דאתי לאשמועינן הזרוע וכו׳, ליתני תרומה ומעשר, אל

התוס׳ דמתנות שלא הורמו וכו׳, ודין זה שייך דוקא בזרוע, וכמו דכתבו 

 בד״ה וקסבר מתנות.

 הר״ן בנדרים כתב גמ׳, וקסבר מתנות שלא הורמו כמי שהורמי דמי.) כד

, דאף למאן דאמר מתנות שלא הורמו לאו כמי שהורמו ד״ה מה ליפה.) (

מאן דאמר טובת הנאה אינה ממון. וביאר דמי, אין לישראל בזה כלום, ל

(ש״ה פ״ו), דלכולי עלמא הוי ממון השבט, אלא דנחלקו אם השערי יושר 

(דיני לולב סימן במנחת ברוך יש בממון השבט גם ממון פרטי של כהן. אבל 

 צו) כתב, דלמאן דאמר לאו כמי שהורמו דמי, אין בזה חלק לכהנים.

דלא רשב״ם ד״ה מוקדשין, ירש פ גמ׳, מוקדשין לאו דידיה נינהו.) כה

(אות שעג), הקובץ שיעורים קרינא בהו ״בכל אשר ימצא לו״. והקשה 

דתיפוק ליה שאינו ממונו ולא שייך בהם ירושה כלל, אפילו לחלק 

(בחוקותי פרשתא ח פי״ב אות י׳), התורת כהנים הפשיטות. וכתב דלדעת 

עלים, דשייך בו דמעשר שני אף דהוי ממון גבוה, היורש מוסיף חומש כב

ירושה, והווי בעלים על הממון גבוה, יש להסתפק אם נימא כן נמי 

במוקדשים, דאף דממון גבוה הוא, נחשב לבעלים עליהם. וכתב, דלפי זה, 

מה דאינו יכול למכור, היינו משום דאין לו בו דין ממון, ומכירה לא שייכא 

דיש. אמנם לפי אלא בדין ממון. אלא דהקשה, אם כן מאי טעמא יכול להק

ו.)  דמעשר שני אף דהוי ממון גבוה, בחידושי הגרי״ז (זבחים מה שכתב 

הרי הוא בעלים עליהם, ומה דאין יכול למכור, הוא משום דהקדושה שבו, 

אינה ניתנת למכירה, ולא משום חסרון בעלות, יוכל להקדיש. אמנם 

מש, לא לתורת כהנים (שם) מבואר, דהא דהבן מוסיף חו בפירוש הראב״ד

 הוי מדין ירושה, אלא גזירת הכתוב דהבן כאביו.

 גמ׳, בקדשים קלים ואליבא דרבי יוסי הגלילי דאמר ממון בעלים הוא.) כו

דהיינו דווקא מחיים אבל לאחר שחיטה לא. הרשב״ם ד״ה מוקדשין, כתב 

ד״ה (יב:) בבא קמא  תוס׳אבל שיטת ד״ה כי, (נב:) רש״י קדושין וכן שיטת 

 חר שחיטה הוי ממון בעלים.דאף לאומחיים, 

קכד.), דכוונת  לקמן(המהרש״א . ביאר גמ׳, רועה באפר מיבעיא) כז

הגמרא, דמוחכרת ומושכרת דלאו ברשותא דידהו, הוי כרועה באפר דהוי 

ברשות דידהו, ומוחזק בשבחא דממילא ממש, דאי במוחכרת הוי ברשות 

תים, אלא משום דידהו, ודאי דלא היה נוטל פי שנים, כיון דהוי כמו בנו ב
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דמוחכרת לאו ברשותן אשבח, אף על גב דלא הוי שבח ממילא ממש אלא 

בד״ה אף (קכד.) [הרשב״ם לקמן רק על ידי בני אדם, וכמו דכתב 

ואפילו הכי נוטל פי שנים, רועה באפר דהוי ממש ממילא מוחכרת], 

ביאר, דהא דאמרינן רועה באפר מיבעיא, היינו דלא  והמהרש״למיבעיא. 

 , אבל בודאי אין חילוק בין איתא ברשותא, לליתא גבי חלק בכורה.גרע

בעליות דרבינו יונה, כתב גמ׳, או שהיתה רועה באפר וילדה. ) כח

ד״וילדה״ קאי אכולה מילתא, כלומר, הניח להם אביהן פרה מוחכרת או 

מושכרת וילדה, או שהיתה רועה באפר וילדה, בכור נוטל פי שנים בולד, 

 בשבח גוף הפרה. וקל וחומר דנוטל

הלחם משנה בדבר קצוב עד זמן פלוני. הקשה רשב״ם ד״ה מושכרת, ) כט

(פ״ג מנחלות ה״ב), אמאי נוטל בה בכור פי שנים, הא כיון דמושכרת עד 

זמן פלוני, ושכירות אינה משתלמת אלא לבסוף, הוי ראוי. ותירץ, דאנן 

שכרה בחיי קיימא לן דשכירות ישנה מתחילה ועד סוף. ועוד כתב, דכיון ד

 אביו, לא מיקרי ראוי.

 

 דף קכד ע"א

ואם תאמר ליתני רועה באפר וכו׳. הקשה רשב״ם ד״ה אף מוחכרת, ) א

(קכג:), דאי קתני רועה, הוה לעיל מאי קושיא, הא מוכח המהרש״א, 

אמינא דנוטל פי שנים משום דחשיב מוחזק, אבל מוחכרת דלאו ברשותא 

המהרש״ל שב על פי מה שכתב דיש ליי דידהו קיימא, אימא לא. וכתב,

קכג:), דאין חילוק בין איתא ברשותא לליתא. (ועיין לעיל דף קכג: לעיל (

 אות ד).

בעליות דרבינו יונה, הקשה גמ׳, ואם אמר איני נוטל ואיני נותן רשאי. ) ב

פשיטא, וכי יתומים חייבים לפרוע חובת אביהם שלא מנכסי אביהן. 

מא מסתלק מחלק בכורה, וכיון ותירץ, דקא משמע לן, דבדיבורא בעל

 שנסתלק שוב אינו יכול לחזור בו.

סימן ט סק״א), הא פריעת בעל חוב הקצות החושן (הקשה  גמ׳, שם.) ג

. ותירץ, ).פו( כתובותב מצוה, וכופין על עד שיאמר רוצה אני כדאיתא

 המתנה קרי״ד ,מיד שיאמר הבכור איני נוטל הפסיד חלק הבכורהדכיון ד

סימן ער״ח (בש״ע רוצה אחר כך לחזור אינו יכול וכמבואר ואפילו  ״רחמנא

י) ואם כן אפילו אם הבית דין יכופו לחזור ולומר אני רוצה תו לא מהני ״ס

(אות שעז) תירץ, דכיון דבכורה הוי מתנה, אינו והקובץ שיעורים . לתקן

חייב לקבל מתנות כדי לפרוע חובו, כמו שאינו חייב לחזור על הפתחים, 

 יר עצמו  משום הא.  או להשכ

ועל פי השטר גובין את המלוה הרי הוא רשב״ם ד״ה ירשו שטר חוב, ) ד

כאילו השטר השביח וכו׳ אבל מלוה על פה דמצי למיטען פרעתיה וכו׳. 

(אות שעה), דלפי זה, אם אמר אל תפרעני אלא הקובץ שיעורים כתב 

ן, אמאי בעדים, אינו יכול לטעון פרעתי, ומיקרי מוחזק. והקשה, דאם כ

בעינן לטעמא דשבח, הא בשטר לא מצי לטעון פרעתי. ותירץ, דהא 

דגוביינא מיקרי שבח שהשביח השטר, היינו משום דגובין על ידי השטר, 

דבלא שטר אינו יכול לגבות, אבל אילו היה אפשר לגבות אף ללא שטר, 

 אין השטר מעלה ומוריד כלל. 

פילו בעדים וכו׳ אפילו ודוקא מלוה בשטר אבל מלוה על פה ואבא״ד, ) ה

כתב, דלאו דוקא בעליות דרבינו יונה רבי מודה דלא שקיל פי שנים. אמנם 

 שטר חוב, אלא הוא הדין מלוה על פה, כיון דחייב מודה. 

או אם הלכו למדינת הים אין מורידין רשב״ם ד״ה ואם אמר, בתוה״ד, ) ו

(פח.), בות בכתודאף על גב דאמרינן הרשב״א, לבעל חוב בקרקע וכו׳. כתב 

דאפילו בבעל חוב דעלמא נפרעין מן האדם שלא בפניו, כדי שלא יהא כל 

אחד ואחד נוטל מעותיו של חבירו והולך לו ויושב במדינת הים. אפילו 

הכי איכא נפקא מינה, דאילו לא היה הבכור רשאי לסלק עצמו מחלק 

ומת בכורתו, אמרינן ליה או פרע או נורידנו לבעל חוב בקרקע כדינו בש

אין יורדין  כל שהאחים קרובים כדי שנשלח ונודיעםבית דין, אבל עכשיו 

 לנכסיהן.

דנותן ואינו יכול ליתנה לאחרים דאין אדם רשב״ם ד״ה עד מטיא לידיה, ) ז

דאם כן, אמאי הוצרך רבי הריטב״א, מקנה דבר שלא בא לעולם. הקשה 

ליה לתת טעם לדבריו משום ד״פי שנים״ קרייה רחמנא, והא סבירא 

(סג:), דאדם מקנה דבר שלא בא לרשותו. ותירץ, דשאני שבח בקידושין 

הקשה והמצפה איתן דלאחר מיתה דלא אפשר דלייתי לרשותיה לעולם. 

אמאי דמקשינן בסמוך לרבי, והא כתיב ״לתת לו״, הא אית ליה לרבי 

דאדם מקנה דבר שלא בא לעולם. ותירץ, דהא דאמרינן דאדם מקנה דבר 

לם, הני מילי במפרש, אבל בסתמא אין אדם מעלה על דעתו, שלא בא לעו

 והכא מיירי בסתם.

דאף שאדם יכול להקנות שדה בעליות דרבינו יונה, שם. כתב  בא״ד,) ח

לשבח העתיד לבא, כגון דקל לפירותיו. מכל מקום, השבח עצמו שלא בא 

לעולם בלא שמזכה לו השבח בגוף השדה שהוא בעולם, אינו יכול 

פילו לר׳ מאיר דסבירא ליה ד״אדם מקנה דבר שלא בא להקנות, דא

לעולם״, הא קיימא לן דעד שלא בא לעולם יכול לחזור בו, ואין הקנייה 

מה מתנה עד דאתא דיש מפרשים, קיימת אלא משבא לעולם. וכתב, 

לידיה ד״מקבל מתנה״, אף חלק בכורה עד דמטי לידיה. ולא כמו דפירש 

 ״.הרשב״ם עד דאתי לידיה ד״נותן

דהוא הדין הריטב״א, כתב גמ׳, דיקלא ואלים וכו׳ כולי עלמא לא פליגי. ) ט

פירות ונתבשלו, ועגל ונעשה שור, דלא חשיב שינוי, אף דלגבי גזלן איכא 

  (סה:). בבבא קמא מאן דחשיב שינוי, כדאיתא 

נימא דלרבנן הך דרשה ד״פי שנים״ מקיש  המהרש״א,הקשה גמ׳, שם. ) י

תוס׳ בשם  השיטה מקובצתהך מילתא. ותירץ חלק בכורה וכו׳, אתי ל

כתב, דיש לומר, והרש״ש דמילתא דפשיטא היא ולא בעי קרא. הרא״ש, 

דרב פפא אתי לדחויי הא דאמר לעיל דטעמייהו דרבנן מ״לתת לו״, דאית 

ליה נמי דרשת ״פי שנים״, דאי לאו הכי, אמאי נוטל פי שנים בדיקלא 

 צא לו״.ואלים, אלא על כרחך דממעט הכל מ״ימ

הראב״ד, בשם השיטה מקובצת ביאר גמ׳, כי פליגי בחפורה וכו׳. ) יא

דלרבנן לא שקיל בשבחא, אבל בקרנא שקיל, משום דשבחא דממילא הוא. 

, דבקרנא נמי לא שקיל, דהא אישתני וליתניהו איכא מאן דאמראמנם 

לנכסי דאב בעינייהו, והוי דומיא דענבים ודרכום זתים ומסקום. ולפי זה, 

דאמרי רבנן דבקרנא שקיל, היינו דוקא משום דמיירי בפרה שילדה, הא 

 דלא נשתנה הקרן.
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כך נאמר בבית המדרש מטין את הדין אחר רשב״ם ד״ה מטין איתמר, ) יב
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דמטין לכתחילה  הריטב״א,דברי חכמים לדון כן לכתחילה. וכן ביאר 

, וכיון שלא לדברי חבריו, אף דמסתבר טעמיה, משום דאחרי רבים להטות

נאמרה הלכה כחבריו, אם עשו כדברי רבי עשו, היכא דמסתבר טעמיה. 

ביאר, דאין פירוש מטין דהלכה כרבי אפילו מחבריו, שיהא והר״י מיגאש 

מותר לכתחילה, אלא מטין דברי רבי מחבריו איתמר, דהיינו שהדעת נוטה 

ו לדבריו יותר ממה שנוטה לדברי חכמים, ולכך אסור לעשות כדברי

לכתחילה, דלא שבקינן דברי רבים ועבדינן כיחיד, אבל כיון דמטין דבריו 

 אל הדעת, מי שעשה כדבריו אינו חוזר.

ונראה לר״י דהכי מספקא ליה וכו׳ ולא תוס׳ ד״ה מספקא ליה, בסוה״ד, ) יג

דמספקא ליה אי המהר״ם והמהרש״ל, מחבריו שפסקו כך בהדיא. ביארו 

בי, או דהלכה כרבי מחברו ולא פסקו להדיא שהלכה כחבריו ולא כר

 מחבריו, היינו דאין הלכה כרבי בודאי, אלא דאפשר לפסוק אף כחבריו.

כיון דאמרינן דלפי הצד דלא  בחידושי הגרע״א,שם. הקשה בא״ד, ) יד

פירשו ולא מחבריו, עשה כדברי רבי עשה, אם כן, מנא לן דמספקא ליה, 

ביריו״, ומשום הכי דלמא סבירא ליה בבירור דלא אמרו בפירוש ״ולא מח

עשה כדברי רבי עשה, וכדברי חכמים בודאי מה שעשה עשה, דהא לא 

 אמרו ״ואפילו מחבריו״. ונשאר בצריך עיון גדול. 

דליכא לשנויי דשמואל הריטב״א, כתב גמ׳, מני לא רבי ולא רבנן. ) טו

מיירי במלוה על פה, ומשום הכי מודה רבי דאין הבכור נוטל פי שנים. 

דיש ם קאמר, ומשמע אפילו במלוה בשטר. וכתב, דהא שמואל סת

דאליבא דרבי כל שהיא מלוה בעדים והוי תוך זמן שאינו יכול  אומרים,

לומר פרעתי, דינו כמלוה בשטר להחשיבו מוחזק, ורבי קסבר דבכור נוטל 

 פי שנים בין במלוה ובין ברבית.

רות דכיון שיחלקו השטרות ויטול בשטתוס׳ ד״ה אין הבכור, בתוה״ד, ) טז

(סימן והקצות החושן פי שנים שהן הגוף יטול גם השבח שיבא אחר כך. 

רשב״א כסבר דהרשב״ם ד״ה ירשו שטר רעח סק״ו) כתב, דאפשר לומר 

דאין חולקין בשטרות משום דאין  ו).״קע ׳סי בית יוסףבהובא ( בתשובה

כיון  ,דלרבי דנוטל בשבח שהשביחו קודם חלוקה ,ניחא ם כןוא ,גופן ממון

שבח נכסים ונוטל פי שנים, אבל רבנן  וויה על פיו, ר מוחזק הוא וגוביןדשט

אינו נוטל ממלוה בשטר  ,דסברי דאינו נוטל בשבח שהשביחו קודם חלוקה

לעולם קודם  וויוה ,דלחלוקה אין כופין כיון דאין גופן ממון ,פי שנים

 חלוקה.

ה והרי הוא כמו משכון. הקשרשב״ם ד״ה אבל לא ברבית, בתוה״ד, ) יז

(אות שפד), הא שביעית משמטת מלוה בשטר, ומלוה הקובץ שיעורים 

בגיטין שיש עליה משכון אינה משמטת. וכתב, דאפשר דסבר, כמאן דאמר 

(לו:), דמלוה בשטר אינה משמטת. אמנם כתב, דהתם מפרש טעמא משום 

 דשטר העומד ליגבות כגבוי דמי, ולא מטעם משכון.

שקיל פי שנים דבעל חוב קונה  דמלוה שהניח משכון עליה[בא״ד, ) יח

(קטו.), דמאחר בבבא מציעא משכון. דהיינו דחשיב כגבוי לגמרי. איתא 

שמחזירין למה ממשכנין מעיקרא שלא תהא שביעית משמטתו ולא יעשה 

מטלטלין אצל בניו. לכאורה לפי מה שביאר הרשב״ם, דבמלוה שהניח 

דיטול הבכור פי שנים  משכון, שקיל פי שנים, איכא נמי נפקא מיניה, לענין

 בהך מלוה].

גמ׳, דאמר רבה גבו קרקע יש לו וכו׳ ורב נחמן אמר גבו מעות יש לו. ) יט

דטעמיה דרב נחמן, דכיון דמלוה זוזי, דעתו אמעות, ועל הריטב״א, ביאר 

דעת כן יורדים שתיהן, וכל שפרע במעות עומד בתנאו וחשוב פירעון, וכל 

תה קרקע במעותיו. [דהיינו, דבמעות שפורע בקרקע אינו אלא כמוכר לו ע

חשיב טפי ״ימצא לו״ כיון שהלוהו מעות, ולא תלי במה שיש לו יכולת 

גביה על ידי שעבוד, ובטעמיה דרבה, יש לומר, דסבירא ליה דחשיב מוחזק 

 טפי במה שיש לו יכולת גביה, דהיינו על ידי שיעבוד ועיין לקמן אות כא].

הקובץ ירוש ר״ת אתי שפיר. הקשה לפתוס׳ ד״ה נהרדעי לטעמייהו, ) כ

בד״ה לטעמייהו, (קכה.), התוס׳ לקמן (אות שפה), מהא דכתבו שיעורים 

דהא דאמר רב נחמן דיש לו, לא הוי אלא אליבא דאביי, דסבירא ליה, 

למפרע הוא גובה, אבל לרבא טעמיה דרב נחמן הוי מדר׳ נתן, ואם כן, אף 

מייהו. וכתב, דקשה לומר לפירוש ר״ת לא אתי שפיר הא דנהרדעי לטע

 דרבינא דהוא בתרא סבירא ליה כאביי.

אלא נראה דטעמא דרב נחמן וכו׳ משום תוס׳ ד״ה גבו מעות, בתוה״ד, ) כא

דדרך בעל חוב לפרוע בחובם מעות וכו׳ והוי מוחזק משום דסמיכי עלייהו. 

(אות שפד), דמכל מקום, הא ליכא שיעבודא הקובץ שיעורים הקשה 

מוחזק. אלא דצריך לומר, דמהבעל חוב עצמו איכא  במטלטלי ולא הוי

ד״ה (קכה:) הרשב״ם לקמן שיעבודא גם במטלטלין. וכתב, דלפי מה דכתב 

דאי קדים וזבין, הוי מטעם דאחריך לאו כמעכשיו דמי, ואין מסתברא, 

הטעם מפני שיכול להפקיע על ידי מכירה, אם כן, יש לומר, דטעמא דגבו 

א שיעבוד במטלטלי אפילו מיניה דידיה, ובהא מעות אין לו, משום דליכ

פליגי רבה ורב נחמן. [וצריך עיון דהא משמע דלרב נחמן אין הטעם משום 

 שיעבוד ולכך בגבו קרקע אין לו. ועיין לעיל אות יט].
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גמ׳, ועוד הא מר הוא דאמר מסתבר וכו׳ דאי קדמה סבתא וזבנא זבינה ) א

דאפשר להפקיעו שלא יבא לידי המוריש,  דכיוןהריטב״א, ביאר זביני. 

חשיב ראוי, והכא נמי יכול  הלוה להפקיע הקרקע על ידי שימכרנו, ויגבה 

משאר נכסיו, או יסלקנו במעות או בקרקע אחרת בעודה ברשותו. והקשה, 

דלא דמי, דהתם מפקע ליה לגמרי, מה שאין כן הכא גבי לוה, דאי לא 

טרוף מן המשועבדים, ולכך חשיב מוחזק. יהיב ליה זוזי או פירעון אחר, י

, דליכא לאיפלוגי בין הפקעה גדולה להפקעה קטנה, יש אומריםוכתב בשם 

תירץ, דאביי סמך ובעליות דרבינו יונה כיון דמכל מקום אפשר בהפקעה. 

אקושיא קמייתא, דמאי שנא מעות וכו׳ קרקע נמי לאו האי קרקע שבק 

יתא אין כאן קרקע למלוה, ועוד, דכיון אבוהון, דכיון דשיעבודא לאו דאורי

דצד הפקעה גמורה משוי לנכסים ראוי, אף שקנויין לו מעכשיו, הוא הדין 

דצד הפקעה דגבית קרקע, משוי לקרקע ראוי אצל מלוה, אף דמדמי לא 

מצי מסתלק, שהרי אין עיקר הקרקע קנוי לו כלל, כיון דשיעבודא לאו 

תירץ, דלטעמיה ובחידושי הר״ן ון. דאורייתא, ולאו האי קרקע שביק אבוה

דרבה מקשינן, דסבירא ליה דשיעבודא לאו דאורייתא, ואם כן, כל היכא 

דזבין לוה, לא מצי מלוה למיטרף, ופקע ליה שיעבודא דמלוה מההיא 

ארעא לגמרי, ולכך דמי למאי דאמרינן גבי ההיא סבתא, שבשניהם אי 

וי. ואף דאכתי איתא קדים וזבין פקע זכותא דאידך לגמרי, והוי רא

(אות הקובץ שיעורים שיעבודא דרבנן, משום הא לא חשיב מוחזק. וביאר 

שפו), דהא דטורף מדרבנן, הוי מטעם הפקר בית דין, וההפקר מתחדש 

בשעת הטירפא, ולא קודם לכן, דבאותה שעה עדיין אין לו שום זכות 
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, דיש לו בנכסים, ומשום הכי מקרי ראוי, ולא דמי לשיעבודא דאורייתא

 זכות בנכסים תיכף משעת הלואה.

דהא אי הוה בעי לוה הוה זבין להון רשב״ם ד״ה ועוד האמר, בתוה״ד, ) ב

(אות שפו), הא יכול הקובץ שיעורים ומסלק ליה למלוה בזוזי. הקשה 

לסלקו בזוזי גם קודם המכירה, ואי לא מסלק בזוזי, גם המכירה לא מהניא, 

המכירה לא מעלה ולא מורידה, והוה ליה  דיכול לטרוף מלקוחות, ואם כן,

לפירושי דפריך לרבה לטעמיה, דסבירא ליה דשיעבודא לאו דאורייתא, 

 ואינו יכול לטרוף מלקוחות כלל.

בחידושי הגרע״א, הקשה  גמ׳, ועוד האמר רב נחמן יתומים שגבו וכו׳.) ג

דלהנך פוסקים דבעל חוב גובה בראוי, ליכא הוכחה מהתם דלא מקרי 

איכא למימר, דלא הוי בכלל יתומים שקנו, אבל מכל מקום, הוי ראוי, ד

ראוי. עוד הקשה, אף על הפוסקים דבעל חוב אינו גובה בראוי, דדלמא הא 

, הלכה )(קכד: לעילדאמר רב נחמן יתומים שגבו, היינו לשיטתו דפסק 

כרבי, אבל הכא ההיא דשלחו מתם היינו לרבנן, בהא סבירא ליה, דגבו 

  . ונשאר בצריך עיון.קרקע אין לו

ובעל חוב כיוצא בו ומטלטלי דיתמי לא רשב״ם ד״ה ועוד, בסוה״ד, ) ד

(אות שפט), הא הכא איירי הקובץ שיעורים משתעבדי לבעל חוב. הקשה 

שגבו קרקע. ותירץ, דכוונתו, דנהי נמי דהקרקע דגבו מיקרי ראוי, למאן 

החוב כבר איכא דאמר מכאן ולהבא גובה, אבל גוף החוב לא מקרי ראוי, ד

השתא, אלא על כרחך טעמא משום דמטלטלי דיתמי לא משתעבדי, היינו 

דגוף החוב מיקרי מטלטלי. והקשה, אם כן, בכור דנוטל פי שנים גם 

 במטלטלין, יטול גם במלוה, דהרי גוף החוב לא מקרי ראוי.

הקשה גמ׳, לטעמייהו דבני מערבא קאמרינן ולן לא סבירא לן. ) ה

בא דרבה דאמר גבו קרקע יש לו, קשיא דבני מערבא אבני הא אליהרמב״ן, 

מערבא, דהא גבי סבתא קאמר, דמסתבר טעמייהו דאי קדמה וזבנא זבינה 

זביני. ותירץ, דשאני התם, דאי קדמה וזבנה זבינה זביני לגמרי, ולא טריף 

כלל, אבל הכא אליבא דבני מערבא דסבירא להו שיעבודא דאורייתא, ואי 

יני לאו זביני, והא דאקשינן מעיקרא, היינו דהכא נמי אי קדים וזבין זב

קדמה וזבינה זביני מדאורייתא, דהא את הוא דאמרת שיעבודא לאו 

, דהכי אקשי ליה, כיון דאמרת דמעות בשם אחריםדאורייתא. עוד פירש 

הוי ראוי, קרקע נמי הוי ראוי, שהרי יכול למכרו ולסלקו ממנה לגמרי בדבר 

י שנים דהיינו מעות, והיינו דקאמר ליה לטעמייהו דבני שאינו נוטל בו פ

מערבא אמרינן, דאף שיכול למכור ולסלקו במעות חשבינן להו מוחזק, 

והא דקאמרי במעשה דסבתא דהוי ראוי, משום שאפילו לא היתה יכולה 

תירץ, והריטב״א למכור, הוי ראוי דלא זכתה אלא לאחר מיתת הסבתא. 

י טעמייהו דבני מערבא לתת טעם לדינם דהתם הכי קאמר, דמסתבר ל

דחשיב ראוי, כיון דאי קדמה סבתא וזביניה זבינה זביני, אבל בני מערבא 

גופייהו, אין טעמם מפני זה, אלא משום דכל האומר אחריך לאו כאומר 

 מעכשיו.  

דבין רבה בין רב נחמן סבירא הרשב״ם בד״ה לטעמייהו,  כתב גמ׳, שם.) ו

בין גבו קרקע ובין גבו מעות אין לו. והקשה להו אליבא דנפשייהו, ד

דבשלמא לרבה, כיון דממאי דפרכינן עליה מוכח דאית ליה  בחידושי הר״ן,

למימר בתרוייהו אין לו, על כרחך משמע, דהא דאהדר רבה ואמר ״ולן לא 

סבירא לן״, משמע דאודי לאביי דבתרוייהו אין לו, אבל לרב נחמן ממאי 

ליה למימר דיש לו, ואם כן, אי איתא דבתרוייהו  דפרכינן ליה מוכח, דאית

אין לו, לא הוה ליה ליסתום. ותירץ, דהכי קאמר רבה, בין לדידי ובין לרב 

נחמן אית לן דקרקע ומעות כי הדדי נינהו, ולדידי בתרוייהו אין לו, ולרב 

נחמן תליא בטעמא דיתומים שגבו קרקע, אי משום דמוחזק, אי משום 

 שיעבודא דר׳ נתן.

הלכך אפילו רב נחמן לא [רשב״ם ד״ה לטעמייהו דבני מערבא, בתוה״ד, ) ז

חשיב לקרקע של לוה מוחזק למלוה עד שתבא לידו משום דאי הוה בעי 

הוה מזבין ליה עד השתא דסבירא ליה כרבא דמכאן ולהבא הוא גובה. 

משמע מדבריו, דרב נחמן ודאי סבירא ליה כרבא. אבל לרבה לא ביאר 

א ליה כאביי דלמפרע הוא גובה, ולכן המלוה חשיב האם ודאי סביר

מוחזק. ולכאורה יש לומר, דאף רבה סבירא ליה כרבא דמכאן ולהבא 

גובה, אלא דחשיב מוחזק במה שיש לו יכולת גביה כל זמן שיוכל. (ועיין 

 לעיל דף קכד: אות יט)].

התם בדין הוא דלא ירית בעל דהוה ליה ראוי לגמרי ולא בסוה״ד, ) ח

לא לבעל ולא לאשתו וכו׳ ואי קדים סבתא וזבנא זבינה זביני,  אשתעבד

אבל נכסי דלוה כיון דמשתעבדי למלוה ואי זבין לא זביני, ויכול לטרוף מן 

ביארו, דהא דאמרי ובתוס׳ ד״ה לטעמייהו הלקוחות הרי הן כמוחזקין בידו. 

בני מערבא גבי סבתא דהוי ראוי אף דהוי קרקע, היינו משום שהבעל לא 

יה מוחזק מעולם, ולא היה לו ולאשתו שום חוב מעולם על הסבתא וכו׳, ה

דהא המהרש״א, אבל גבי מלוה הוי מוחזק אפילו לא יוכל לטרוף. וכתב 

דלא ביארו התוס׳ כהרשב״ם דטעמיה משום דהלוה יכול לטרוף מן 

הלקוחות, כיון דאביי דפריך מהאי דסבתא, לא אסיק אדעתיה לפלוגי בין 

ובין נכסי דלוה, ואם כן לא מתרץ רבה מידי אליבא דבני ההיא דסבתא 

מערבא, אבל לפירוש ר״ת ניחא, דאביי קשיא ליה דוקא לרבה דאמר 

מערבא משום דאי קדים סבתא וכו׳,  טעמא דנפשיה דמסתבר טעמא דבני

אבל בני מערבא גופייהו טעמייהו בהך דסבתא, משום שלא היה מוחזק 

יי נמי אסיק אדעתיה טעמא דבני מערבא, מעולם מה שאין כן במלוה, ואב

 ולא קשיא ליה אלא לרבה.

ולפירושו הא דפסק לעיל רב נחמן כרבי תוס׳ ד״ה לטעמייהו, בתוה״ד, ) ט

הא הכא לא בחידושי הגרע״א, היינו דוקא בשבח ולא במלוה. הקשה 

אמרינן אלא דרב נחמן סבירא ליה דלרבנן דרבי אינו נוטל במלוה, בין גבו 

בו מעות, אבל איהו גופיה סבירא ליה דהלכה כרבי. ונשאר קרקע בין ג

 בצריך עיון.
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דליכא למימר כאומר מעכשיו רשב״ם ד״ה מסתברא טעמייהו, בתוה״ד, ) י

דמי דהא אם קדמה הזקנה בחייה ומכרה לאחרים זבינה זביני וכו׳ 

וכדאמרינן לקמן בפירקין (קלז.) אם קדם הראשון ומכר מה שמכר מכר 

מהא דאיתא הרשב״א, ין לשני אלא מה ששייר ראשון וכו׳. הקשה וא

(קלז:), גבי עובדא דההיא איתתא דאקניה דיקלא לרב ביבי וכו׳, לקמן 

אפילו ר׳ שמעון בן גמליאל לא קאמר אלא היכא דאחריך לאחר, אבל 

לעצמו לא, דלא נתן לראשון אלא אכילת פירות בלבד, ואם כן, הכא נמי 

רשי, לא הוציא הנכסים מרשותו ומרשות יורשיו, אלא דקאמר אחריך ליו

בחיי סבתא שתאכל היא פירות הנכסים כל ימי חייה (והיא גירסת 

(שם), היה אפשר לפרש, דהא  הר״חהרשב״ם עצמו שם. וכתב דלפי גירסת 
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דקאמר דלעצמו לא אמרינן מה שמכר מכר, היינו דוקא היכא דנתן 

 כגופו דמי, אמנם הרשב״ם לא גרס כן.לעצמו, ובנו קטן דאיירינן ביה התם 

דסברת  הריטב״א,ביאר גמ׳, אמר רב הונא לירתי ואפילו לירתי ירתי. ) יא

רב הונא לאו משום דסבר שהאומר ״ירתי״ הוו ״ירתי ירתי״ בכלל לשונו, 

ודעתו עליהם, דבשלמא ירתי דירתי הראויים להיות יורשיו ניחא לכלול 

ם אחר, לא. ועוד, דאם כן, אמאי בהאי לישנא, אבל בעל בתו שהוא ממקו

אמרינן לקמן, דטעמא דרב הונא משום דכל האומר אחריך כאומר 

מעכשיו, תיפוק ליה דאפילו אמרינן לאו כמעכשיו, הבעל אתי מכח עצמו, 

ולא משום ירושת אשתו, ולא חשיב ראוי. אלא טעמא דרב הונא, כיון 

, דהיינו ברתה, דדעת הנותן היה לזכות ליורשיו שהיו לו בשעת המתנה

הלכך בעינן למימר דבעל זכי מכח הבת, ומשום דכל האומר אחריך כאומר 

 מעכשיו דמי. 

, דנכסי לך :)(קלולקמן מהא דאמרינן הריטב״א, הקשה  גמ׳, שם.) יב

ואחריך לפלוני וכו׳ מת שני בחיי ראשון יחזרו הנכסים ליורשי ראשון. 

ון שאם ימות השני וכתב דיש מתרצים, דשאני התם, דאיכא שלישי, וכי

אפילו שלא בחיי הראשון, אין הנכסים נשארין ליורשיו אלא לשלישי, אם 

כן אין השני אלא כאוכל פירות, אבל הכא דליכא שלישי, ואילו מתה הבת 

אחרי הסבתא, יהיו הנכסים ליורשיה, אם כן, אף השתא נכסים ליורשיה, 

רו נכסים ליורשי שכן היה דעת נותן. עוד תירץ, דהא דאמרינן התם דיחז

״, ואין לפלוניראשון, היינו משום שייחד אדם מסוים שאמר ״ואחריך 

כוונתו שיזכה אותו פלוני אלא מידו של ראשון, ואם מת בחייו פקע הוא 

וממילא גם מי שאחריו כיון דהיה לו לזכות מידו, אבל הכא שסותם ואומר 

עת מתנה, ואפילו , עיקר דעתו על מי שהוא ראוי ליורשו בשואחריו ליורשי

  יורשי יורשיו.  

גמ׳, אמר רבה מסתבר טעמייהו דבני מערבא דאילו קדמה סבתא ) יג

מה הוסיף רבה על מה שאמר ר׳ הרשב״א, הקשה  וזבינה זבינה זביני.

אלעזר, הא כיון דטעמייהו דבני מערבא משום ראוי, דהא כל האומר 

אין לשני במקום אחריך לאו כאומר מעכשיו דמי, ולא זכה בגוף הנכסים, ו

ראשון כלום, אם כן, היינו ממש הא דאמר רבה. וכתב, דהיה אפשר לומר, 

לבת,  מעכשיודאתי למימר דראוי הוא לבעל לעולם, אפילו באומר אחריך 

משום דכל האומר אחריך כאומר מה שישאר אחריך, ואילו ירד ומכר, אין 

. מדפי הרי״ף) (נההרי״ף לשני אלא מה ששייר ראשון. אמנם כתב, דמדברי 

 לא משמע כן.

הקשה גמ׳, אמר רב פפא הלכתא אין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק. ) יד

דאין הבעל נוטל בראוי  הלכתאאמאי הוצרך רב פפא לומר להאי הרמב״ן, 

כבמוחזק, דמשמע דפליגי, הא לא אשכחן מאן דפליג עלה. לכך כתב, 

כמו שהיא  דאתא לאשמועינן, דאין הבעל נוטל במלוה כיון שהיא ראויה

ביאר, דרב פפא רי״ד  והתוס׳ראויה לענין בכור. (ועיין לקמן באות יז). 

הוצרך לומר הלכתא, משום דלא מצינו דבעל לא ירית בראוי, לא 

במתניתין ולא בברייתא, אלא היא מימרא דר׳ אבהו אמר ר׳ יוחנן וכו׳ 

על  התוס׳ בד״ה אמר רב פפאמנין לבעל שאינו נוטל בראוי. [וכמו שכתבו 

 מה שהקשו]  

ועוד דאפילו בכור כהאי גוונא רשב״ם ד״ה אמר רב פפא, בסוה״ד, ) טו

דליכא יורש אחר אלא הוא וכו׳ הכל מודים שיירש הכל ואפילו שבח 

(אות שצג), מה הראיה, הא אפשר לבכור הקובץ שיעורים הראוי. והקשה 

ליטול מטעם חלק פשיטות ולא מטעם חלק בכורה, אבל בבעל הא ליכא 

ובשיעורי רבי דוד ק פשיטות כלל, דכל ירושתו היא כחלק בכורה. חל

(אות תצב) ביאר, על פי מה  שהוכיח דאף היכא דיש בן אחד פוברסקי 

(קכז.), לקמן שייך דין בכור, כגון היכא דאיכא נמי טומטום, דקיימא לן 

דאינו ממעט בחלק בכורה, ואם כן, איכא נפקא מינה לגבי השבח שהשביח 

דאם היה נוטל רק מצד חלק פשיטותו, היה צריך לחלוק עם אחר כך, 

הטומטום בכל השבח. וביאר, דהא דנוטל בשבח אף דנתמעט מ״מתנה״, 

כיון דהמיעוט היה שלא יטול מדין תפוסת הבית, ולכך היכא דהוא לבדו 

בכור, דלגבי בכורתו נחשב לבדו, דהטומטום אינו ממעט, בכהאי גוונא 

ול השבח של חלק בכורתו מדין תפוסת הבית. ועיין ליכא מיעוט, ויכול ליט

(סימן כז אות א) שחקר, בכהאי גוונא דאין לו אלא בן אחד. בדבר אברהם 

 וכתב, דהנפקא מיניה היכא דאיכא טומטום. 

ומיהו היכא דמת בכור בחיי אביו [רשב״ם ד״ה ואין הבכור, בתוה״ד, ) טז

א דבנות צלפחד. בניו של בכור יורשין חלק בכורתו עם אחי האב דומי

לעיל בד״ה אמר והיינו דלא חשיב ראוי. וצריך לומר, דלא דמי להא דכתב 

דאין הבעל יורש את אשתו בקבר בנחלה שנפלה לה לאחר רב פפא, 

מיתה, משום דלגבי בעל כל מה שיורש הוי רק מכח אשתו, ולכן כשהיא 

, מתה לא שייך למימר דהוה קאי במקומה בנכסים שנפלו לה לאחר מיתה

מה שאין כן בנו, דראוי לירש את אבי אביו, שייך למימר דהוה קאי במקום 

אביו ונוטל פי שנים כמו שהיה מגיע לאביו אילו היה חי, וכדמצינו בבנות 

 צלפחד].

והוא הדין נמי דלא שקיל בעל במלות תוס׳ ד״ה אמר רב פפא, בתוה״ד, ) יז

(סימן יא) ״ש הראאשתו אפילו במה שלותה אשתו מנכסי מלוג וכו׳. אמנם 

כתב, דאם הלותה האשה מנכסי מלוג שלה כשהיתה תחת בעלה ומתה, 

הבעל יורש ההיא מלוה, כיון דהלותה קרן של נכסי מלוג שלה שלא כדין, 

 דהקרן הוי ברשותו ליטול ממנו פירות.

כתב, דאף על גב דקיימא לן דמלוה הר״י מיגא״ש שם. אמנם בא״ד, ) א

ר, דמתנה קרייה רחמנא ובעינן דמטיה ראויה היא, הני מילי לענין בכו

הרשב״ם לידיה, אבל גבי בעל, מלוה מוחזקת היא וירית לה בעל. [וכן כתב 

נוטל  הבכורלחלק לגבי שבח]. ודייק מהא דאמר ״אין  בד״ה אמר רב פפא

פי שנים במלוה״, דהיינו דוקא בכור, אבל לגבי בעל מלוה מוחזקת היא. 

כתב, דאי אפשר לערבן ולומר אין הבכור  והרשב״איישבו ראיה זו. והתוס׳ 

והבעל נוטלים בראוי כבמוחזק, דהא אינן שוין בראוי, שהרי הבעל נוטל 

בשבח, ואפילו בשבחא דלא אתי ממילא, דלגבי בעל אינו חשוב ראוי, 

  דקרן דידיה הוא דאשבח, ואילו לגבי בכור פליגי.

צריך עיון דרב ובסוה״ד, (בנמשך לעמוד הבא), תוס׳ ד״ה ואין הבכור, ) ב

פפא סבר הכא וכו׳ ובפרק קמא דקידושין סבר שיעבודא דאורייתא. 

בד״ה ואין  (קכה:) הרשב״ם לעיל[ולכאורה יש ליישב, על פי מה שכתב 

, דלאו האי קרקע וכו׳, ולכן אין לבכור, אף דשיעבודא דאורייתא.] הבכור

א לא דרב פפתירצו לשיטתם הכא, ד״ה גובה (קעו.) התוס׳ לקמן אמנם 

 ׳גמהו ,אמר אלא מלוה על פה גובה מן היורשים ואינו גובה מן הלקוחות

למאן  בקידושיןו ,למאן דאמר שעבודא לאו דאורייתא התםמפרש לה 

דהא דפסיק רב  ו,רשיובשם ה״ר אליהו מ״כ פ .דאמר שעבודא דאורייתא

כגון האשה שמתה  ,היינו לענין קרבן ,דשעבודא דאורייתא כאפפא ה

 נן בה הכא].שים עולתה דאיירייביאו יור
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(אות צד), הא כיון דקיימא היד רמה הקשה גמ׳, ובמלוה שעמו פלגי. ) ג

ברשותיה, היכי מפקינן מיניה מספיקא, הא קיימא לן דמספיקא לא מפקינן 

ממונא. ותירץ, דכי אמרינן אוקי ממונא בחזקת מריה, ולהוי אידך המוציא 

ילי, היכא דלא הוה קאי האי ממונא בחזקתא מחבירו עליו הראיה, הני מ

דאחריני מעיקרא, אבל הכא האי ממונא בחזקתיה דמת הוה, והאי בכור 

ופשוט, תרוייהו מכח מת אתו, ולכך לא מפקינן נכסי מחזקתיה דחד 

מינייהו בלא ראיה, ואף דקאי ממונא ברשותיה דבכור, מכל מקום, כיון 

ת אבוה, הוה ליה ממון המוטל דלא מצי טעין טענת ברי דזכה ביה מחמ

 בספק, וחולקין.

(אות שצח), דטעם הספק, האם הא הקובץ שיעורים ביאר גמ׳, שם. ) ד

דאינו נוטל במלוה, הוי משום דמלוה אי אפשר להקנות, אבל במלוה 

שעמו יכול למחול לו, או דהטעם משום ״ימצא לו״, ובמלוה שעמו נמי 

 אינו מצוי לו.  

כתב בשם והרשב״א כורה יחלוקו ביניהן. חלק ברשב״ם ד״ה פלגי, ) ה

דפלגי היינו חולקין בה עמו אחין, ונוטל בה חלק בכורתו. וכתב הרי״ף, 

 דלפי זה, הוה ליה למימר ובמלוה שעמו נוטל.הרשב״א, 

דהוי ליה ממון המוטל בספק וכו. לכאורה צריך עיון, [בא״ד, בתוה״ד, ) ו

נאמר רק היכא דאיכא דהא דינא דסומכוס, דממון המוטל בספק חולקין, 

דררא דממונא. ואולי יש לומר, דכוונת הרשב״ם לא הוי מטעמיה 

חולקין, ולא כתב ודסומכוס. ולכאורה אפשר לדייק כן בדבריו, שכתב, 

 ].חולקיןד

שהרי הבכור רוצה הוא לשעבד נכסיו לאביו לגמרי בא״ד, בתוה״ד, ) ז

בחידושי הגרע״א . ובעין יפה גמר ומקני נכסיו לאביו כדי שיהא אביו מוחזק

הסתפק, לענין נזקין, כגון היכא דשורו של הבכור הזיק לנכסי אביו בחיי 

אביו, ולא נודע לבכור מהנזק עד אחר מיתת אביו, דיש לומר דבכי האי 

גוונא הוי ראוי, דלא שייך הכא טעמא דהרשב״ם, דשיעבד עצמו לגמרי 

 לאביו שיהיה כעין מוחזק שיטול ממנו פי שנים.

דנוטל בשבח שישביחו אף הריטב״א, כתב כור שמיחה מיחה. גמ׳, ב) ח

 בחלק בכורה, אלא שנותן להם הוצאה, כדין יורד לשדה שלא ברשות.

הכי נמי קנינהו יתמי להני ענבים רשב״ם ד״ה אבל דרכום, בתוה״ד, ) ט

דמאי איריא חלק בכורה, אפילו ממונו ממש קנו. הרש״ש, בשינוי. הקשה 

דאפילו לא התכוונו לגזול ממנו, אלא חלק ותירץ, דאתי לאשמועינן, 

עדיפותו במה שהוא בכור, דסלקא דעתך אמינא, כמו שאביו אינו יכול 

 להעביר חלק בכורתו, הוא הדין אינהו נמי לא קנו, קא משמע לן.

הא מעיקרא ענבי והשתא חמרא רשב״ם ד״ה ורב יוסף אמר, בתוה״ד, ) י

, דמעיקרא ענבי והשתא ביאר, דקושית הגמ׳והיד רמה וקנייה בשינוי. 

 גם חמרא, דלאו האי חמרא שבק אבוהון, והא בעינן ״בכל אשר ימצא לו״.

והקשה התוס׳ בד״ה אבל דרכום. כתב לפרש כן, מכח קושית  התורת חיים

(אות תקיב), אהאי פירושא, ממה נפשך, כיון בשיעורי רבי דוד פוברסקי 

פי שניים, מחמת דין דמיחה יטול פי שנים בשבח, דעל ידי המחאה זוכה ב

דיש לבכור קודם חלוקה, ומה איכפת לן שדרכום ונעשה חפץ אחר, הא 

חשיב שכבר בא לחלקו. ועיין שם מה שתירץ. [ולכאורה אפשר ליישב, 

דהא דאמרינן דעל ידי שמיחה חשיב לגמרי שלו, הוי דוקא לשיטת 

לא דנותן. והיינו ד בד״ה עד דמטיא לידיה,(קכד.)  לעילדכתב הרשב״ם 

בעינן דאתי לידי דמקבל, דכיון שהגיע ליד האבא ועכשיו מת, ונמצא 

(עמוד ב)  לקמןבתפוסת הבית עד שיחלקו, כבר חשיב מתנה, וכן כתב 

היד דמתנה קרייה רחמנא ומשמת אב נתונה לבכור. אבל בד״ה והלכתא, 

דבעינן דאתי ליד מקבל, וכל זמן דלא אתי  כיש מפרשים,סבירא ליה רמה 

א חשיב דהשביח בחלקו, ומה שמיחה מהני רק בבצרום שלא לידיה ל

נשתנה, דחשבינן לחלקו בתפוסת הבית. אבל היכא דנשתנה, לא שייך 

 למימר דהוי חלקו]. (ועיין לעיל קכד. אות ח).  

אלא הכא במאי עסקינן שפחת היין ונשפך או נתקלקל בא״ד, בתוה״ד, ) יא

אחין דרכום שלא ברשות ביאר, דהוהר״י מיגש שאין שווה כדמי הענבים. 

הבכור, ולכך יכול לומר איני רוצה בדריכה זו, לפי שצימוקין רציתי לעשות 

 בחלקי מהן, או שיכול לומר רציתי לאוכלן ענבים, ודריכה זו היזק אצלי.  

, בחידושי הגרע״אקשיא דהיכי פריך וכו׳. כתב תוס׳ ד״ה אבל דרכום, ) יב

סבירא ליה דשינוי  דר׳ יהודה(סו:), בבבא קמא דלא קשיא, משום דאיתא 

סבירא ליה דשינוי קונה, ואם כן פריך  דשמואל(צד.) שם קונה, וכן איתא 

 שפיר, על ר׳ יהודה ושמואל לשיטתם. 

(סימן יד), דויתר היינו הרא״ש כתב גמ׳, בכור שנטל חלק כפשוט ויתר. ) יג

בלא קנין, משום דמתנה קריה רחמנא ובאמירה בעלמא  בדיבור בעלמא

״אני רוצה לבטלה״, יכול להסתלק, וזכו אחין בחלקו. וכן כתבו  אם אמר

 בד״ה ואם אמר.(קכד.) התוס׳ לעיל 

גמ׳, ויתר באותו שדה קסבר אין לו לבכור קודם חלוקה וכו׳ ויתר בכל ) יד

לעיל הא איתא הרשב״א, הקשה הנכסים קסבר יש לו לבכור קודם חלוקה. 

כל חלק בכורתו.  ואיבד (קכד.), דלכולי עלמא אם אמר איני נוטל רשאי

ועוד, דאיפכא מסתברא, דלמאן דאמר אין לבכור קודם חלוקה הוה ליה 

למימר דאם ויתר במקצת ויתר בכולן, דכל שלא זכה ואין לו, יכול 

ואם אמר אי אפשי בה דבריו קיימים,  להסתלק במתנה דלא אתיא לידיה,

ר ויתר ובמה אבל אם יש לו קודם חלוקה, והוה כחלק פשיטותו, במה שוית

שלא ויתר לא ויתר, כדין מתנה לאחר שבאה לידו. ותירץ, דהכא לא 

נחלקו אלא במה שמוכיח מתוך מעשיו הסתומין, דמאן דאמר ויתר בכל 

הנכסים, קסבר שיש לו קודם חלוקה ובמה שיש לו מוותר, ומר סבר אין לו, 

ו, ולכך לא ויתר אלא במה שבא לידו, דאין אדם מוותר אלא במה שיש ל

 אבל במה שאין לו לא שייך ויתור. 

 

 דף קכו ע"ב

דמתנה קרייה רחמנא ומשמת האב נתונה רשב״ם ד״ה והלכתא יש, ) טו

דהוי שפיר ראוי לתת לו שמשעה התוס׳ בד״ה והלכתא, לבכור. וכתבו 

שמת האב היה ראוי לתת לו. משמע מדבריהם, דלא סברי כהרשב״ם 

ידי שמיחה, אלא דהוי ראוי דמיד שהאב מת חשיב דהוי ברשות הבכור על 

דהקשה, דכיון דמתנה קריה רחמנא, הרמב״ן, לינתן לו. וכן משמע מדברי 

 היכי מצי לזבוני עד דאתיא לידיה.

דחלק פשיטותו פשיטא דמכר כדאמר לעיל מה [תוס׳ ד״ה לא עשה, ) טז

דעת הרשב״ם,  חלק פשוט אף על גב דלא אתי לידיה. ולכאורה יש ליישב

כול למכור, דכיון דלא חלקו, אכתי הוי בתפוסת הבית, דבחלק פשוט אינו י
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ולא של כולם ביחד,  כרשות בפני עצמהוסבירא ליה דתפוסת הבית חשיב 

ברשב״ם ומשום הכי אין לו בחלק פשיטות קודם חלוקה, (וכן מוכח מדבריו 

שלא דבחלק פשיטות לא זכי קודם חלוקה בד״ה קסבר, (עמוד א׳) לעיל 

ן כן בחלק בכורה, יש לו קודם חלוקה, כיון דמתנה ). מה שאיהוברר חלקו

דמשמת האב נתונה הרשב״ם בד״ה והלכתא, קרייה רחמנא, וכמו דכתב 

לבכור. ועל ידי שמיחה, גילה דעתו דחפץ בה, ומיד חשיב שלו. אבל התוס׳ 

סברי דתפוסת הבית חשיב כשל כולם ביחד, ולכן פשיטא להו דיש לו אף 

 בחלק פשיטות].

ומר בני בכורי לא יטול פי שנים לא אמר כלום מפני שמתנה מתני׳, הא) יז

(סימן טו), דאם מחל הבכור  בהגהות אשריכתב על מה שכתוב בתורה. 

הריטב״א בפירוש, הוי מחילה, משום דמתנה קרייה רחמנא. וכתבו 

דמדברי  הרשב״א,וכתב  דבחלק פשוט לא מהני מחילה.והחידושי הר״ן, 

שמע, דאם מחל הבן מרצונו, הוי מחילה, מהרשב״ם בד״ה התם קא מחלה 

מהא דכתב, ״אבל הכא מי מחיל מה הנאה יש לו לבן שימחול״, דמשמע 

 דאי הוה מחיל מהני.

 בהאומר[ולכאורה צריך עיון, דפתח מתני׳, כתב בין בתחילה וכו׳. ) יח

(פ״ח מ״ה) כתב, דכיון שהזכיר וברמב״ם בפירוש המשניות ]. בכתבוסיים 

 ה בלא שטר, או בגוף השטר דבריו קיימין.מתנה, אם היא צווא

או שיאמר כל נכסי ואליבא דר׳ יוחנן בן רשב״ם ד״ה לא אמר כלום, ) יט

ברוקא. מדויק מדבריו, דהא דקתני אם אמר איש פלוני בני לא יירש עם 

אחיו לא אמר כלום, קאי אפילו לר׳ יוחנן בן ברוקא, ומשום דמתנה 

בן ברוקא איירי בגוונא דנעקר בפירוש לעקור דבר מהתורה, ור׳ יוחנן 

(נה: מדפי הרי״ף), דאם סיים בדבריו ואמר, הנמוקי יוסף מאליו. וכתב 

 ״אלא שאר בני יירשו כל הנכסים״, לר׳ יוחנן בן ברוקא דבריו קיימין.

אם ריבה לאחד ומיעט לאחד וכו׳ רשב״ם ד״ה ואם אמר משום ירושה. ) כ

אי דינא קאי בין היכא דריבה ודלא כר׳ יוחנן בן ברוקא. מבואר מדבריו, דה

לאחד ומיעט לאחד, ובין לענין השווה את הבכור, ולכך כתב, דלא הוי כר׳ 

קכט.) כתב, דקאי דוקא לקמן (ובעליות דרבינו יונה בן ברוקא.  יוחנן

אבכור, דבהא אפילו ר׳ יוחנן בן ברוקא מודה, דאם אמר לפשוט בלשון 

 לבכר״. ירושה לא אמר כלום, משום דכתיב ״לא יוכל

(אות תב), הקובץ שיעורים כתב גמ׳, לימא מתניתין דלא כר׳ יהודה. ) כא

דטעמיה דר׳ יהודה, משום דכוונת האומר ״על מנת הרשב״א, דשיטת 

שאין לך שאר כסות״ הוי על מנת שתמחלי לי, אבל באומר על מנת שאין 

לך עלי דין שאר כסות בהא כולי עלמא מודו דתנאו בטל. והקשה, דאם כן, 

אי פריך לימא מתני׳ דלא כר׳ יהודה, והא הכא מתנה על דין. אמ

כתב, דהוא הדין דהוה מצי לתרוצי דהתם אמר על מנת שאין  ובריטב״א

לך עלי, אבל הכא הוי כאומר על מנת שלא תשמטנו שביעית, ושלא יהא 

 בו אונאה, דבהא מודה ר׳ יהודה.

דהא על  מב״ן,הרכתב גמ׳, הרי זו מקודשת ותנאו בטל דברי ר׳ מאיר. ) כב

כרחך הוי תנאי כפול, דאי לא כפליה, אפילו לא התנה על מה שכתוב 

בתורה, תנאו בטל לר׳ מאיר. והקשה, דהיכי אמרינן דמקודשת ותנאו בטל, 

הא כיון דתנאו בטל אינה מקודשת דהא הכי אתני, ונימא שהמעשה בטל, 

נת כיון שכך התנה בפירוש. וכתב, דיש מתרצים, דהכי אמר לה על מ

שתמחלי לי שלא אתחייב לך בשאר כסות ועונה, והאי תנאה לאו תנאי 

דידיה, דרחמנא חייביה, ומשום תנאה לא מציא למימחל ליה, דרחמנא 

אמר דליכא דנסיב איתתא ולא מחייב בשאר כסות ועונה, והוי כעל מנת 

שאין בו אונאה, ויש בו אונאה. ועיין שם מה שהקשה על כן. עוד תירץ 

דאנן סהדי דכל שמתנה על מה שכתוב בתורה, הרי הוא  ו תם,רבינבשם 

כמפליג בדברים, דומיא דתנאי שאי אפשר לקיימו בסופו, דהוי בטל, ולאו 

דוקא הוא. ואהא נמי הקשה. ולכך תירץ, דטעמא דכל המתנה על מה 

שכתוב בתורה תנאו בטל, משום דכל תנאי דעקר ליה למעשה, לא הוי 

נת שאין לך עלי הרי את מקודשת לי, חלו תנאי, וכיון שאמר על מ

הקידושין שמצאו מקום לחול, שהרי אפשר לקיים התנאי שלא יתן לה 

 שאר כסות ועונה, וכיון שחלו לא חלו לחצאין, שאין אישות לחצאין.

אבל עונת תשמיש מצוה היא וצערא רשב״ם ד״ה בדבר של ממון, ) כג

פירש, דבירושלמי  וכתבהרמב״ם. דכן פירש הריטב״א, דגופא הוא. כתב 

דעונה הוי דבר שבממון, ודבר שאינו של ממון הוי כגון שלא תצטרכי גט, 

 או שלא תזדקקי ליבם, אבל עונה דהוי הנאת הגוף, ניתנת למחילה.

דמה בא להוסיף דהוי מצוה, הא האילת השחר, שם. העיר בא״ד, ) כד

 המצוה הוי חיוב כלפיה, ואם מהני מחילה, אין מצוה, וכל הטעם הוי

 כתב, דטעם דמצוה מהני לחוד.  ובגליון מהרש״א משום דלא מהני מחילה. 

ובההיא הנאה דמקדש לה מחלה ליה רשב״ם ד״ה התם קא מחלה, ) כה

דהא לכולי עלמא מחילה גמורה ודאי מועיל בממון, הרש״ש, וכו׳. כתב 

כגון מזיק וגזל, אלא דהכא סבירא ליה לר׳ מאיר, דאין מחילתה ברצון, ור׳ 

 בירא ליה, דגמרה ומחלה, אבל צערא דגופא ודאי לא מחלה.יהודה ס

השיטה הקשה גמ׳, דכל בוכרא דאימא בוכרא סיכלא קרו ליה. ) כו

דכיון דאשמועינן לעיל דאפילו אי קרי ליה התוס׳ הרא״ש,  בשםמקובצת 

אבוה בוכרא סתם לאו בכור הוא, אמאי מייתי האי עובדא דלאו דוקא 

מר דבוכרא דאימא קאמר. וכתב, דלא הוא, דהא אפילו בסתם איכא למי

מסתבר לחלק, דהתם מיירי דלא אמר אלא פעם אחת ״בכור הוא״, אבל 

אי קרי ליה בכור באופן תדיר, מחזקינן ליה בבכור, דההיא עובדא דמייתי 

בתר הכי היה רגיל לומר כן תדיר. [ולכאורה אפשר ליישב על פי מה 

טותו וכו׳, דמשמע ולאו משום שהרשב״ם בד״ה דכל בוכרא, שכתב 

מדבריו דאותו הבן היה שוטה, ויש לומר דמשום כך כינהו כן, ובעלמא 

רגילים לכנות דוקא לבכור האב כן, כיון דהוא חשיב הבכור, ואתי 

לאשמועינן דיש לומר דהוי בכור לאמו, דבכורא דאימא גם רגילים לכנות 

אב כשהוא דכתב, דגם כן קורין לבכור ההריטב״א כן. וכן מדויק בדברי 

פתי בוכרא סיכלא, אלא כיון דתרוייהו לישני משמע עליו להביא ראיה]. 

כתב, דאי לאו סוכלא, הוה מחזקינן ליה בכור, ואם כן, פליג על והרש״ש 

רב יוסף דלעיל, ועל הא דאמרינן לקמן דלמא בוכרא דאימא הוא. [וצריך 

 עיון בדבריו, דלכאורה לא משמע כן בגמ׳]. 

דשמעינן מהכא, דכל שקוראו אביו בכור גמור ריטב״א, הכתב גמ׳, שם. ) כז

 במסיח לפי תומו, הרי הוא בכור ונוטל פי שניים.

ועד אחר עמו. משמע מדבריו דבעינן שני רשב״ם ד״ה מוחזק אני בו, ) כח

כתב, דאפילו עד אחד נאמן. ודחה דבריו, משום התוס׳ רי״ד עדים. אמנם 

, כגון יבם, אבל לענין ממונא דהא דמהני עד אחד, הוי דוקא לענין איסורא

 בעינן תרי סהדי. 

וכל שכן אנדרוגינוס וכו׳. הקשה רשב״ם ד״ה אמר רב אמי, בתוה״ד, ) כט

דממה נפשך, אם יש בן אחר עמו, אפילו כפשוט לא שקיל, ואם הרש״ש, 

אין בן אלא בת, אם זכר הוא, יורש הכל בלא חלק בכורתו, ואם הוא נקבה 
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 אין דין בכורה בנקבות.

 

 קכז ע"א דף

הקשו גמ׳, אמימר אמר אף אינו ממעט בחלק בכורה שנאמר וילדו לו. ) א

, דהתם ממעטינן יוצא דופן דאינו נוטל ד״ה וילדו לו(מז:) התוס׳ בבכורות 

חלק בכורה מ״וילדו לו״, והא הכא ממעטינן מ״וילדו לו״ דטומטום אינו 

הבכור״,  ממעט בחלק בכורה, והאי דאינו נוטל פי שנים, דרשינן מ״והיה

ואמאי לא ילפינן לכולהו מ״וילדו לו״, כיון דמוקמינן בבכור. ותירצו, דאי 

לאו דכתיבי תרי קראי הוה מוקמינן ליה דוקא בבכור, דאינו נוטל פי שנים, 

בשיעורי רבי דוד דטפי מסתבר לאוקמי בבכור, מלאוקמי בפשוט. והקשה 

ם דאינו ממעט, נימא (אות תקלז), דאם כן, מנלן לדרוש גבי טומטופוברסקי 

דהאי קרא לא אתי אלא למעט יוצא דופן דאינו נוטל פי שנים. ותירץ, דאם 

כן, נמצא דקרא ד״והיה הבכור״ מיותר, דהא אפשר למעט דטומטום לא 

יטול פי שנים מקרא ד״וילדו״ כמו שנתמעט יוצא דופן, ואמאי איצטריך 

 קרא ד״והיה הבכור״.

ת שבת כדדרשינן וביום השמיני ביום לדחורשב״ם ד״ה אף אינו נימול, ) ב

(אות תקלח), דמשמע בשיעורי רבי דוד פוברסקי אפילו בשבת. כתב 

מדבריו, דאין המיעוט אלא לענין דאינו דוחה את השבת, אבל מצותו 

למול ביום השמיני. והקשה, הא כיון דנתמעט שאינו בכלל קרא ד״וביום 

יני. ויישב על פי מה השמיני״, מאי טעמא איכא מצוה למולו ביום השמ

(הל׳ מילה), דמצוות מילה ביום השמיני, בחידושי רבינו חיים הלוי שכתב 

נאמרה בתורה ב׳ פעמים, בתחילה לאברהם, ואחר כך חזרה ונשנית 

לישראל בפרשת אשה כי תזריע. ולפי זה ביאר, דאף דנתמעט טומטום 

הנאמר שנקרע מקרא דעד שיהא זכר משעת לידה, אינו אלא מדין מילה 

לישראל, דמשום הכי אינו דוחה שבת, דנתמעט מדין שמיני דישראל, אבל 

מכל מקום, אכתי איכא מצוה למולו ביום השמיני מדין שמיני הנאמר 

תשובת נה. מדפי הרי״ף) מביא  וברמב״ן במלחמות (בשבתלאברהם. 

 דנימול אפילו ביום הראשון, ולא נאמר בו כלל דין ״ביום השמיני״. הרי״ף, 

אם כן, לא הוה ליה הריטב״א, הקשה מ׳, תנא ספוקי מספקא ליה. ג) ג

למימר דתשב לזכר ולנקבה, משום דהוי תרי ספיקי, ספק לידה ספק אינה 

לידה, ואם תימצי לומר לידה, שמא זכר שמא נקבה, וקיימא לן דכל תרי 

ספיקי אפילו בדאורייתא לקולא. ותירץ, דחשיב חדא ספיקא, דהיינו ספק 

י לה טמאה, ואידך ספיקא קאי בפני עצמו, דכיון דמשוי לה לידה דמשו

טמאה ולא ידעינן אם זכר אם נקבה חוששת לשניהם, דהשתא לגבי הא 

 הוי חדא ספיקא. 

דהוא הדין הרש״ש, כתב גמ׳, שתי נשים שילדו ב׳ זכרים במחבוא. ) ד

כתב, דמיירי בשם הרא״ם  ובשיטה מקובצתבאשה אחת דילדה תאומים. 

שים לשני אנשים ונתערבו הולדות, וכל אחד משני הולדות שילדו שתי נ

הללו הוי בכור לאביו, וכשיבא אחד מהן לירש עם בניו של ראובן דוחים 

אותו אצל בניו של שמעון, ובניו של שמעון דוחין אותו אצל בניו של 

 ראובן, ולכך כותבין הרשאה זה לזה.

בעלמא כעין  לאו בעדים וכו׳ אלא בקולרשב״ם ד״ה היו מוחזקין, ) ה

שאמרנו למעלה דהוו קרי ליה בוכרא. לכאורה משמע דהוי קול בעלמא, 

והא דאמר דקרו ליה בוכרא אינו אלא דוגמא בעלמא, דאדרבא אם קורא 

נקט בדברי הרשב״ם, הרמב״ן לו סתם בכור, לא הוי כלל חזקה. אמנם 

כך ״ והיינו ששמעו ממנו שהחזיק אותו לבכור. ולדהוו״ קרי, ולא ״הוהד״

הקשה, דאדרבה איפכא משמע, דאי אבוה הוה רגיל דאמר בוכרא הוא, 

כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד, אבל אי איכא עדים שנולד קודם לאחיו, 

נאמן, כיון דמעיד על עצמו שהוא בוכרא והשאר אינו שלו, דלר׳ יהודה 

נאמן אדם לומר זה בני ממזר. [ולכאורה יש ליישב, דמיירי שהיה קול 

בד״ה נאמן (קכח:) הרשב״ם לקמן אב קרא לו בכור, וכן מדויק בדברי שה

ואם כן יש לומר,  האב זה בני בכורי. אמרדכתב, דאם הוחזק וכו׳ אף שלא 

סבירא ליה, דלא הוי אנן סהדי, ולכן יכול לומר על אחר שהוא דהרשב״ם 

על  סבירא ליה, דקול הוי אנן סהדי, ולכן אין יכול לומרהרמב״ן בכור, אבל 

 (ועיין באות הבאה)]. אחר שהוא בכור, דכיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד.

דאי איכא עדים שנולד קודם לאחיו, נאמן, הרמב״ן, שם. ביאר בא״ד, ) ו

כיון דמעיד על אחר שהוא בכור והשאר אינו שלו. [וביאור דבריו, דיש לו 

׳ לקמן התוסנאמנות לומר שהוא לא בנו, ולכך לא הוי נגד עדים]. אמנם 

כתב, דנאמן לפסול דוקא על ידי הכרת בכורה, בד״ה כך נאמן (עמוד ב׳) 

והשאר נפסלים מאליהם. [כיון דסבירא להו דכל נאמנות האב הוי לענין 

 הכרת הבכור].

 

 דף קכז ע"ב 

[גמ׳, כותבין הרשאה זה לזה וכו׳ מספקא ליה אי כר׳ יהודה אי כרבנן. ) ז

השקול, דלר׳ יהודה דנאמן מדין  לכאורה צריך עיון, דהא לא הוי ספק

״יכיר״ הוי בכור גמור על ידי שהכירו, ולרבנן לא הוי בכור גמור, אלא על 

פי חזקה. לכך יש לבאר, דלרבנן נמי התורה קובעת לו דין בכור על ידי מה 

 שהוחזק, דהרי חזקה מועילה מן התורה, ואם כן הוי ספק שקול] 

הריטב״א, זרתיה. הקשו לאחר שגרשתיה החרשב״ם ד״ה כך נאמן, ) ח

(נו. מדפי הרי״ף), היאך נאמן לשום עצמו רשע שנשא גרושה והנמוקי יוסף 

תירץ, דאין והריטב״א או חלוצה. ותירצו, דמיירי כגון שאמר שוגג הייתי. 

הכי נמי דעל עצמו אינו נאמן, ״דפלגינן דיבורא״. וכתב, דבאומר על בנו 

נים שיהיו אחר כך משום בני ממזר, אין אשתו נאסרת, ואין נפסלים הב

זונה, דאמרינן דהיא שוגגת, ואפילו אמר שהיא מזידה אינו נאמן עליה ולא 

כתב, דיש לומר, שהיה ידוע שנשא גרושה, אלא דהוא והרש״ש עליהם. 

 אומר דזה נולד ממנה.

(אות תיד), דאיך נאמן על האשה הקובץ שיעורים  שם. הקשהבא״ד, ) ט

ר מתה ואין לה אלא בן זה. (ועיין באות לפוסלה. ותירץ, דמיירי דכב

 הקודמת).

הא איצטריך להא, דאי אחר הרשב״א, הקשה גמ׳, לא יהא אלא אחר. ) י

הוא ונתן בלשון ירושה, לא אמר כלום, והשתא דקאמר דהוא בכור דבריו 

קיימין. ותירץ, דהכי קאמרינן, למאי איצטריך לאשמועינן קרא דמהימן 

נים, לשתוק קרא מיניה ואנא ידענא דאי לומר שהוא בכור לתת לו פי ש

 בעי לשקורי ולמיתב ליה, למה ליה לשקורי, ליתן ליה בלשון מתנה.

 השיטה מקובצתהקשה גמ׳, לא צריכא בנכסים שנפלו לאחר מכאן. ) יא

דאכתי יהא נאמן במיגו, דאי בעי יהיב ליה כשיבאו  התוס׳ הרא״ש,בשם 

ולא ירצה לתת לו באותה  לידו. ואין לומר דשמא אז תיכנס בו דעת אחרת

שעה, דהא השתא נמי אף שאמר בכור הוא, אכתי יכול להעבירם מתחת 
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ידו ולתתם לאחרים. ותירץ, דנפקא מינה לנכסים שנפלו לו לאחר מכאן 

 ולא הספיק ליתנם עד שמת.

גמ׳, ולרבי מאיר דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם יכיר למה לי. ) יב

ל להקנות מעות שיפלו לו, הא ליכא במה יכובחידושי הגרע״א, הקשה 

במעות אלא קנין משיכה, הגבהה או חצר, דבקנין סודר אין מטבע נקנה, 

ואם כן, מעות שלא באו לעולם אינו יכול להגביה ולמשוך משיכה וליתן 

 בחצר, ובמה יקנה. ונשאר בצריך עיון.

(אות תטז), דמשמע, דבנכסים של הקובץ שיעורים כתב גמ׳, שם. ) יג

אמן מטעם מיגו. והקשה, דכיון דבנכסים של אחר כך אין בידו, עכשיו נ

ממילא הוי מיגו לחצי טענה, ואינו נאמן כלל. ותירץ, דהטעם דלא מהני 

מיגו לחצי טענה, משום דליכא אנן סהדי דמה לו לשקר, כיון דאינו רוצה 

לטעון טענה אחרת מפני שהיא גרועה, וזה לא שייך אלא היכא ששתי 

ת זו את זו. אבל הכא אפשר לקיים שתיהן, דיכול לומר הטענות סותרו

 בכור הוא, וגם יכול למיתביה במתנה. 

דבשלמא לר׳ יהודה טובא אשמועינן קרא רשב״ם ד״ה למאי הלכתא, ) יד

דמהימנינן ליה לאב אפילו במקום חזקה וכו׳ דסלקא דעתך אמינא ניזיל 

קום עדים לא בתר חזקה וכו׳ דליכא למימר מגו וכו׳ דהא מה לי לשקר במ

הר״ן (סימן רעט סק״א), לפי מה שכתב הקצות החושן אמרינן. הקשה 

כח. מדפי הרי״ף), גבי אומר יש לי בנים, דנאמן אפילו היכא (בקידושין 

(ה:), אי אמרינן מיגו במקום לעיל דמוחזק לן באחי, והיינו אף דמספקינן 

זקה, אם כן, חזקה, והיינו משום דהוי מיגו דבידו דנאמן אפילו במקום ח

הכא נמי הא בידו למיתביה, ולכך מהימן אפילו נגד חזקה, וקשיא אף לר׳ 

יהודה. לכך כתב, דלר׳ יהודה לא בעי קרא למילף מיניה למיתב לו פי 

שנים, כיון דמיהמן במיגו, אלא דריש מ״יכיר״ דנאמן לומר זה בני ממזר או 

מיתביה ליה פי בן גרושה, ובהא ליכא מיגו, אבל לרבנן ד״יכיר״ אתי ל

 שנים, משום הכי פריך למאי הלכתא וכו׳. 

דמה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן. לכאורה יש לבאר [בא״ד, ) טו

דכוונתו, דהחזקה הוי כעדים רק לענין מיגו, דאי לאו הכי היאך האב נאמן 

, דלאו בעדים בד״ה היו מוחזקין(עמוד א׳) לעיל מדין ״יכיר״, דהא כתב 

 האב נאמן].וכו׳ דאם כן אין 

אמאי צריך קרא סברא הוא דנאמן על ידי מיגו. הקשה בא״ד, בתוה״ד, ) טז

(אות תטו), הא הוי מיגו להוציא. ותירץ, דמיגו דבידו הקובץ שיעורים 

 עדיפא, ומהני אפילו להוציא. (ועיין לעיל באות יד).

אבל גוסס אינו יכול לדבר ואין בו רשב״ם ד״ה בנכסים שנפלו, בתוה״ד, ) יז

כתב, דיכול לדבר אלא שנטרפה דעתו ואינו ובשיטה מקובצת . כח ליתן

שאינו יכול להרכין בראשו ולבודקו  בשם הראב״ד,מדבר כהוגן. ועוד כתב 

 (עא.).בגיטין שלש פעמים, דאי יכול, נותן בבדיקה כדאמרינן 

ובלאחר מיתה לא מצי לשנויי וכו׳ דאין הבכור נוטל בראוי. [בסוה״ד, ) יח

הרשב״ם בד״ה אינו נאמן, דהא לפי מה שכתב  ולכאורה צריך עיון,

דהאמינה תורה במאי דאמר בני, אם כן משכחת לה נמי לאחר מיתה, דאף 

דבתורת מתנה אינו יכול ליתן אבל מדין יכיר מהני, דאומר שמגיע לו מדין 

 בנו, דאף בזה יש דין יכיר]. 

ר וכו׳ גמ׳, היו מוחזקין בו שהוא בכור וכו׳ היו מוחזקין בו שאינו בכו) יט

דהא דנקט ברישא כר׳ יהודה הרש״ש, ביאר  רישא ר׳ יהודה וסיפא רבנן.

ובסיפא כרבנן, משום דרישא אתי לאשמועינן דאף דקיים לפנינו בכור 

מוחזק, שאינו יכול להעביר ממנו חלק בכורתו, מכל מקום, על ידי אמירתו 

אף על אחר שהוא בכור, מעביר בכורתו ממנו. וסיפא אתי לאשמועינן, ד

שאין בכור מוחזק לפנינו רק שמוחזקין בזה שאינו בכור, כגון שמוחזקין 

בבתו שהיא בכורה, או בבנו שמת בלא זרע שהיה בכור, אפילו הכי על ידי 

 אמירתו שהוא בכור אינו נאמן.

גמ׳, וחזר ואמר בני הוא אינו נאמן וכו׳ התם דקארו ליה עבדא מצר ) כ

לא יהא אלא אחר, דאילו בעי אמאי לא מהימן, דהרשב״א, הקשה מאה. 

למיתב ליה מתנה מי לא מצי יהיב. והכא ליכא לשנויי דלא צריכא אלא 

לנכסים שנפלו לאחר מכאן, או בשעה שהוא גוסס, דהא לא משמע הכי. 

ותירץ, משום ד״אין אדם מוציא דבריו לבטלה״, וכיון שאמר עבדי והחזיקו 

ר בני, הרי זה כאומר בעבד גמור, דקרו ליה עבדא מצר מאה, וחזר ואמ

ביאר, דאין אדם נאמן לסתור ובריטב״א שאחר יירש, דאין בדבריו כלום. 

(אות תיז), אם כן, אמאי פריך הקובץ שיעורים הודאתו בשום מיגו. והקשה 

״יכיר למה לי״, הא נפקא מינה אם יוכל לחזור אחר כך על ידי מיגו,  לעיל,

קאי אליבא דר׳ הרשב״א דדהשתא דכתיב ״יכיר״ אינו נאמן. ותירץ, 

יהודה, דיכיר עדיף מחזקה, והוא הדין דעדיף ממיגו, אבל לעיל דפריך 

 לרבנן, כיון דיכיר לא אלים מחזקה, הוא הדין דלא אלים ממיגו.

האור שמח בין בתוך כדי דיבור וכו׳. ביאר רשב״ם ד״ה וחזר ואמר, ) כא

ר, משום דהווי (פ״ד מנחלות ה״ג), דאינו יכול לחזור אפילו בתוך כדי דיבו

ענין של לשעבר, ודוקא היכא דעל ידי דיבורו לשעבר פועל חיוב או חלות 

להבא, שייך שיחזור בו, אבל הכא דאינו פועל שום חלות בדיבורו, מיד 

שאמר בני זה, נגמר ההכרה. והא דעדים יכולים לחזור אף כשהעידו זה 

יבור עדיין לא בנו, היינו משום דהתם בעינן הגדה בבית דין, ותוך כדי ד

[ולכאורה אפשר לבאר עוד, על פי מה  נגמר הגדתן, ומה שאין כן ביכיר.

והלכך אחר טענה ראשונה נלך הרשב״ם בסמוך בד״ה אינו נאמן, שכתב 

וכו׳ דהודאת פיו האמינה תורה במאי דאמר בני כדכתיב יכיר. דהיינו דעל 

ך לטעון עכשיו ידי שאמר ״בני״ התורה גמרה עליו שהוא בנו, ולכך לא שיי

טענה המכחישה, ולפי זה יש לפרש הא דסיים, דכיון שהגיד שוב אינו חוזר 

ומגיד, אין פשוטו כמשמעו, דלא איירי הכא מדין הגדת עדות, אלא כיון 

 שכבר נגמר הדבר].

האמינה תורה במאי דאמר בני רשב״ם ד״ה אינו נאמן, בתוה״ד, ) כב

כא משמע בדברי הרשב״ם דההגרע״א בגליון הש״ס, כדכתיב יכיר. הקשה 

(קלד:) רשב״ם לקמן דהתורה נתנה לו נאמנות גם לענין שהוא בנו, והא 

כתב, דאתא קרא למימר דכיון דידעינן דבנו הוא נאמן לומר בד״ה ליורשו 

בכורי הוא, אבל היכא דלא ידעינן אי בנו הוא אי לאו לא מהימנינן ליה. 

 ונשאר בצריך עיון.

   

 דף קכח ע"א

(חושן משפט סימן כב), מביא את שיטת עלי אבא וכו׳. הש״ך  גמ׳, נאמן) א

פ״ג סימן ה), דמיירי שקיבל עליו בבית דין, דאי הגהות אשר״י (סנהדרין 

ובנמוקי מיירי חוץ לבית דין, ולא קנו מיניה, אפילו לאחר גמר דין חוזר. 

(נו: מדפי הרי״ף) כתב, דמיירי שלא קיבל עליו בבית דין, אבל אם יוסף 

ל עליו קרוב או פסול בפני בית דין, אפילו קודם גמר דין אינו יכול קיב

 לחזור.
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שהרי פטור לגמרי זה המחזיק מכל שבועות רשב״ם ד״ה רצונך השבע, ) ב

אמאי הרשב״א, שבעולם דקיימא לן דאין נשבעין על העבדים. הקשה 

הא אפילו אי מיירי בדברים  הוצרך לטעם דאין נשבעין על העבדים,

יהן, מכל מקום, אין שבועה מדאורייתא לא אצל התובע ולא שנשבעין על

אצל הנתבע, ולא כעין דאורייתא, דהא כופר בכל הוא. וכתב, דכוונת 

הרשב״ם, דאתי לאשמועינן, דאף שהעבדים אין נשבעין עליהן, וגם כופר 

הכל, סלקא דעתך דהא דאמר לו השבע וטול, גוזמא בעלמא קאמר ויוכל 

 לחזור, קא משמע לן.

דמשמע מדבריו, דאפילו שבועת היסת אין הרש״ש, שם. כתב בא״ד, ) ג

הוכיחו, דלעולם צריך שבועת ד״ה מיגו (לג.) בתוס׳ לעיל  נשבעין. אמנם

 היסת.

שאינן בקיאין בדין וכו׳ דסתם רועי בהמה רשב״ם ד״ה שלשה רועי בקר, ) ד

פי (נו: מדבנמוקי יוסף  דקה גזלנין נינהו ופסולין לכל דין שבעולם. אמנם

דרועי בקר פסולין, משום דסתמא גזלנין הם, שרועין  הרי״ף) כתב,

   בהמותיהן בשדות אחרים.

(נו: מדפי הרי״ף), דמר הרי״ף ביאר גמ׳, ולית הלכתא כמר בר רב אשי. ) ה

בר רב אשי קסבר, דאבא דאבא הוי שלישי בראשון, ומשום הכי קמכשר 

ון בראשון כמו אח ביה, ולית הלכתא כוותיה, כיון דאבא ובנו הוי ראש

ואחיו דהוי ראשון בראשון, ואם כן אבא דאבא הוי שני בראשון. וכתב 

דלפי דבריו באבא דאבא דאבא כשר, כשלישי בראשון בחידושי הר״ן, 

ברשב״ם ד״ה ולית (פי״ג מעדות ה״ה). אמנם הרמב״ם דכשר. וכן דעת 

 כתב, דעד אלף דורות לא יעידו לאבותיהם. הלכתא

המצפה כתב ין מדת ארכו ומדת רחבו אבל נסכא לא. גמ׳, אפשר דמכו) ו

דהכא משמע דארכו ורחבו הוי סימן מובהק טפי ממשקל דנסכא, איתן, 

(כח.), דלגבי בגד משקל עדיף. ותירץ, בבבא מציעא והקשה מהא איתא 

דדוקא גבי בגד שאין דרך לשוקלו, משקל עדיף, אבל נסכא דדרך לשוקלו, 

 הוי מדה סימן מובהק טפי.

כל שתחילתו בפסלות שעת ראיית העדות וכו׳. ד״ה בפסלות,  ב״םרש) ז

(אות תכא), דנראה מדבריו, דאפילו היה בעל דבר הקובץ שיעורים כתב 

בשעת ראיה, דאכתי לא היה עליו שם ״עד״ פסול, דמכל מקום לא היה 

כשר לעדות זו. וביאר, דהיינו משום דבעינן דבשעת ראיה יהיה ראוי 

גבי וליסלקו  .)מ״ג( לעיל מקובצת בשיטהנחלקו בזה  כברכתב, דולהגדה. 

 )דמכותוף פרק קמא ס( בגבורות ארידהביא ו .בי תרי מינייהו ולידיינו

 ,עשה תשובה ר כךדפסולו משום חשוד לשקר ואח אם בגוונא ,נסתפק

שייך תחלתו בפסול, והנה להסוברין דשייך תהלתו בפסול אפילו לא היה 

פסול,  כי נמיבעינן שיהא ראוי להגדה, פשוט דהכלל, ומשום ד ״עד״שם לו 

כיון שלא היה ראוי להגדה, אבל אי נימא דדוקא היכא שהיה עליו שם 

מיקרי תחלתו בפסול, וכמו לענין נמצא קרוב או פסול, יש  ״עד פסול״

 בכך. מקום להסתפק
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דאין אדם מקנה דבר שלא רשב״ם ד״ה ובנכסים של עכשיו, בתוה״ד, ) ח

אמאי איצטריך רבא לאשמועינן בעליות דרבינו יונה, לעולם. הקשה בא 

הכא דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. לכך פירש, שאם קנה נכסים 

אחר כך, אינה נוטלת בנכסים של עכשיו, כשיעור שמגיע לאחד מן הבנים 

בשעת חלוקה, כיון דלא עלתה דעתו על נכסים שיקנה ולא מתכוין 

  חלק שיגיע לאחד מן הבנים בנכסים של עכשיו.לזכותה בהן, אלא כ

ונראה בעיני דאפילו אם היה לו רשב״ם ד״ה ובבנים הבאים, בתוה״ד, ) ט

בנים מרובים ונתמעטו בחיי האב דשקלה חלק גדול כחשבון מיעוט הבנים. 

(סימן כה). והוסיף, דאם מתו כל הבנים שקלה כבנים הרא״ש וכן כתב 

ילו אם נתרבו הבנים הוה מיסתבר דהשתא, והשאר ליורשים, דהא אפ

למימר דשקלה כבנים דהשתא, אלא דאמדינן דדעתו של אדם קרובה אצל 

בניו ואינו רוצה לפחות חלק הבנים שיולדו לו, אבל כשמתו כל בניו, 

נסתפקו בזה, האם והרמב״ן והראב״ד  מסתבר דאזלינן בתר בנים דהשתא.

כן בין במרובים כונתו היתה על שעת מתנה או על שעת חלוקה, ול

 ונתמעטו, ובין מועטין ונתרבו, ידה על התחתונה.

דכיון בחידושי הר״ן, הקשה גמ׳, נשבע וגובה מחצה מנכסים בני חורין. ) י

שעדים מעידין שפרע כולו, הרי עדים מעידין כדבריו דיש בכלל מאתים 

 מנה, ואמאי צריך לישבע. ותירץ, דשאני הכא שהוא פסלם.

בעליות  ביארבא דאמר משיב אבידה הוי וכו׳. גמ׳, ואפילו לר׳ עקי) יא

, דהני מילי היכא דליכא שטרא על סלע שלישי שהוא מודה דרבינו יונה

בו, אבל הכא דאיכא שטרא אירתותי מירתת דלא לימא ליה האי שטרך 

בידי מאי בעי, ולכך מודה במחצה. והקשה, דממה נפשך, אם כבר העידו 

ב אבידה, דכיון דאיכא עדים לא בבית דין שפרע כולו, ודאי הוי משי

מירתת, ואם לא העידו, מאי טעמא דמר בר רב אשי דפליג, דהיכא דאיכא 

עדים דמסייעי ודאי משיב אבידה הוי, והא אינו יודע שיש שם עדים 

שמסייעין אותו. ותירץ, דמיירי כגון שיש שם עדים, אלא שלא העידו 

ותי מירתת, דכיון בשעת טענתו, ואפילו הכי כיון דאיכא שטרא אירת

שיודע בעצמו שלא פרע כולו, אומר בלבו דאף העדים יזכרו ויחזרו בהם 

ולא יעידו בבית דין. ומר בר רב אשי סבר, דסתמו של דבר מחזר אחר 

 העדים שיודעים לו זכות, ויודע שיש שם עדים שטוענים שפרע כולו. 

דים ואף על גב דלדבריו העתוס׳ ד״ה נשבע וגובה מחצה, בתוה״ד, ) יב

פסולים שהרי מכחישם ואומר שחייב מחצה מכל מקום שטר אינו מתקיים 

בשיעורי רבי דוד אלא על ידי הודאתו והא קאמר דפרע מחצה. הקשה 

(אות תרב), דמה איכפת ליה דהשטר מתקיים רק על פי הודאתו, פוברסקי 

הא סוף סוף כיון שהוא פוסל את העדים על ידי שמכחישם, הרי הם כמאן 

הו, וממילא הוה שטר מעליא ביד המלוה, ואיך נפטר ממחצה על דליתני

ידי שבועתו, הא נגד שטר לא מהני שום טענת פרוע כלל. ותירץ, דהא 

דגובין על ידי השטר, אינו משום הוכחת שטרך בידי מאי בעי בלבד, אלא 

מחמת דין חזקת שטר, דיש ביד המלוה כח השטר שבו הוא גובה, ולכך 

שהרי העדים פוסלים השטר, ואפילו שהוא פוסל  הכא אין כח השטר,

העדים בהכחשתו, מכל מקום, הרי הוא גם טוען שפרע מחצה, ואם כן, אף 

 לדבריו אין כאן כח השטר, ולכן אי אפשר לגבות בשטר זה.  

כתב, דלא פסלינהו לגמרי ולכך נאמן ובחידושי הר״ן שם. בא״ד, ) יג

זוכר אלא מקצת והעדים בשבועה, ולא חשיב הכחשה, דאפשר שהוא אינו 

לגמרי,  זוכרים יותר, וכיון דלאו הכחשה היא, אין סומכין לא על עדותן

 ולא על השטר לגמרי, אלא עדותן מהני לבטל השטר, והוי כמלוה על פה.

ויש לומר דלא חשיב הילך אלא שטר דגבי ביה תוס׳ ד״ה הילכתא, ) יד

א אם יכתוב לו (אות תרז), הבשיעורי רבי דוד פוברסקי ממשעבדי. הקשה 
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עכשיו שטר חדש על המקצת, ויתן לו מיד, הוה הילך, ואם כן, הכא נמי 

על ידי הודאתו חשיב שטר על המקצת לטרוף לקוחות שיקנו מכאן ולהבא, 

והוי כנותן שטר חדש, ואמאי אין זה הילך. וכתב, דצריך לומר, דאף מכאן 

ואם כן אינו ולהבא לא יוכל לגבות מלקוחות, כיון דהוי ספק הכחשה, 

 שטר כלל. 

 

 דף קכט ע"א

כתב גמ׳, תנתן שדה פלונית לפלוני ויירשנה זו מתנה בתחילה. ) א

״תנתן לו, ו״ירשנה, או ״ודדוקא כשאמר ״הרא״ה, בשם  בחידושי הר״ן

בוא״ו דהוי מוסיף על ענין ראשון, אבל אם אמר יירשנה תנתן לו, או תנתן 

רינן תפוס לשון ראשון או לו יירשנה בלא וא״ו, תליא בפלוגתא אי אמ

 לשון אחרון.

לא מהניא מתנה דהאי גברא לאידך גברא רשב״ם ד״ה אבל שתי שדות, ) ב

וכו׳. משמע מדבריו דרק לאידך לא מהני הא דאמר לשון מתנה, אבל 

, דאף ר׳ יצחקכתב בשם ובתוס׳ רי״ד לאותו שאמר לשון מתנה מהני. 

.), היכא דאמר קני את (קמגלקמן אותו שאמר לו לשם מתנה הוי פלוגתא 

והקשה התוס׳ רי״ד, דהא לא דמי כלל,  וחמור, הואיל ולשתיהן ניתן ביחד.

דחמור כולי עלמא ידעי דלא קני, ולכן כשאמר את וחמור, יש לומר 

דהפליג בדברים ולא קנה, אבל לזה במתנה ולזה בירושה, הרי לשניהן 

ה שכתוב מתכוין ליתן, ואם האחד לא קנה, מפני שהוא מתנה על מ

בתורה, למה לא יקנה חבירו. דהא דמי לאדם דהקנה פירות דקל שלו 

לשני בני אדם, לזה בשנה זו שהיה טעון פירות, ולזה בשנה הבאה, דהוי 

 דבר שלא בא לעולם, דודאי לא אמרינן דכמו שזה לא קנה גם זה לא קנה. 

אבל שתי שדות ושני בני אדם רשב״ם ד״ה כאן באדם אחד, בתוה״ד, ) ג

כתב, דלא גרסינן בגמ׳, ומעיקרא סבר אביי והרמב״ן רא קאמר לה וכו׳. גמ

דאין חילוק בין שתי שדות ושני בני אדם לשדה אחת ושני בני אדם, והא 

דנקט ר׳ אלעזר שדה אחת ושני בני אדם, לאפוקי מהא דאמר ר׳ יוחנן, 

והשתא ידע אביי דדוקא קאמר. וכתב, דיש לומר דגרסינן, והא דאמר 

 דר׳ אלעזר וכו׳, משום אגב דאמר דקשיא דר׳ יוחנן. דקשיא 

אבל אם אמר ראובן ושמעון יירשו רשב״ם ד״ה וריש לקיש, בתוה״ד, ) ד

שדה פלונית ופלונית שנתתים להם, לא קנו, שאני אומר לשון ירושה קאי 

דריש לקיש סבירא  כתב,מיגש  והר״יאראובן ולשון מתנה קאי אשמעון. 

ן, דלא קנה אלא באדם אחד ושדה אחת. והא ליה כלישנא קמא דר׳ יוחנ

דנקט בשני בני אדם ושתי שדות, משום דלא שנא אם נותן לכל אחד בפני 

עצמו או שכוללן כולן, דמכל מקום, בכל אחד ואחד ובכל שדה שנותן, 

 איכא לשון ירושה ולשון מתנה.

אבל אם אמר פלוני ופלוני ירשו שדה פלונית ופלונית ותנתן בא״ד, ) ה

אמאי המהרש״א, הקשה  ה פלוני ופלוני וירשום הוה אמינא וכו׳.להם שד

גרע כשאומר ״ותנתן להם״ משאומר ״שנתתי להם״, דכי היכי דלשון 

ירושה נאמר לשניהם, גם המתנה שבאמצע נאמר לשניהם, וכמו שביאר 

 הרשב״ם, גבי היכא דאמר ״שנתתי להם״. וכתב, דאפשר לחלק.

הקשה ים וכו׳ אין נותנים אלא שקל. גמ׳, ואם אמר אם מתו יירשו אחר) ו

הא קיימא לן דכיון שהראשון ראוי ליורשו אין לשון בעליות דרבינו יונה, 

מתנה, אלא לשון ירושה, וירושה אין לה הפסק, ואמאי יירשו אחרים 

תחתיהם. ותירץ, דכיון דמיירי בירושת כספים ומטלטלין, הרי לא ירשו 

אלא בשקלים שהוציאו כל שבת. הבנים ולא מידי בכספים המשתיירין, 

והא דאמרינן ירושה אין לה הפסק, הוי דוקא היכא דמזכיר שירשו בגוף 

כתב, דכיון דלא שבק לבנים לירד לנכסים, הרי  יש אומריםהקרקע. ובשם 

הוא כמשלישן ביד שליש, ולא נעשו יורשים שעה אחת, ולכך לא שייך 

דדין  תירץ,והרמב״ן  .היד רמהלמימר ירושה אין לה הפסק. וכן תירץ 

ירושה אין לה הפסק, הוי דוקא היכא דהנחיל לראשון בפירוש, כי היכי 

דאמרינן בסמוך, דאמר נכסי לך ואחריך לפלוני, דכיון דהראשון ירש על 

ידי שהנחילו, איכא דין דירושה אין לה הפסק, ואין השני זוכה, אבל היכא 

ה השני אחר מיתת בנו, דלא הנחיל לראשון, יכול להפסיק הירושה, ויזכ

דכיון דהתורה נתנה רשות להנחיל לכל מי שירצה והיה יכול להעביר 

 מבנים אלו לבן אחר, יכול נמי להנחיל לאחר זמן.
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בעליות דרבינו יונה, הקשה גמ׳, בראוי ליורשו ור׳ יוחנן בן ברוקה היא. ) ז

תיהם, היינו הא אפשר לאוקמה נמי כרבנן, והא דקתני יירשו אחרים תח

לירש אחריהם, וכגון שמתו בניו בלא בנים, ואף דגם אי לא  יורשין הראויין

ציוה עליהם כלום היו יורשין, מכל מקום, אומר כן כדי להראות שמקפיד 

על השאר, ולכן אין נותנין להם אלא שקל. ותירץ, דהא לא קתני אם מתו 

ם, והיינו דוקא כר׳ בלא בנים, אלא מתו סתמא קתני, אף על פי שהניחו בני

יוחנן בן ברוקא, דלרבנן אינו יכול להעביר נחלת בני בנים ליתן הכל לשאר 

 הבנים בלשון ירושה. 

אלא משום דהני אחרים הוו ראוים רשב״ם ד״ה הוא מותיב, בתוה״ד, ) ח

דאפשר לומר נמי דמיירי בעליות דרבינו יונה, ליורשו כגון בניו. וכתב 

רא להו, דאפילו אמר על אח בין הבנים, דבריו באחיו דראוים ליורשו, וסבי

 קיימין.

התוס׳ כתב גמ׳, ואם מת שני בחיי ראשון יחזרו נכסים ליורשי ראשון. ) ט

דדוקא אם מת שני בחיי ראשון יחזרו ליורשי ראשון, ר׳ יצחק, בשם רי״ד 

כיון שהנכסים לא היו עתידין להתקיים אצלו, שהרי אמר ״ואחריו 

תן לו אלא פירות בחייו, אבל אם מת שלישי בחיי לשלישי״, ואם כן לא נ

שני, יחזרו ליורשי שלישי, או היכא דלא היה שלישי, ומת שני בחיי ראשון 

מהא התוס׳ רי״ד, יחזרו ליורשי שני, כיון שהגוף הוקנה לו. והקשה 

(קכה:) גבי סבתא, דהא דפליג רב הונא, דוקא משום דאמר לעיל דאמרינן 

אמר ובתרא תירת בתי, ומתה הבת בחיי  ובתרה לירתאי, אבל אם

הסבתא, לא יירשו יורשי הבת. והוא הדין הכא, והא דנקט מת שני ולא 

קתני דמת שלישי, משום דאתי לאשמועינן, דאף דשלישי קיים, מכל מקום, 

כיון דמת שני בחיי ראשון יחזרו ליורשי ראשון ולא לשלישי, שלא הקנה 

באו לידי שני אין השני זוכה מידי לשלישי אלא מכח השני, וכיון שלא 

 הראשון. 

גמ׳, לדברי ר׳ יוחנן בן ברוקא נכסי לך ואחריך לפלוני אם ראשון ראוי ) י

אמאי לא מוקמינן להאי ברייתא דמיירי התוס׳ ישנים, הקשה ליורשו וכו׳. 

 בג׳ אחין, דכולם ראויין ליורשו, אבל הכא בדר׳ אחא בר עויא, מיירי דוקא

 שו.בראשון ראוי ליור

דכיון דאין לה הפסק הרשב״א,  הקשהגמ׳, וירושה אין לה הפסק. ) יא
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אפילו היכא שמפסיקה האב, היכי משכחת לה מתנת שכיב מרע שקונה, 

דהא אינה קונה אלא לאחר גמר מיתה, וכבר קדמו ירושה דאורייתא, תדע 

(קלז.), גבי נכסי לך ואחריך לפלוני, שאם נתן הראשון לקמן דהכי איתא 

יב מרע לא עשה ולא כלום, משום דמתנת שכיב מרע אינה במתנת שכ

דאפשר הרמב״ן, ותירץ בשם  אלא לאחר גמר מיתה, וכבר קדמו אחריך.

רשות להנחיל מעתה לכל מי שירצה ולהעביר מן  לומר, דהתורה נתנה

היורש, וכן נתנה נמי רשות להנחיל לאחר זמן, וירושה עוברת ונפסקת מן 

בר עויא, דוקא בנכסי לך, דכיון דהתחיל היורש, והא דשלח רב אחא 

 בירושה דאורייתא והנחילו, שוב אינה נפסקת ממנו.

שאין כאן לשון מתנה להאי ראשון רשב״ם ד״ה אם אמר, בתוה״ד, ) יב

אלא מסתמא ללשון ירושה איכוין הנותן וכו׳. משמע מדבריו דאם אמר 

נמוקי ובלראשון בפירוש דהוי מתנה, לא אמרינן ירושה אין לה הפסק. 

(נח. מדפי הרי״ף) כתב, דפסקו הגאונים, דהא דאמרינן ירושה אין לה יוסף 

הפסק, אפילו אמר למי שראוי ליורשו בלשון מתנה בפירוש, הוי ירושה 

 ואין לה הפסק.

הקשה גמ׳, ותסברא והא אמר רבא הלכתא כוותיה דריש לקיש וכו׳. ) יג

ה ומכולהו דלכאורה מאי אולמיה דרבא טפי מריש לקיש גופי הרש״ש,

 אמוראי, נימא דגם איהו איתותב. אלא על כרחך בעינן למימר כמו שכתב

דאם איתא דהויא ברייתא תיובתיה, לא הרשב״ם בד״ה האמר רבא, 

פסקינן הלכתא הכי. דשמע מינה דמילתא דרבא התקבל לבעלי הש״ס 

 להלכה.

דמשמע, דכל היכא דאקני היד רמה, כתב גמ׳, כאן בתוך כדי דיבור. ) יד

שון בלשון ירושה, ואקני לאידך בתוך כדי דיבור בלשון מתנה, או לרא

דאפיך מיפך, ואפילו בשתי שדות ושני בני אדם, קנו תרווייהו. ולא מיבעיא 

היכא דהקדים מתנה לירושה, דכיון דקאמר בתוך כדי דיבור, הוה כמאן 

דעריב להקנאה דשני בהדי ראשון, ואמר תינתן אתרוייהו, אלא אפילו 

ון ירושה מעיקרא, והדר אקני לשני בלשון מתנה בתוך כדי דיבור, אמר לש

קנו תרוייהו. דהוה כמאן דאמר נמי לשון מתנה גבי ראשון. והקשה, 

דאמאי לא אמרינן דכיון דאמר בתוך כדי דיבור, הוה כמאן דאמר 

בתרוייהו לשון ירושה ולא ליקנו חד מיניהו. ותירץ, דאפילו תימא דהוה 

יהו לשון ירושה, הא על כרחך כיון דאמר לשון מתנה כמאן דאמר בתרוי

 וירושה לזה, ולשון מתנה וירושה לזה, קנו תרוייהו. 
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הנתיבות נסתפק מתני׳, אם אמר על מי שראוי ליורשו דבריו קיימין. ) א

(סימן רפא סק״ב), היכא דהנחיל לפשוט, האם זוכה נמי בנכסים המשפט 

דכיון שעשאו ליורש ממילא יורש אף דבר  הבאים לאחר מכאן, דיש לומר,

לקמן שלא בא לעולם, ודוקא במקנה לדבר שלא בא לעולם, אמרינן 

(קלא.), דכמו שאין יכול להקנות אינו יכול להנחיל, אבל לענין דבר שלא 

בא לעולם דינו כשאר יורש, או לא. וכתב, דלא מהני בדבר שלא בא 

 יכול לעשותו יורש עליהן.לעולם, וכל שהנכסים אינן ברשותו, אינו 

קפליג ר׳ יוחנן עליה דת״ק אפילו אאחר במקום רשב״ם ד״ה וכי תימא, ) ב

ביאר, דבבן בין ובריטב״א בת דשמעינן לת״ק וכו׳ אפילו בנו בין הבנים. 

הבנים ובת בין הבנות כולהו מודו דדבריו קיימין, והא דקאמר ר׳ יוחנן אם 

פילו אם אמר על מי שראוי ליורשו אמר על מי שראוי ליורשו וכו׳, היינו א

 אחר מקבל מתנה זו, כגון בת במקום בן.

ואם אין ראוי ליורשו אחר בתו כגון דודו ויש לו אחין לא אמר בסוה״ד, ) ג

דלפי הרש״ש, כלום הואיל ואין ראוי ליורשו עד שתמות בתו ואחיו. כתב 

דבריו משמע, דאף אם אמר בתי תירש במקום שני בנים לא אמר כלום, 

כיון דאין ראוי ליורשו עד שימותו שתיהן, וכן לבת במקום שני בנים. 

(אות קא), דודאי אין הדבר תלוי אם צריך בשיעורי רבי שמואל והקשה 

להמתין למיתת אחד או שנים, אלא הכל תליא אם צריך לסלק שתי דרגות 

ירושה מהיורש, דאז לא מצי להנחיל ליורש רחוק, ולכן ודאי בבת במקום 

 נים תועיל הנחלתו.שני ב

והכי קתני האומר וכו׳ לא אמר רשב״ם ד״ה ואיבעית אימא, בסוה״ד, ) ד

כלום שרבי יוחנן בן ברוקא אומר וכו׳ אבל אמר על מי שאינו ראוי ליורשו 

דמדברי הרשב״ם משמע, דמביא מאמר דר׳ יוחנן בן הרש״ש, וכו׳. העיר 

שמע דמובא ברוקא לראיה על אחר במקום בת דלא אמר כלום, ובגמ׳ מ

 לראיה על הדיוק דבת במקום בנות וכו׳ דבריו קיימין.

הלכך לא שנא אם אמר פלוני רשב״ם ד״ה הלכה כרבי יוחנן, בתוה״ד, ) ה

משמע מדבריו דמהני הנחלת ר׳  בני יירש חצי נכסיי וכו׳ דבריו קיימין.

(נח: ובנמוקי יוסף בשם הריטב״א יוחנן בן ברוקה אף למקצת הנכסים. 

) כתב, דדוקא במחלק כל נכסיו, אבל לא במקצת, דאם לא כן, מדפי הרי״ף

מצינו מתנה במקצת שאינה צריכה קנין, כשאמר בלשון ירושה למי שראוי 

(סימן רפא הנתיבות המשפט לירשו, ואפילו באומר חצי נכסי לך. וכתב 

סק״ג), דלפי דבריו, אפילו קנין לא מהני במקצת בלשון ירושה, כיון דבלשון 

מהני קנין, ובמקצת לא מהני לשון ירושה. והקשה, מהא דבעינן  ירושה לא

(קלא.), דגם בריא יכול להנחיל, וכדאיתא גבי כתובת בנין לקמן למיפשט 

דיכרין, שתיקנו חכמים בלשון ״ירתון״, והא אפילו אי מהני בבריא לשון 

דהנמוקי ירושה, הא מתנה במקצת היא, דבעינן מותר דינר. לכך ביאר, 

ירא ליה, דבבריא לא מהני, ובשעה שאין דעתו שימות מאותו סביוסף 

חולי, יש לו דין בריא, דלא קרינן ״ביום הנחילו״ אלא בשעה שמחשבתו על 

המיתה, ולכך כשמחלק כל נכסיו מוכח דמחשבתו על המיתה, ולכך מהני. 

מה שאין כן במקצת, דכיון שחכמים נתנו לו דין בריא לענין מתנת שכיב 

ין מנחיל יש לו דין בריא. ואם כן, אתי שפיר הא דבעי מרע, אף לענ

למיפשט מכתובת בנין דיכרין, דכיון דבעי למיפשט דמהני אף בבריא, 

 ממילא מהני אף במקצת.

(בהשגותיו הרמב״ן כתב גמ׳, אמר ליה אביי הא מלא יוכל לבכר נפקא. ) ו

וב לספר המצוות להרמב״ם מצוה יב), דזהו דין מדיני נחלות שלימדנו הכת

שאין האב יכול להעביר הירושה ממנו, ועל כרחו יירש פי שנים, ואם אמר 

האב במותו איש פלוני בני בכורי לא יירש פי שנים, או שאמר יקח הבכור 

(סימן רפא סק״א), הקצות החושן כפשוט בשוה, עבר על לאו. והקשה 

 דלדבריו, היכי מוכח מ״לא יוכל לבכר״, דחלק פשיטות יכול לשנות, דלמא

חלק פשיטות נמי אינו יכול לשנות, אלא דגבי בכור גלי קרא למיקם בלאו, 

לפי שעבר אמימרא דרחמנא, ובחלק פשיטות לא אהני מעשיו, אבל 

איסורא ליכא. ותירץ, דאי ״לא יוכל לבכר״, אתי ללאו גרידא, הוה ליה 

למיכתב ״לא יוכל״, וכיון דכתיב ״לא יוכל לבכר״, אתי לגלויי נמי דלא 

 מעשיו, ואם כן מוכח שפיר דבשאר ירושות יכול לשנות. אהני
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גמ׳, שיכול וכו׳ ומה פשוט וכו׳ בכור וכו׳ לא כל שכן תלמוד לומר לא ) ז

האם מצי ליטול ממנו חלק פשיטותו, הרש״ש, הסתפק יוכל לבכר. 

דלכאורה חלקו דפשיטות שווה לחלק שאר אחיו, או אולי מדכתיב ״לא 

דלא יוכל לגרוע ממנו מפי שנים, או  ו פי שנים״, משמעיוכל וכו׳ לתת ל

 נאמר דמקשינן שני חלקיו להדדי. 

(נט. מדפי הרי״ף), דמשמע מהכא, דאף הנמוקי יוסף כתב גמ׳, שם. ) ח

(קכו:), דריבה לאחד ומיעט לאחד דבריו קיימין, ואפילו לעיל דאמרינן 

דאפילו רבנן בתורת ירושה וכר׳ יוחנן בן ברוקא, וכל שכן בלשון מתנה 

מודו. מכל מקום, לענין חלק בכורה יש לחלק, דבלשון ירושה אינו יכול 

למעט חלק הבכור, כיון דכתיב ״לא יוכל לבכר״, אבל בלשון מתנה שהיא 

 מחיים ועדיין אין לבכור חלק בה, יכול לסלקו.

ואם תאמר לרבנן למה לי לא יוכל לבכר דמהי תוס׳ ד״ה תלמוד לומר, ) ט

דמאי קושיא, הא אי לאו ״לא יוכל לבכר״, הוה הרש״א, המתיתי. הקשה 

דרשינן ביום הנחילו, כר׳ יוחנן בן ברוקא דיוכל לשנות חלק פשיטות וכל 

שכן חלק בכורה, אבל השתא דגלי לן בבכור ד״לא יוכל לבכר״, אית לן 

למימר דכל שכן שלא יוכל לשנות חלק פשיטות, ולא דרשינן ביום הנחילו 

 וקא.כר׳ יוחנן בן בר

(פ״י מאיסורי ביאה הכסף משנה ביאר גמ׳, ומר סבר מעשה עדיפא. ) י

ה״ד), דמוכח דלא סבירא ליה הלכה עדיפא, מהא דאמר ״הורה״, ולא אמר 

 ליה בהדיא דהכי הלכתא.

אבל כי אמרינן הורה איכא למימר דטעה רשב״ם ד״ה הלכה עדיפא, ) יא

נוסף, דהלכה (נח: מדפי הרי״ף) ביאר טעם ובנמוקי יוסף הרואה וכו׳. 

משמע לדורות, אבל הורה, יש לומר שהיתה הוראת שעה. ומר סבר 

מעשה עדיף, דמעשה כהלכה משמע מן הסתם, עד שיאמר בפירוש 

 הוראת שעה.

אין למדין הלכה מתוך משנה כגון רשב״ם ד״ה עד שיאמר לו, בתוה״ד, ) יב

מו.), דדווקא המאירי (בפסחים כתב  זה שכתב במשנה והלכה כדבריו.

שמועה והפסק נאמרים כאחת, דהיינו דר׳ פלוני אומר כן והלכה כשה

 כדבריו, אבל כשפוסק הלכה לבד, למדין.  

(נט. הנמוקי יוסף וכן כתב בחידושי הר״ן, כתב גמ׳, ואי לא הדרנא בי. ) יג

מדפי הרי״ף), דהא דמצי למיהדר ביה, היינו דווקא היכא דהפירכא בטועה 

ת, קיימא לן דקם דינא ואינו חוזר, בדבר משנה, אבל אם טעה בשיקול הדע

 ואפילו אי לא אשכח ביה טעמא. 

דשמעינן הריטב״א, כתב גמ׳, לאחר מיתה לא מיקרע תקרעוהו וכו׳. ) יד

מהכא דאפילו בגוונא דטעה בדבר משנה, חייב תלמיד בכבוד רבו, ולא 

 יסתור את דבריו באותו דין עצמו, אף דמעיקר הדין חוזר.

העיר הבשר עד העצם כשרה כו׳.  שחתך ,ד״ה בטרפות ב״םרש) טו

הגיה  לכךדאף אם נחתך גם העצם כשרה. ו ,מוכח להדיאהתם ד ,הרש״ש

 .העצם עם
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דאיירי בבריא המחלק הריטב״א, ביאר גמ׳, בעי רבא בבריא היאך.  )א

נכסיו על פיו, ואיבעיא לן אי גזירת הכתוב דהאב יכול להנחיל למי שירצה 

הרשב״ם , או אפילו בבריא. [וכן נראה מדברי איירי דדוקא בשכיב מרע

דכתב, ״בריא שאמר יירש שדה פלונית״]. אמנם בשם בד״ה בבריא 

לקמן כתב, דאיירי דווקא במחלק נכסיו בשטר. ואף דאמרינן הראב״ד 

(קלה:) דאין שטר לאחר מיתה, הני מילי גבי מתנה דאיכא למיחש שמא 

מיתה. אבל היכא דאמר  לא גמר להקנותה אלא בשטר, ואין שטר לאחר

בלשון ירושה, שפיר מהני, דהא ירושה חלה לאחר מיתה. ותמה על דבריו, 

כתב, והרשב״א דכיון דהוי הנחלה לאחר מיתה, אמאי בעינן לשטרא. 

דאדרבה, אף במתנת שכיב מרע דחלה רק לאחר מיתה, אי לאו משום 

אי לאו  שמא תיטרף דעתו, הוי מצריכינן ליה שיכתוב, וכל שכן דבבריא

כתב, דמאי דאמרינן דבשכיב מרע ובחידושי הר״ן כתיבה לא מהני מידי. 

אי לאו משום שמא תיטרף דעתו הוי מצריכינן כתיבה, היינו היכא דיהיב 

דרך מתנה. אבל בדרך ירושה, כיון דנתנה לו תורה רשות להנחיל לכל מי 

אלא הוא, שירצה, וכשהוא מנחיל בן בין הבנים, חשיב כאילו אין לו יורש 

בדיבור בעלמא סגי. [ולכאורה יש לתלות הפלוגתא אי בעינן כתיבה או 

דהרשב״א דסגי בדיבור בעלמא, ביסוד דין דהנחלה דר׳ יוחנן בן ברוקה, 

סברו, דהוא זכות שנתנה תורה ליתן הנכסים לאחר מותו למי והראב״ד 

זכות  סברו, דאינו אלאוהריטב״א והר״ן שיחפוץ, ומשום הכי בעינן קנין. 

בשיעורי לקבוע מי הוא היורש, ולהאי מילתא סגי בדיבור בעלמא. ועיין 

 (אות פז) שהאריך בזה]. רבי שמואל 

הרשב״ם בד״ה שהוא ביאר גמ׳, שניתם משנתכם כר׳ יוחנן בן ברוקה.  )ב

דהיה לכם לשנותה כדברי הכל ולא אליבא דיחידאה. תנאי בית דין, 

הא רבי פסק להדיא כוותיה. וכתב, מה לי אי יחידאה היא, הרש״ש, והעיר 

שכתב, דר׳ נתן בריטב״א דאפילו הכי עדיף טפי לשנות כדברי הכל. ועיין 

סבר דאין הלכה כר׳ יוחנן בן ברוקה, ומשום הכי קשיא ליה. עוד ביאר, 

דאף אי סבר כוותיה, אפילו הכי הוי ליה לחוש לכבודן של חכמים ולשנות 

 כוותייהו.

דמוכח מהכא דאף לישנא היד רמה, כתב ון תנן. גמ׳, ואמר ליה רבי יסב )ג

ד״יסבון״ דאינו לשון הקנאה על הנכסים, מהני בבריא, ולא אמרינן דהוי 

דדוקא בגוונא דמקנה לו דיש אומרים, קנין דברים בעלמא. אמנם כתב, 

להדיא מהני, אבל באמר לישנא דיסבון, הוי דברים בעלמא ולא מהני. 

ת בנין דיכרין, היינו משום דכיון דשייך האי ומאי דקאמר רבי דמהני בכתוב

לישנא במתנה, שפיר אמרינן דמשום תנאי בית דין מהני אף דהוי דברים 

 בעלמא.

הרשב״ם בד״ה כתב גמ׳, מאן שמעת ליה דאית ליה האי סברא וכו׳.  )ד

(בחידושיו, ובמלחמות הרמב״ן דיתור לשון הוא. אמנם מאן שמעת ליה, 

י דקאמר ר׳ נתן לרבי ״שניתם משנתכם כר׳ נט. מדפי הרי״ף) כתב, דמא

יוחנן בן ברוקה״, בתמיה קאמר ליה, דר׳ נתן גופיה איבעיא ליה האם שנה 

רבי כר׳ יוחנן בן ברוקה וסבר דאף בבריא קאמר, או דשפיר קאמר אף 

לרבנן. ומאי דפשטינן דר׳ יוחנן בן ברוקה אף בבריא קאמר, היינו ממאי 

׳, והיינו דקאמרינן מאן שמעת ליה דאית ליה דאמר רבי ילדות היית בי וכו

 האי סברא, דהא רבי ור׳ נתן לא אמרו לה להדיא.

דרב פפא הרשב״ם בד״ה אמר ליה, כתב גמ׳, אמר ליה רב פפא לאביי.  )ה

לאו אאבעיא דרבא קאי, דהא איפשיט דאף בבריא קאמר ר׳ יוחנן, אלא 

כתבו, דרב פפא  התוס׳ בד״ה ושמע מינהאדברי ר׳ נתן ורבי איירי. אמנם 

(נח: הרי״ף  דכן נראה מדבריהרשב״א, לדחויי מאי דפשטינן אתא. וכתב 
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 מדפי הרי״ף) שכתב, דבעיא לא איפשטא. 

יג:), דאין בית דין גיטין (הרשב״א כתב גמ׳, אלא תנאי בית דין שאני.  )ו

מתנים היכא דאין הבעלים בעצמם יכולים להתנות. והכא דמהני, היינו 

כול להתנות שלא ירשנה, דהא בדבר שבממון תנאו משום דאף איהו י

 קיים, וממילא ירשוה בניה.

בפירוש הרשב״ם . ביאר גמ׳, אמר ליה משום דקא מפיק בלשון ירתון )ז

דכיון דבלשון ירתון מפיק ליה, ואינו מקנה להם העיקרי ד״ה אמר ליה, 

מידי אלא אומר שהם ירשוהו, אינו ענין כלל למקנה דבר שלא בא לעולם, 

לא בעינן למימר דשאני הכא משום דתנאי בית דין הוא, ושפיר פשטינן ו

הר״ן לעיל דאף בבריא קאמר ר׳ יוחנן בן ברוקה. [ולכאורה הוא כשיטת 

 אות א].

הא ר׳ נתן דקאמר לרבי  הריטב״א,הקשה גמ׳, הדר אמר אביי וכו׳.  )ח

שניתם משנתכם כר׳ יוחנן בן ברוקה, על כרחך סבר דלאו בחד בי דינא 

תקון, ואמאי מספקא ליה לאביי אי בחד בי דינא איתקון אי לאו. ותירץ, אי

דסבר אביי, דאף אי נימא דבחד בי דינא איתקון ומהני אפילו לרבנן, מכל 

מקום איכא למימר דר׳ נתן אלישנא ״דירתון״ קפיד, דהוא לישנא דר׳ יוחנן 

 בן ברוקה.

לזה במתנה וכו׳. גמ׳, והוה לזה במתנה ולזה בירושה וכל לזה בירושה ו )ט

אמאי הקדים מעיקרא ״מתנה״, ולבסוף הקדים ״ירושה״. הרש״ש, העיר 

וביאר, דמעיקרא נקיט לזה במתנה, משום דעסיק בתקנת בנן נוקבן דהוי 

מתנה. והדר נקיט לה כסדר מתניתין דכל דלזה בירושה ולזה במתנה, מהני 

 אפילו לרבנן.

י בית דין שלא יטרוף אלא או יהיה תנאתוס׳ ד״ה ושמע מינה, בתוה״ד,  )י

אי אף דתני לישנא דיסבון, אכתי שייך בחידושי הרמב״ן, מבני חרי. הקשה 

שלא יטרפו ממשעבדי, אמאי קאמר רבי ילדות הייתה בי וכו׳, הא אף דלא 

טרפי ממשעבדי שייך לישנא דיסבון. ותירץ, דרבי לא שמע להדיא 

נא ד״ירתון״ שמע דמעיקרא לא תיקנו דלא ליטרפו ממשעבדי, אלא מילש

  כן, ושפיר קאמר ילדות הייתה בי.
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תוס׳ בשם  בשיטה מקובצתאמנם  פירוש דספיקא הוי.תוס׳ ד״ה דלמא,  )יא

דעדיף ליה טפי למימר דבתרי בי דינא איתקון, משום דבהכי  כתב,הרא״ש 

ניחא מאי דאמר ר׳ נתן, ״שניתם משנתכם כר׳ יוחנן בן ברוקה״, ולא בעי 

 לישנא ״דירתון״ קשיא ליה.לדחוק ד

כתב גמ׳, אמר רב יהודה אמר שמואל הכותב כל נכסיו לאשתו וכו׳.  )יב

דדוקא בכותב אמרינן הכי, אבל באמר הרי״ף, בשם בעליות דרבינו יונה 

לה, קנתה, ולא אמרינן דלא עשאה אלא אפטרופא. והיינו טעמא, דכיון 

נו אלא מאי דאמור (קמד.), אין ללקמן דהוי הלכתא בלא טעמא כדאמרינן 

בה. ואיכא למימר דדוקא בכותב אמרינן דלאחשובה קבעי, ולהכי כתב 

 שטרא משום דאית ליה קלא, אבל בלא כתב אמרינן דכוונתו להקנותה. 

(נט. מדפי הרי״ף), הבעל המאור כתב גמ׳, לא עשאה אלא אפטרופא.  )יג

דאיירי דווקא בקטנים דבעו אפוטרופוס, אבל אם גדולים הם ואינם 

דאף בקטן המוטל  צריכים, ודאי למתנה נתכוון. וכן מאי דאמרינן להלן

בעריסה עשאו אפוטרופא, היינו בקטן בין הקטנים, אבל אם יש גדולים 

כתב, דאף בדלא בעו אפוטרופוס, איכא הרשב״א ודאי דהוי מתנה. אמנם 

למימר דכוונתו לחלוק להם כבוד. דאי לא תימה הכי, אמאי דווקא בבנו 

אמרינן דעשאם אפוטרופא, הא אף באחר איכא למימר דעשאו  ובאשתו

הרשב״ם בד״ה לא עשאה. אפוטרופא לצורך הקטנים. וכן נראה מלשון 

 ועיין באות הבאה.

דאוקי אבוהון נכסי ברשותה כדי [רשב״ם ד״ה לא עשאה, בתוה״ד,  )יד

לפרנסם כפי אומד דעתה ויהיו כפופין לה. מבואר מדבריו, דאינו ענין של 

בעלמא שיצא עליה שם אפוטרופוס, אלא הוי קנין בנכסים לענין הא כבוד 

ד״ה (קל.) לעיל שתפרנס היורשים לפי אומד דעתה. וכן נראה מדבריו 

נראה, ברבינו גרשום אפוטרופוס״. אמנם  מתנתשכתב, ״ויש דנותן הלכה 

באגרות דהוא ענין כבוד בעלמא שתקבע בנכסים, אבל אינו ענין קנין. ועיין 

 אה״ע ח״א סימן קי), שהאריך בענין זה].( משה

(נט: מדפי הרי״ף כתב גמ׳, בנו הגדול לא עשאו אלא אפטרופא.  )טו

הרי״ף), דאיירי דווקא בכותב, דאילו באומר, הא קיימא לן כר׳ יוחנן בן 

(סימן לא) בשם הרא״ש ברוקה דאם אמר ירשני בני, שפיר קונה. וכן כתב 

כוחו. ואף אי נימא דדוקא  אמנם תמה, וכי משום דכתב הורער״ח. 

בכתיבה כיון דאית לה קלא, איכא למימר דכוונתו רק לאחשוביה 

(קלג.) דשכיב מרע דכתב כל לקמן שיכבדוהו. אכתי תקשי מר׳ הונא דאמר 

נכסיו לאחר, אם ראוי ליורשו נוטלן משום ירושה, ומבואר דאף בכתיבה 

הרשב״ם ן כדפירש קיימא לן כר׳ יחנן בן ברוקה. ומשום הכי כתב, דהנכו

דדוקא היכא דכתב או אמר לשון ירושה, אמרינן ד״ה הלכה, (קל.) לעיל 

דכוונתו לירושה. אבל היכא דכתב או אמר לשון מתנה, אמרינן דרק 

] כתב, דר׳ יוחנן בן הרמב״ן[הביאו והר״י מיגאש לכבודו נתכווין ולא קנה. 

מכווין לשם ברוקה, וכן רב הונא איירי היכא דמברר דבריו להדיא ד

 ירושה. אבל בסתם אמרינן דכוונתו רק לאחשובי.

דדווקא בכותב בעליות דרבינו יונה, דאיכא מאן דאמר, כתב גמ׳, שם.  )טז

בלא קנין אמרינן דאין כוונתו אלא לאחשובי, אבל היכא דייפה כוחו בקנין, 

ודאי דקנה. אמנם כיון דהכותב סתמא קתני, משמע דאין חילוק אי איירי 

לאו, ולעולם אמרינן דכוונתו לאחשובי, ולהכי אף ייפה כוחו  בקנין אי

 בקנין.

דלא מבעיא היכא בעליות דרבינו יונה,  כתבגמ׳, פשיטא בנו ואחר וכו׳.  )יז

דמעיקרא כתב מקצת נכסיו לפלוני, והדר כתב לבנו דאמרינן דלבנו עשאו 

אפוטרופא, דהא עתה כתב לו כל נכסיו. אלא אפילו היכא דמעיקרא כתב 

צת נכסיו לבנו, והדר מקצת לאחר, כיון דלא שייר בנכסים כלום לאחר מק

מתנת בנו, אמרינן דלא שוויא אלא אפוטרופא. עוד כתב, דדוקא היכא 

דכתב ״כל נכסי לבני ולפלוני״ אמרינן דכוונתו לאפוטרופא. אבל אם כתב 

 ״חצי נכסי לבני וחצי לפלוני״, אמרינן, דאף לבנו כוונתו ליתן במתנה, דאי

איתא דכוונתו ליתן כל נכסיו לבנו ולעשותו אפוטרופא, הוי ליה למימר 

 ״כל נכסי לבני ולפלוני״.

לא דהרי״ף (סימן לא), הרא״ש כתב גמ׳, איבעיא להו בת אצל הבנים.  )יח

גרס להאי איבעיא, ולגירסתו בת בין הבנים הוי מתנה. אמנם בגירסת 

 עיא.שלפנינו (נט: מדפי הרי״ף), איתא להאי איבהרי״ף 

הרש״ש, ואם אין לו אחים וכו׳. הקשה רשב״ם ד״ה פשיטא, בתוה״ד,  )יט

דאם אין לו אחים, ממה נפשך הנכסים שלו, ומה שייך לדון אי במתנה 

כתב אי לשם אפוטרופא כתב. וליכא למימר דאי במתנה כתב, הוי ליה 
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כנכסים משועבדים ואין מוציאין מהן למזון האשה, דהא ממתנת שכיב 

(קלג.). וכתב, דעל כרחך צריך לאוקמי לקמן ציאין, וכמבואר מרע שפיר מו

 בקנין ומהיום, דבכהאי גוונא אי לשם מתנה נתן, אין לאמו מזונות מהן.

אלא מיתורא דקרא. הקשה רשב״ם ד״ה ואשה וכו׳, בתוה״ד,  )כ

הא בנו הגדול נמי רק מיתורא דקרא אתיא, ואפילו הכי פשיטא המהרש״ל, 

, דשאני אשת אביהם דאינם חייבים בכבודה לאחר דלכבודו מיכוון. ותירץ

דמיתורא דקרא דרשינן, דמשום הכי הרשב״ם מיתת אביהם, והיינו דכתב 

כתב, דפשיטא דחש לכבוד והמהרש״א ליכא למילף אלא בחיי אביהם. 

בניו טפי מלכבוד אשתו, דהא אפילו בבנו קטן דכלל אין חייבים בכבודו, 

דמיתורא נפקא לן, היינו הרשב״ם דכתב אמרינן דלכבודו מיכוון. ומאי 

לבאר אמאי באשתו שהיא אמם פשיטא לן, ורק באשתו שאינה אמם 

  איבעיא לן.

 

 דף קלב ע"א

דאיירי אף הרשב״ם בד״ה בעי רבא, ביאר גמ׳, בעי רבא בבריא היאך.  )א

דאחרים מפרשים, כתב, ובחידושי הר״ן בכותב כל נכסיו במתנה מהיום. 

ודאי דקנתה קנין גמור. ובעיא דרבא דוקא בגוונא דאם הקנה לה מהיום, 

 דכתב לה ״מהיום ולאחר מיתה״.

דכיון הרשב״ם בד״ה בעי רבא, ביאר גמ׳, אבל בבריא הא קאי איהו.  )ב

ביאר, דכיון דקאי איהו אינו והיד רמה דקאי איהו הרי יכבדוה מאימתו. 

 חושש בזילזולה, ואין לו ענין שיכבדוה. 

מלשון מי ניחא ליה דלישתמעון מלה מהשתא. [גמ׳, או דלמא בריא נ )ג

להיות כפופין  שעתידיןשכתב, ״לפי שיודעין הרשב״ם בד״ה דלישתמעון 

לה״, נראה, דדוקא לאחר מותו תהיה אפוטרופוס, אבל בחייו לית לה 

(אה״ע סימן קז ס״א). ולכאורה יש השולחן ערוך מידי. וכן נראה מסתימת 

קלא: אות יד), דהאי עשאה ל לעילשיטתו (עיין דהרשב״ם לומר, 

אפוטרופוס הוא קנין בנכסים, ולא מסתברא דבימי חייו נמי מקנה לה זכות 

בנכסים. אבל אי נימא דאינו קנין, אלא ענין של כבוד בעלמא שהיא תקבע 

 בנכסים, שפיר איכא למימר דאף מעתה עשאה אפוטרופוס].

איהו. ביאר דאי משום כבודה הא קאי רשב״ם ד״ה בעי רבא, בסוה״ד,  )ד

דלהאי גיסא ודאי דאינו חושש לכבודה דלאחר מיתה. דאי חייש, הרש״ש, 

 היה לו להקנות לה הנכסים סמוך למיתתו. 

דגובה כל הרשב״ם בד״ה גובה,  כתבגמ׳, גובה כתובתה מן הקרקע.  )ה

בהגהות  כתובתה מן הקרקע, דהא לא מחלה שיעבוד כתובתה. וכתב

תובתה. אלא גרסינן ״גובה כתובתה״, (אות ב) דלא גרסינן ״כל״ כהב״ח 

והיינו רק המותר, דהא מה שכנגד המתנה הרי התקבלה במתנתה. 

הנמוקי יוסף  וכן כתבד״ה כהאי גוונא.  (עמוד ב)הרשב״ם לקמן  וכדכתב

 (נט: מדפי הרי״ף).

המהרש״ל, תימה מאי קמשמע לן פשיטא וכו׳. ביאר תוס׳ ד״ה למחצה,  )ו

שליש ולרביע״ קאי אגוף הקרקע, ולא רק דמעיקרא סברו דהאי ״למחצה ל

ומשום הכי קשיא להו דפשיטא הרשב״ם בד״ה גובה. אפירות, וכדפירש 

דגובה מן השאר, דהא אית לה רק במקצת נכסיו, ולא דמי לכתב לה כל 

פירות נכסיו. ועלה משנינן, ״דלמחצה לשליש ולרביע״ קאי רק אפירות, 

תי לאשמועינן דעל כרחן של שנתן לה פירות למחצה לשליש ולרביע, וא

כתב, דאף והמהרש״א יתומים גובה מן הקרקע שלא נתן לה בה פירות. 

מעיקרא סברו דלמחצה לשליש ולרביע קאי רק אפירות, ואפילו הכי הקשו 

דפשיטא דגובה מן השאר, ותירצו דאתי לאשמועינן דעל כרחן גובין מן 

 השאר ולא מן הקרקע שיש לה בה פירות.

יצא עליו שטר חוב קניא ובמאי אילימא בשכיב מרע וכו׳. גמ׳, הא לא  )ז

אמאי לא מקשינן טפי, דאי בשכיב מרע, אמאי תקרע הרשב״א, הקשה 

כתובתה הא לא עשאה אלא אפוטרופוס. ותירץ, דמאי דמקשינן ״אילימא 

בשכיב מרע״ הכל בכלל, ומקשינן אף אמאי דאמרינן דתקרע כתובתה. 

ם תקרע כתובתה, איכא למימר דאף כתב, דאי משויש שתירצו ובשם 

משום דעשאה אפוטרופא מוחלת כתובתה, ומשום הכי עדיפא טפי 

להקשות אמאי קניא כשלא יצא עליו בעל חוב. אמנם כתב דליתא, דודאי 

דאי משום דעשאה אפוטרופא אינה מוחלת כתובתה, דהא אפילו במתנה 

 גמורה לא ברירא דאיבדה כתובתה. 

דבעיין לא הריטב״א, דיש אומרים, כתב . גמ׳, לעולם בשכיב מרע )ח

איפשיטא, ועל המקבל דהוא המוציא מן היורשים להביא ראיה שמתנתו 

מתנה גמורה. אמנם הסיק, דאדרבה, המקבלים דהשטר בידם הם 

בחידושי המוחזקים, ועל היורשים להביא ראיה דלאו מתנה היא. וכן כתב 

נקטינן אלא מאי דפשיטא  וביאר, דכיון דהוי הלכתא בלא טעמא, לאהר״ן. 

 לן להדיא. אבל בסתמא אמרינן דהוי מתנה גמורה.

(קלא:) נקט  דלעיל דאגב שיטפא הריטב״א, כתבגמ׳, באשתו גרושה.  )ט

גרושה, דהא אשתו גרושה אינה מוחלת כתובתה משום הא, וכבעל חוב 

(נט: מדפי הרי״ף) כתב, הנמוקי יוסף דעלמא דמיא דהרי שונאתו. אמנם 

 ו גרושה דשונאתו, כיון דכתב לה כל נכסיו מחלה כתובתה.דאף באשת

הקובץ שיעורים הקשה גמ׳, למימרא דלא אזיל רב נחמן בתר אומדנא.  )י

(אות תלו), דאי לא אזלינן בתר אומדנא, אף מחילה לא הוי, דהא לא 

מחלה בפירוש אלא אמדינן דמסתמא מחלה. ותירץ, דודאי דמהני אומדנא 

רינן דלרב נחמן לא אזלינן בתר אומדנא, היינו אף לרב נחמן. ומאי דאמ

היכא דבעינן לתנאי, כגון הכא דבעינן להתנות המחילה בהא דלא יבוא 

בעל חוב, ובהא אמרינן דאין כח באומדנא לעשות תנאי. והיינו דווקא לר׳ 

עה:) דמאן דאזיל בתר  גיטין(ברשב״א מאיר דבעינן תנאי כפול, וכמבואר 

 מאיר.אומדנא, לית ליה דר׳ 

(סימן קח, הביאו בשו״ת מהר״ם לובלין כתב גמ׳, ואחר כך בא בנו.  )יא

בסימן רמו סק״א), דהוא הדין היכא דמעולם לא היה לו בן, אלא הש״ך 

שמע דעתה נולד לו בן, בטלה מתנתו, משום דאמדינן דעתו דאי הוי ידע 

במרדכי (אות תמד) כתב, דהכי מבואר נמי ובקובץ שיעורים לא היה נותן. 

(פרק קמא סימן תצג). וביאר (באות תמג), דמאי דתני בגוונא שהיה לו בן, 

 היינו לרבותא דרבנן דאפילו הכי לא בטלה מתנתו.

משום דתיפוק קלא דאיהי מיהמנא רשב״ם ד״ה ומשני, בתוה״ד, [ )יב

״דאיהי הרשב״ם וחשובה גבי בעלה. לכאורה קשה, מאי האי דכתב 

הני נשים דודאי למתנה גמורה מיהמנא״, הא אוקמינא להאי ברייתא ב

נתכוון, ולא לעשותן אפוטרופוס. (ח.ו.). ויש לומר, דודאי דאין כוונת הבעל 

ליתן לה כל נכסיו ולהשאר בלא כלום, אלא עיקר כוונתו דסומך ובוטח על 

דמחלה, משום דנפיק הרשב״ם אשתו דלא תעכב עליו בנכסים. ושפיר כתב 

לכתוב לה כל נכסיו. אמנם, האי  עלה קלא דמיהמנא לבעלה ואינו חושש

הריטב״א (לעיל טעמא שייך רק אי מיירי דווקא באשתו ארוסה, וכשיטת 
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 אות ט), אבל אי איירי אף באשתו גרושה, ליכא למימר הכי].

בעירובין הא מבואר הרשב״א, הקשה גמ׳, אמר רב במזכה להן על ידה.  )יג

ותירץ, דכיון  (עט:) דיד אשה כיד בעלה, ואינה יכולה לזכות לאחרים.

בנדרים דמזכה אף לה, מיגו דזכיא לנפשה זכיא אף לאחריני, וכדאמרינן 

(פח:). עוד תירץ, דאף דלא מהני זכייתה עבורם, מכל מקום כיון דנתכוונה 

תירצו, והתוס׳ ישנים לזכות להם, שפיר איכא ראיה דמחלה על כתובתה. 

לה לזכות על ידי דדוקא בקנין יד אמרינן דיד אשה כיד בעלה ואינה יכו

דאחר בתוס׳ רי״ד ידה לאחרים. אבל בקנין סודר שפיר מהני. [ועיין 

פירש, דאיירי במסרה דהרשב״ם בד״ה אמר רב שהביא האי קושיא כתב, 

ניחא, הרשב״ם סודרה כדי להקנות לבנים. ולכאורה כוונתו, דלפירוש 

ה כלל דאינה מזכהרשב״ם, . ועוד יש לומר, דכוונת התוס׳ ישניםוכדברי 

הנכסים לבנים, אלא רק נותנת סודרה לצורך קנין הבנים, ומהני מדין עבד 

 (סימן קצה סק״ט) גבי סודר דעדים. (ח.ו.)].הקצות החושן כנעני, וכדכתב 

(ס. מדפי הרי״ף), דכיון דמזכה על ידה, אף בעל המאור  כתבגמ׳, שם.  )יד

לאשתו  בלא דכתב לה קרקע כל שהוא מחלה השיעבוד. ומאי דתני ״וכתב

קרקע כל שהוא״, אורחא דמילתא נקט שאין דרך בני אדם לפטור נשותיהן 

בלא כלום. וכן הדין לשמואל דאמר במחלק לפניה והיא שותקת. אבל לר׳ 

יוסי בר חנינא דאוקי בדאמר לה טלי קרקע זו בכתובתיך, ודאי דבעינן 

(שם במלחמות) כתב, דרק הרמב״ן  שיכתוב לה קרקע כל שהוא. אמנם

 ום דכתב לה קרקע כל שהוא, מחלה. מש

ואחרון אחרון מיקל. רשב״ם ד״ה רבי יוסי ברבי חנינא אמר, בסוה״ד,  )טו

כתב, דר׳ יוסי בר חנינא מחמיר טפי משמואל, בעליות דרבינו יונה אמנם 

דסבר דלא סגי במחלק בפניה והיא שותקת, אלא בעינן נמי שיאמר לה טלי 

 ו דתשתוק ושתיקתה כהודאה. קרקע זו בכתובתך, ותתרצה לדבריו, א
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דהגירסא הריטב״א, כתב גמ׳, תנן ר׳ יוסי אומר אם קבלה עליה וכו׳.  )טז

הנכונה היא, ״ר׳ יוסי אומר אם קבלה עליה אף על פי שלא כתב לה, כתב 

לה אף על פי שלא קבלה עליה, אבדה כתובתה״. והשתא אתי שפיר מאי 

וקבלה בעי״. ולא בעינן למה  דמקשינן ״מכלל דתנא קמא סבר כתיבה

 הרשב״ם בד״ה מכלל. שכתב 

דקבלה עליה היינו דמחלה הרשב״ם בד״ה הכי גרסינן, ביאר גמ׳, שם.  )יז

כתב, דקבלה היינו ובעליות דרבינו יונה להם בפירוש על השיעבוד. 

 (ס. מדפי הרי״ף).בעל המאור שנתרצתה בחילוק נכסיו לבניו. וכן כתב 

התוס׳ בד״ה וכתבו ר כתיבה וקבלה בעי. גמ׳, מכלל דתנא קמא סב )יח

ובעליות דבקבלה גרידא יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי.  מכלל,

כתב, דכוונתה בקבלה דנוח לה שיחלק לבניה ותגבה מהן דרבינו יונה 

 כתובתה כשתרצה.

דאחר בעליות דרבינו יונה, הקשה גמ׳, וכי תימא כולה ר׳ יוסי היא.  )יט

בלא קבלה מהניא, כל שכן דמהניא אף  דשמעינן ברישא דכתיבה אף

קבלה בלא כתיבה, ואמאי בעי למתני לה בסיפא. וביאר, דתני סיפא 

כתב, דהוי זו ואין והמהרש״א לגילויי ארישא דאיירי בכתיבה בלא קבלה. 

 צריך לומר זו.

הרשב״ם בד״ה אמר ר׳ ביאר גמ׳, והא תניא אמר ר׳ יהודה אימתי וכו׳.  )כ

יהודה ״אימתי״ לפרש דברי תנא קמא אתא.  דהיכא דקאמר ר׳יהודה, 

לשני ליה דסברו כמאן התוס׳ הרא״ש, בשם השיטה מקובצת והקשה 

ר״ת (כה.) דאף אימתי לחלוק אתא. וביותר תימה לשיטת בסנהדרין דאמר 

דמפרש ד״אימתי״ דברייתא לעולם לחלוק אתא. ומשום הכי ביאר, דכיון 

למימר דתנא קמא דמתניתין  דאשכחן תנא דפליג בהדיא אר׳ יוסי, עדיף

היא ולא נימא דג׳ מחלוקות בדבר. עוד תירץ, ד״אימתי״ דר׳ יהודה 

אמתניתין קאי, ואי נימא דכולה ר׳ יוסי וסגי או בכתיבה או בקבלה, מה 

שייך למימר אימתי שהיתה שם וקבלה עליה, הא מתניתין כלל לא איירי 

 בהאי גוונא.

הרשב״ם בד״ה ביאר ין הבנים. גמ׳, שאני אומר כיון שעשאה שותף ב )כא

דרב נחמן בשיטת שמואל איירי, ולפרש טעמו אתא. ואף דשמואל שותף, 

איתותב, היינו רק אליבא דתנא קמא, אבל לר׳ יוסי דסגי או בכתיבה או 

בקבלה, שפיר איכא למימר דהא דאבדה כתובתה היינו כדשמואל. 

ינייהו, אלא סבר דר׳ נחמן לא סבר כחד מהר״ח,  כתב בשםובחידושי הר״ן 

דדוקא בגוונא שעשאה שותף בין הבנים בכתיבה ובקבלה, מחלה 

ר׳ יונה ובעל כתובתה. [ולשיטתו, קבלה היינו שנתרצתה לדבר, וכפירוש 

דר׳ נחמן ר״ח, (סימן לד) שכתב בשם ברא״ש (אות יז)]. ועיין המאור לעיל 

עשאה סבר כתנא קמא דמתניתין דבעינן כתיבה וקבלה, ודווקא היכא ד

שותף בין הבנים והשווה חלקה לחלקם, סבירא ליה דמחלה בקבלה 

גרידא. אמנם כתב, דלישנא ״דכיון״ משמע דלהקל אתא, וטפי נראה דכר׳ 

 יוסי ושמואל אתיא. 

(פ״ו מזכיה ומתנה ה״ט), דהכותב כל נכסיו הרמב״ם כתב גמ׳, שם.  )כב

ן הבנים לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא, הואיל ועשה אותה שותף בי

פירש סוגיין בחידושי הר״ן, דהרמב״ם ולא מיחתה, איבדה כתובתה. וכתב 

כפשוטה, דכיון דאמר רבא לר׳ נחמן, הא רב והא שמואל והא ר׳ יוסי בר 

חנינא, וקאמר ר׳ נחמן שאני אומר כיון דעשאה שותף בין הבנים וכו׳, 

בעינן  נראה דרב נחמן להקל מכולם אתא, ולדבריו לא בעינן כל הני ולא

 קבלה, אלא סגי בהא דעשאה שותף בין הבנים.

כר׳ יוסי דסגי ליה בחדא וכו׳. רשב״ם ד״ה שותף בין הבנים, בתוה״ד,  )כג

מנין דר׳ יוסי קאמר דסגי בחדא, תוס׳ הרא״ש, בשם השיטה מקובצת העיר 

דלמא דווקא בקבלה דעדיפא סבר דמהני. ותירץ, דר׳ נחמן סבר דליכא 

טת, וכין דקבלה לחודא מהני, אף כתיבה מהני. לחלק ביניהם בסברא מוע

 ולהכי קאמר דסגי בהא דעשאה שותף בין הבנים.

(ס. מדפי הרי״ף), דכיוון הרי״ף כתב גמ׳, בעי רבא בבריא היאך וכו׳.  )כד

דסלקא בתיקו, מוקמינן לכתובה אחזקתה, ועל הבעל להביא ראיה 

כן כתב (סימן לד) כתב, דלא מפקינן מיתמי. והרא״ש דמחלה. אמנם 

(ס. מדפי הרי״ף). וביאר, דכל היכא דלא היה לשטר שעת הנמוקי יוסף 

הכושר, בעל השטר הוא המוציא ועליו הראיה. [ולכאורה כוונתו, דחיוב 

הכתובה אינו חל אלא לאחר מיתה, ולהכי לא היה לו שעת הכושר, דהא 

הבית בשעת המיתה כבר נולד ספק האם איכא מחילה או לאו]. וכתב 

דעל הבעל להביא ראיה, הרי״ף לא גרס בדברי דהרא״ש (סימן קו), יוסף 

 ומשום הכי לא הביא לדבריו, אלא כתב בסתמא דעל האשה הראיה. 
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דטעמיה דרב הריטב״א, ביאר גמ׳, אמר ליה רב כהנא אילו הדר קני.  )א

פפי דלא נחית להא, משום דסבר דכיון דמחלה על השיעבוד מאותן 

קה אדעתה שמא יחזרו אליו, וכוונתה למחול על השיעבוד נכסים, לא אס

 בהן לעולם.

לא שנא עם בניו ולא שנא עם רשב״ם ד״ה אמר ליה רב יימר, בתוה״ד,  )ב

, בין הבנים(סימן לד) כתב, דלישנא דעשאה שותף הרא״ש אחרים. אמנם 

משמע דדוקא בכהאי גוונא מחלה כתובתה, והיינו משום דמחמת כבוד 

בנכסיו יחד עם בניו, מוחלת כתובתה. אבל בשביל  שעשה לה לחלוק

שחלק לה עם אחרים, לית לה כבוד, וליכא למימר דמחלה. ואף דשתקה, 

 הא יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי.

(פ״ו מזכיה  הרמב״םאמנם  ודווקא בשכתב לה קרקע כל שהוא.בא״ד,  )ג

א דתקנת הגאונים דאפילו שייר מטלטלין כל שהו ומתנה ה״י) כתב,

כתובתה קיימת, דמתוך שגובה המטלטלין גובה אף משאר נכסים. וכתב 

(סימן קו), דלאחר תקנת הגאונים דגובה אף ממטלטלין, אף הבית יוסף 

בכתב לה דאמרינן דמחלה, לא בעינן שיכתוב לה דווקא קרקע, אלא אף 

(שם) כתב, דאף דשיור מטלטלין מהני, מכל הב״ח במטלטלין מחלה. אמנם 

 לה מטלטלין לא מהני. מקום כתב

הרשב״ם בד״ה אמר רב הונא, ביאר גמ׳, אמר רב הונא שכיב מרע וכו׳.  )ד

דנקט שכיב מרע, כיון דאליבא דר׳ יוחנן בן ברוקא איירי, ולענין בריא הא 

כתב, דכיון דעל כרחך איירי הכא בלא קנין, דאי בקנין והרש״ש מספקא לן. 

שכיב מרע דיכול ליתן במתנה היכי שייך למימר דיקנה משום ירושה, נקט 

 אף בלא קנין.

(סימן רפא סק״ב), הא הנתיבות המשפט הקשה גמ׳, למאי הלכתא.  )ה

שפיר איכא נפקא מינה לענין דבר שלא בא לעולם, דאילו במתנה הא אינו 

יכול ליתן דבר שלא בא לעולם, אבל מדין ירושה לכאורה מהני אף בדבר 

בהנחלה דר׳ יחנן בן ברוקה,  שלא בא לעולם. וכתב, דמוכח מהכא דאף

אינו יכול להנחיל דבר שלא בא לעולם. [והיינו משום דהנחלה דר׳ יוחנן בן 

ברוקה הוי כעין הקנאה בנכסים גופייהו, ולא דנתנה לו התורה כח לקבוע 

(אות פז) שהאריך בזה]. בשיעורי הגר״ש רוזובסקי את סדר הירושה. ועיין 

(רנג הקצות החושן (קלא.). אמנם ל בר״י מיגאש לעיוכן מבואר להדיא 

סק״ח) כתב, דמהני אף בדבר שלא בא לעולם. [ולכאורה היינו משום דסבר 

דהנחלה דר׳ יוחנן בן ברוקה היינו לקבוע את סדר הירושה, אבל ודאי דאין 

 הר״ן].(קלא. אות א) בשם לעיל בכוחו להקנות הנכסים. ועיין 

(פ״ח מזכיה ה״ט), דהא ם הרמב״כתב גמ׳, במתנה דרבנן לא כל שכן.  )ו

דמוציאין למזון האשה והבנות ממתנת שכיב מרע, היינו משום דמתנת 

שכיב מרע אינה קונה אלא לאחר מיתה, ובמזון האשה והבנות כבר 

(ס: מדפי הרי״ף אמנם בחידושי הרמב״ן. נתחייב משעת המיתה. וכן כתב 

הדדי, ואפילו הרי״ף) כתב, דמתנת השכיב מרע וחיוב המזונות חיילי בהדי 

הכי מוציאין ממתנת שכיב מרע למזון האשה והבנות, משום דלא דחינן 

הנמוקי יוסף, לתקנת המזוונת מקמי תקנת מתנת שכיב מרע. וביאר 

דתקנת המזונות קדמה לתקנת מתנת שכיב מרע, ומשום הכי עדיפא. 

כה.) בתמורה (סימן רנב סק״א) ביאר, דכי היכי דאמרינן (והקצות החושן 

י האומר על הבכור עם יציאת רובו דיהיה עולה, דברי הרב ודברי גב

התלמיד דברי מי שומעין, ואין בדבריו כלום, אף דחיילי תרווייהו בהדי 

הדדי. הוא הדין הכא, דכיון דרבנן אמרו דהאלמנה ניזונת מנכסיו, אין בכח 

 דברי התלמיד שנותנם לאחר לחול.

דאיכא דלא גרסי ״השתא  (ס: מדפי הרי״ף),הרי״ף כתב גמ׳, שם.  )ז

בירושה דאורייתא אמרת וכו׳״ אלא גרסי רק ״אטו יורש מיגרע גרע״. 

וביארו, דבין בירושה ובין במתנה אין אלמנתו ניזונת מנכסיו, והיינו דקתני 

״אין מוציאין למזון האשה והבנות מנכסים משועבדין״. אמנם  (מח:) בגיטין

ה, דכי היכא דמירושה גובה, הכי כתב, דליתא, ואף לגירסא זו עיקר הכוונ

נמי גובה ממתנת שכיב מרע. וההיא מתניתין דאין מוציאין ממשועבדין, 

היינו דווקא בנכסים ששיעבד מחייו. אבל מתנת שכיב מרע שאינה קונה 

 אלא לאחר מיתה, שפיר גובה הימנה.

המחנה אפרים ביאר גמ׳, אמר ליה רבא לרב נחמן והא אפסקה וכו׳.  )ח

ה ומתנה סימן לט), דסבר רבא דכיון דאפסקה, על כרחך אין (הלכות זכי

כוונתו ליתנה בירושה אלא במתנה, וכל דנתן במתנה אף דראוי ליורשו, 

ואמר ליה  (נז: מדפי הרי״ף).הבעל המאור שפיר מהני להפסיקה, וכדכתב 

דמאי דאפסקה אכתי אינו ראיה דבמתנה נתכוון ליתן לו, משום , רב נחמן

דהוא סבר דאף בירושה מהני להפסיקה, ורחמנא אמר דאין דאיכא למימר 

 לה הפסק.

, דכיון הרא״ם בשם הריטב״א כתבגמ׳, ורחמנא אמר אין לה הפסק.  )ט

דהוחלטה הירושה ליורש, הרי המוריש כאילו מצווה על נכסים שאינם 

שלו, ולאו כל כמיניה ליתנם למי שירצה, ואפילו למאן דאמר דהאומר 

 דמי, לא מהני. אחריך כאומר מעכשיו
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דחצצתא היינו ר״ח, פירש בשם גמ׳, דייני דחצצתא. וברשב״ם ד״ה דייני  )י

(עמוד א), דההוא לעיל דהוא כדאמרינן המהרש״א, וביאר  בית הקברות.

דשכיב סבר הכי דיש לו הפסקה, והיינו דקאמר ליה דדייני דשכבי בבית 

 הקברות הכי אמרי. אבל דין תורה אינו כן.

דלנחמו הרשב״ם בד״ה קרא עליו, ביאר מ׳, קרי עליה אני ה׳ וכו׳. ג )יא

כתב בשם והריטב״א קאמר, דיודע היה דמעולם לא באה תקלה על ידו. 

דקאמר ליה דאין לו להיכלם מפני שלא מצא חכמה כחכמת ר״ח, 

הגדולים, דהא אכתי לא הגיע לזמן הראוי לחכמה, דהיינו ארבעים שנה, 

 וי, יחיש לו ה׳ חכמה כחכמת הגדולים.אבל כשיגיע לזמן הרא

(סימן לז) כתב מתני׳, אין רוח חכמים נוחה הימנו. בקיצור פסקי הרא״ש  )יב

השדי חמד (כלל פה ס״ג). וכתב ת הרא״ש ״בשודהוא איסור. וכן מבואר 

(סימן רפב) דכתב, הלבוש (ח״ד מערכת כללים אות ל), דמלשונו של 

שלא יעקור הנחלה מן  םאמרו חכמידמדקפיד רחמנא אסדר נחלות, 

 הבנים. נראה דהווי איסור דרבנן.

אלא חרון אף גורם להן וכו׳. רשב״ם ד״ה אין רוח חכמים, בתוה״ד,  )יג

(סימן רפב), דמשמעות הענין דאין רוח חכמים נוחה הימנו, הפרישה ביאר 

היינו דאין רוחם שקטה בתוכם, אלא רוגזת וכועסת מחמת מעשיו של זה. 

 ו״, היינו מחמתו.ומאי דקאמר ״הימנ

דדלמא נפקא מיניה זרעא מעליא [רשב״ם ד״ה מי פליגי, בסוה״ד,  )יד

גבי הא דאמר ליה  גרס הכי להלןדהרשב״ם כדלקמן. לכאורה נראה 

שמואל לרב יהודה שיננא לא תהוי בי עבורא אחסנתא, וכדגרסינן 

 (נג.). (ח.ו.)].בכתובות 
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כתב דיוט. גמ׳, ולא תשיימיה את דאמריתו לגבוה כמסירתו לה )טו

דאשה זו טועה היתה, דכיון דאמר בדרך מקח, לא ר״י, בשם הריטב״א 

(כט.) גבי בקידושין אמרינן ביה אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט, וכדמוכח 

משך הקדש במאתיים ולא הספיק לפדותו עד שעמד במנה, דרק משום 

שלא יהיה כח הדיוט חמור מן ההקדש אמרינן דחייב מאתיים, אבל משום 

דיש אמירתו לא אמרינן, והיינו משום דבדרך מקח אומר כן. אמנם כתב, 

דנשתנה השער, והוא הרי מעולם לא  דשאני ההיא דקידושיןאומרים 

התכוון ליותר משוויו. אבל הכא דמעיקרא שמאה בפחות, שפיר אמרינן 

 בתוס׳ ד״ה ולא.ביה אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט. ועיין 

 כתב,הרש״ש . אמנם אפודחנה לאבני ויקרשב״ם ד״ה לגזבר,  )טז

(שמות כח, כ). והיא  בתרגום ירושלמידמרגליתא היינו ישפה וכמבואר 

 . החשןמאבני 

איש כי יקדיש את ביתו קודש [רשב״ם ד״ה ולא תשיימה את, בתוה״ד,   )יז

מה שייך לרשב״ם,  וכו׳ מוצא שפתיך תשמור. לכאורה נראה דהוקשה

ו להדיוט, הא לאו במקדיש עסקינן, למימר הכא דאמירתו לגבוה כמסירת

שהרי לא הקדיש ולא הקנה להקדש את מותר השווי של העיליתא, הרי 

ו. בסוגיא בבא מציעא הקדש חל דוקא על מה שמועיל לגביו קנין,  ועיין 

דתקפו כהן דילפינן לה מאיש כי יקדיש וכו׳. ומשום הכי כתב, דהאי דינא 

צא שפתיך תשמור״ ילפינן לה, דאמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט, מ״מו

דילפינן  דביארד״ה שאני הכא,  (כט:)הרא״ש בפירושו לנדרים  וכדכתב

מהאי קרא, דאינו יכול לחזור בו מאמירתו להקדש, והיינו דמועיל מדין 

 נדר והכא נמי הא אמר ליתנה להקדש בכך וכך.  (ח.ו.)].

חשבונות כותבין  דהיוהרשב״ם בד״ה עמדו, ביאר גמ׳, עמדו וכתבו.  )יח

(ח״א סימן תקפא) כתב, דענין הכתיבה היא ובשו״ת הרשב״א  של הקדש.

כדי לפרסם עושי מצוה וכדרך שמצינו שהתורה פירסמה עושי מצוה, 

כדכתיב ״וישמע ראובן ויצילהו מידם״ (בראשית לז, כא). והיינו כדי 

 (יור״ד סימן רמט סי״ג).הרמ״א לפתוח דלת לעושי מצוות. וכן פסק 

בשם  בשיטה מקובצת הקשהא מהא ליכא למשמע מינה. גמ׳, אל )יט

אמאי ליכא למישמע מינה, נימא דהני תרי לישני בפלוגתא התוס׳ הרא״ש, 

דרבנן ורבן שמעון בן גמליאל איפליגו. ותירץ, דלא מסתבר דנחלקו תרי 

 לישני בפלוגתא דתנאי, אלא רק בפירושא דמתניתין. 

(פ״ו מנחלות הי״א), דמידת ב״ם הרמכתב גמ׳, לא תיהוי בי עבורי וכו׳.  )כ

 חסידות היא שלא יעיד אדם בצוואה זו.

ואפילו להרבות לאחד ולמעט לאחד. רשב״ם ד״ה בי עבורי, בסוה״ד,  )כא

דלישנא דמתניתין ״והניח את בניו״, משמע דהניחם בלא הרש״ש, העיר 

דהוא הדין היכא דמרבה לאחד וממעט לאחד. לרשב״ם ירושה כלל, ומנלן 

קנת עישור נכסים לבנות, ומתקנת כתובת בנין דיכרין מוכח ואדרבה, מת

(נג.) מוכח דבכתובות דדוקא בכל הירושה איכא קפידא. אמנם כתב, 

[ואין להקשות מהנחלה דר׳ יוחנן בן ברוקה, דשרי הרשב״ם. כדברי 

להרבות לאחד ולמעט לאחר, דר׳ יוחנן בן ברוקה דינא קאמר שמועיל. 

 לשמואל, היינו על דרך המוסר].ומאי דקאמר ליה רב יהודה 

הרשב״ם בד״ה במקלו ביאר גמ׳, בא עליו שמאי במקלו ותרמילו.  )כב

דסבר שמאי דההוא גברא נתן נכסיו ליונתן על מנת שלא יתנם ותרמילו, 

במאי עסקינן, דאי אמר להדיא דנותן ליונתן על הרמב״ן, לבניו. והקשה 

לו הכי, פשיטא דיכול מנת שלא יחזיר לבניו, אמאי החזיר. ואי לא אמר 

להחזיר. ואף אי נימא דאפילו אי לא פירש הכי להדיא, מכל מקום אמדינן 

דלהכי כוונתו, אכתי לא דמיא למעשה דבית חורון, דהתם הרי אינו יכול 

להקדישה, אבל הכא שפיר יכול להקדישה או למוכרה לאחרים, ובלבד 

 .כתוס׳ ד״ה בא עליו שלא יתנה לבנו. ומשום הכי ביאר

והוי כמי שהפקיד לך נכסיו וכו׳. רשב״ם ד״ה במקלו ותרמילו, בתוה״ד,  )כג

דכיון לרשב״ם,  שהוקשה התוס׳ הרא״ש,בשם השיטה מקובצת  ביאר

דהמתנה היתה על תנאי שלא יתנם לבניו, ועבר על תנאו ונתן לבניו הרי 

בטלה מתנתו, ושוב חוזרים הנכסים לבנים. ומשום הכי פירש, דהוי 

לו נכסיו על מנת שלא יהנו בניו ממנו, ומצוה לקיים דברי  כמפקיד נכסיו

 (קלד. אות ב).לקמן המת, ולא ליתנם לבניו. ועיין 

הקובץ שיעורים (בנמשך לדף קלד.), דאין מתנה לחצאין. הקשה בא״ד,  )כד

(אות תנא), אמאי אין מתנה לחצאין, הא אפילו גבי גט דבעינן כריתות, 

והיינו משום דתנאי מילתא אחריתא  מהני להתנות שלא תינשאי לפלוני,

הוא ואינו בעצם הדבר, והוא הדין במתנה דאף אם התנה שלא יתנה 

 לפלוני, מתנתו מתנה. ועיין לקמן קלד. אות א.

 

 דף קלד ע"א

גמ׳, כל מתנה שאינה שאם הקדישה אינה מקודשת. והקשו התוס׳ ד״ה  )א

תחזירהו ״לי״, (קלז:) גבי אתרוג דאם נתנו על מנת שלקמן מהא דאיתא כל 

(סימן לח) כתב, דהכא והרא״ש שפיר הוי מתנה, אף שאינו יכול להקדישו. 

איירינן בנותן סתם, דכל שאינה ברשותו לעשות כל חפצו, לא הוי מתנה. 

אבל במפרש להדיא שנותן רק עבור דבר מסוים, אף שאינה ברשותו 

וג, מה דגבי אתר תירץ,והרמב״ן להקדישה או למוכרה, שפיר הוי מתנה. 

דאינו יכול להקדישו אינו משום חסרון במתנה, אלא משום תנאי, ומשום 

(חו״מ סימן קלא) שהביא בשו״ת חתם סופר הכי שפיר הוי מתנה. ועיין 

מא:) כתב, דאיכא דלא סוכה (הריטב״א אמנם הגרע״א. תירוץ זה בשם 

ין גרסי ״לי״, ואף אם יקדישו הוי מוחזר, ומשום הכי שפיר הוי מתנה. ועי

 אות כד.  לעיל קלג:

ויש לומר דהתם יכול להקדישו כל זמן שהוא בידו. תוס׳ ד״ה כל בא״ד,  )ב

מא:), דבמתנת בית חורון הא נמי יכול להקדישו סוכה (השפת אמת הקשה 

כל זמן שהוא בידו. ותירץ, דמכל מקום לזמן הסעודה הא אינו יכול 

עה זו אין להקדישו, דהא על מנת שיבא אבא ויאכל קאמר ליה, ובש

 מתנתו מתנה.

ובמסכת נדרים מתרצינן וכו׳. קשה, מאי [רשב״ם ד״ה ואינן לפניך,   )ג

נפקא מינה בהאי תירוצא לסוגיא דידן. (ח.ו.). ושמא יש לומר, דאדרבה, 

רק משום האי לישנא סבר שמאי לדמויי למעשה דבית חורון. דהא להאי 

פילו הכי אמדינן לישנא אמרינן דאף דלא אמר להדיא ״ואינן לפניך״, א

דאין כוונתו ליתנה אלא כדי שיבא אבא ויאכל. והוא הדין בההיא דכתב 

נכסיו ליונתן, אף דלא פירש דנתן לו על מנת שלא יחזיר לבניו, אפילו הכי 

אמדינן דהכי כוונתו, וכל דעבר ונתן לבניו, אין מתנתו מתנה. עוד נראה, 

טלה, אלא רק מה דנתן דאף בעבר ונתן לבניו, לא אמרינן דכל המתנה ב

 (קלג: אות כג)].לעיל לבניו, כיון דאמדינן דלאו להכי יהיב ליה. ועיין 

ביאר גמ׳, שלושים מהן ראוים שתשרה עליהם שכינה כמשה רבינו.  )ד

(חידושי אגדות), דאלו הגיעו למעלת רבן הלל הזקן, דאמרו המהרש״א 
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רבינו אלא  (יא.) דראוי היה שתשרה עליו שכינה כמשהבסנהדרין עליו 

שלא היה דורו זכאי לכך. [והוסיף, דמשה זכה להשראת השכינה משום 

ח). וכן הלל זכה  -יב, ג מידת הענוה שהיתה בו, וכמבואר בקרא (במדבר

משום מידת הענוה שהיתה בו]. ושלושים הגיעו רק למעלת תלמידו של 

משה, יהושע, ועל כן אמרו דראוים היו שתעמוד להם חמה כיהושע. 

רים בינוניים, היינו כמעלת תלמיד חבר, דיצא מכלל תלמיד, אבל ועש

 אכתי לא נכנס לכלל מעלת הרב.

(פ״ב מממרים הכסף משנה כתב גמ׳, קטן שבכולם ר׳ יוחנן בן זכאי.  )ה

ה״ב), דמאי דאמרינן דקטן שבכולם ר׳ יוחנן בן זכאי, לאו בחכמת התורה 

לא מינו לאחד קאמרינן, דאי בחכמת התורה, אמאי מינוהו לנשיא ו

 הגדולים. אלא בשאר חכמות כמשלות כובסין ושיחת דקלים קאמרינן.

ורש״י בסוכה מה שפירש. רשב״ם ד״ה וגימטראות עיין גמ׳, וגימטראות.  )ו

פירש, דהם דברים הנלמדים בא״ת ב״ש ובא״ט ב״ח, ד״ה וגימטראות (כח.) 

וילפינן  וכן דברים הנלמדים ממנין האותיות, כגון ״יהיה״ דכתיב בנזיר,

 מינה דסתם נזירות שלושים יום כמנין אותיות ״יהיה״.

דיסדו ד״ה משלות, (כח.) רש״י בסוכה פירש גמ׳, ומשלות כובסין.  )ז

 הקדמונים לתלות תוכחתם במעשיות מכובסין ושועלים.

מה שפירש. ברשב״ם ד״ה ושיחות דקלים עיין גמ׳, ושיחות דקלים.  )ח

ש על השדה שתתמלא כל השדה ביאר, דהיה יודע ללחווברבינו גרשום 

שהיה בדורו אחד רבינו האי, כתב בשם והריטב״א דקלים ואחר כך יעקרו. 

שהיה מכיר העתידות על ידי ניענוע הדקלים, והיינו שיחות דקלים 

 דקאמרינן.

דהיינו מרכבה הרשב״ם בד״ה מעשה מרכבה, פירש גמ׳, מעשה מרכבה.  )ט

א מרכבה העליונה הקדושה כח.) ביאר, דהיסוכה (והריטב״א שביחזקאל. 

 שלא נסתכלו בה נביאים מעולם, וסודה ידוע לבעלי האמת. 

דקרי ליה דבר קטן, הריטב״א, ביאר גמ׳, ודבר קטן הוויות דאביי ורבא.  )י

משום דהפילפולים והחידודים שהיו אומרים הם, משום שלא ירדו לסוף 

דם דעתם של התנאים. ור׳ יוחנן בחכמתו היה אומר כל מה שיכול א

דלפי שיהיה הוא , (כח.) הוסיףובחידושי הריטב״א לסוכה לדקדק ולפרש. 

מחסרון ידיעה, קרי ליה דבר קטן בחכמת המשנה, אבל ודאי דגדול הוא 

כח.) כתב, דודאי דהוויות סוכה (והמהרש״ל מכל שאר חכמות הגויים. 

דאביי ורבא קודמות בתועלתן לאדם, אפילו ממעשה מרכבה. ומאי דקרי 

בר קטן, היינו משום דנצרכים לה רק מחמת חסרון הידיעה, דאילו ליה ד

היו זכורים לנו כל ההלכות ממשה רבינו, לא היה צורך להם. עוד פירש, 

פ״ד ( בכסף משנהועיין עוד דקרי לה קטן בגודלו ביחס למעשה מרכבה. 

 ) שהאריך בדבר זה.יסודי התורה הי״גמ

ד״ה נשרף, (כח.) בסוכה  רש״יביאר גמ׳, כל עוף שפרח עליו נשרף.  )יא

דהוא משום שהיו מלאכי השרת מתקבצין סביביו לשמוע דברי תורתו. 

פירשו, דהוא משום דהיו הדברים שמחים כנתינתן ד״ה כל (שם) והתוס׳ 

 מסיני שנתנה תורה באש.

דמהתלמיד היה נשרף רק הירושלמי, בשם הריטב״א כתב גמ׳, שם.  )יב

 פילו ברחוק מד׳ אמות.בקרוב ד׳ אמות. אבל מהרב היה נשרף א

הא כיון דמה התוס׳ רי״ד, הקשה מתני׳, מת יחזרו נכסים למקומם.  )יג

שבידם מחלקו בדין עיכבו, דהא אינו נאמן לומר דהוא אחיהם ויטול 

עמהם, נימא דקם דינא, והוי כנפלו לו נכסים ממקום אחר, וכדאמרינן 

ין הספק (לז:) גבי ספק ויבם שחלקו בנכסי המת ומת היבם, דאביבמות 

יכול ליטול חלקו עם בני היבם בטענת ממה נפשך דאם אינו בן היבם הרי 

מגיע לו כל הירושה, דכיון דכבר חלק עם היבם קם דינא, ושוב יכולים בני 

היבם לדחותו מספק. ותירץ, דדוקא לאוקמי מה שבידם אמרינן קם דינא, 

של הספק אבל להוציא מידו לא אמרינן קם דינא, וכיון דעד עתה חלקו 

 היה בידם בחמס, אין להם מחלק הספק כלל.

הא כיון דלא הרש״ש, העיר מתני׳, נפלו לו נכסים ממקום אחר וכו׳.  )יד

ידוע מי הוא אביו שירשו, הרי נכסיו הפקר וכל הקודם בהן זכה. וכתב, 

דעל כרחך איירי הכא דקדם זה שהודה ותפסם, ואמרינן דכיון דהודה 

 מהם בנכסיו.דאחיהם הוא, דינו שיחלוק ע

התוס׳ לספק בחייו ממקום אחר. העיר רשב״ם ד״ה נפלו לו ירושה,  )טו

דהיינו הרש״ש, לכתוב דנפלו לו בחייו. וביאר הרשב״ם אמאי הוצרך יו״ט, 

משום דאותה ירושה שנפלה לו על כרחך היתה ירושה מאמו. ואי נימא 

אי דנפלה לו לאחר מיתתו, לא שייך למימר דאחיו ירשוהו, דהא אינם וד

אחיו, ומשפחת אב של אמו הוודאין יורשין אותו. ועוד, דהא אין הבן יורש 

את אמו בקבר להנחיל לאחיו. אמנם כתב, דמשכחת לה ביורש בנו קטן, 

 דשפיר יכול להוריש בקבר לאחיו.

 

 דף קלד ע"ב

דלנכסים שיש לו הרשב״ם בד״ה ליורשו, כתב גמ׳, ליורשו פשיטא.  )טז

בעי הוי יהיב ליה במתנה. ולנכסים שיבואו  עתה פשיטא דנאמן, מיגו דאי

(סימן הרא״ש לו לאחר מכאן, ודאי דאינו נאמן דהא לית ליה מיגו. והקשה 

דפליאה גדולה היא לומר דאם בא אדם ובנו רבינו מאיר, לט) בשם 

ממדינת הים ואמר זה בני, דאינו נאמן להורישו אלא בנכסים שיש לו 

דווקא בנכסים שיש לו עתה מיירי, הוסיף להקשות, דאי והרשב״א עתה. 

(קכז:) דאם לעיל איך סתם שמואל ״ליורשו פשיטא״. ועוד, דהא שנינו 

אמר זה בני וחזר ואמר עבדי הוא אינו נאמן, כל שכן הכא דעומד בדבריו 

דבנו הוא דנאמן. וליכא למימר דאף התם בנכסים שיש לו עתה מיירי, 

סים שיבואו לו לאחר מכאן, דהא סתמא קתני. אלא וודאי מיירי אף בנכ

דכיון דליכא דמכחיש ליה בהא דאמר דבנו הוא, אמאי לא יהיה נאמן. 

 ודווקא גבי בכור דהשאר מכחישים אותו בעינן לקרא דיכיר.

ואף על גב דדרשינן לעיל יכיר וכו׳. רשב״ם ד״ה ליורשו, בתוה״ד,  )יז

״ה אינו הרשב״ם בד(קכז:) כתב לעיל (סימן קי), הא בשו״ת הגרע״א הקשה 

, דנאמנות יכיר היא גם בגוונא דאינו בן בין הבנים. וכן העיר שם נאמן

בסוגיין אליבא דרבנן דהרשב״ם (סימן ב), האור גדול וכתב בגליון הש״ס. 

(קכז:) ולעיל (קכז:) קאי, דאמרי דהאי יכיר בצריך היכרא מיירי. דלעיל 

כורה אלא אף אליבא דר׳ יהודה איירי, דסבר דנאמנותו לאו דווקא על ב

לפוסלו, ולדידיה שפיר נאמן אף על אחד שלא הוחזק כבנו. ועיין שם 

 שהאריך.

הא הרשב״א, . הקשה גמ׳, לפטור את אשתו מן היבום אצטריכא ליה )יח

נמי פשיטא, דהא אי בעי פטר לה בגיטא. ותירץ, דסלקא דעתיך דלאו מיגו 

ונה, מעליא הוא, דדלמא אינו מגרשה משום שאינו חפץ לאוסרה לכה

וקמשמע לן דמיגו מעליא הוא, דמאי אכפת ליה אי תיאסר לכהונה, דסגי 

 אות כה. לקמן ליה בהא דמותרת לכל העולם ואינה זקוקה ליבם. ועיין 
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דאפילו אי אתי אח לאחר מכאן וכו׳. רשב״ם ד״ה ומשני, בסוה״ד,  )יט

דמשמע דאף היכא דלא הוחזק באחין, אם לא התירה המהרש״א, הקשה 

ת יש לי בנים, ובא אח לאחר מכאן ואמר דאחיו הוא, היתה לשוק בטענ

נאסרת לשוק. ותימה, וכי עדיף טפי מאילו הבעל גופיה היה אומר דיש לו 

(פ״ג דהרא״ש בקידושין אח דהיכא דלא הוחזק באחין אינו נאמן. והביא, 

סימן יא) כתב, דאפילו אי אתי סהדי דיש לו אחין מותרת לשוק. ולדבריו 

לאו דהוחזקה על פיו דמותרת לשוק, היתה נאסרת דהא איכא ניחא, דאי 

, דבדאיכא עדים שיש לו אחיןהרשב״ם, עדים דזקוקה ליבם. אמנם דעת 

ברשב״ם ד״ה אינו נאמן להתירה בטענת יש לי בנים, וכמבואר בדבריו 

 הכא.

בקידושין  דאף למאן דאמרהריטב״א,  ביארגמ׳, הואיל ובידו לגרשה.  )כ

יגו במקום חזקה, הני מילי היכא דמוחזק באחין ואמר (סד:) דלא מהני מ

דאין לו אחין. אבל הכא דאינו סותר הא דהוחזק באחין, אלא אומר דאינה 

 זקוקה לפי שיש לו בנים, שפיר נאמן.

אמאי אינו נאמן להתירה מדין עד אחד, הא הרמב״ן, הקשה גמ׳, שם.  )כא

ד. ותירץ, דהני (צד.) דאף להתיר יבמה לשוק סגי בעד אחביבמות מבואר 

מילי עד אחר, דכיון דמילי דעבידא לאגלויי לא עביד דמשקר. אבל בעל 

שאמר ״זה בני״, כיון דכל נאמנותו מהני רק לאחר מיתתו, לא איכפת ליה 

 במה דיתברר דשיקר.

(אות תנו) הקשה בשם הגרע״א והשב גמ׳, שם. הקובץ שיעורים  )כב

 בני זה לומר , דנאמןאות יח)לעיל (הרשב״א והרא״ש שמעתתא, לשיטת 

ותירץ  מהאי טעמא. לחליצה גם נאמן מדוע לא יהא, ״יכיר״ מטעם ליורשו

היינו דוקא  יכיר מטעם להאמינו דשייך נימא על פי מה שביאר, דאפילו

 להאמינו שייך לא בודאי בנים״ לי ״יש סתם אמר אם אבל, בני״ ״זה באומר

 באומר בחליצה טורהדפ והרי הא אדם. לשום הכיר דהא לא, יכיר מטעם

 אלא, פוטר אחר בן דגם שהכירו הוא בנו, שזה במה תלוי אינו, בני״ ״זה

משום  בן, וכין שכן אין להאמינו, לו דיש ממילא ידעינן בני״ ״זה דבאומר

בנו  ש״זה״ במה התלוין הדינין לענין דוקא היינו בני״ ״זה לומר דנאמנותו

, בני״ ״זה דהיינו דוקא באומרב) ״ק סימן ג״(ח התשבץוהוסיף בשם  דוקא.

 לי אין סתם באומר דגם, ליבום לזוקקה נאמן בני״ אינו ״זה באומר אבל

 בנים לו היה שלא בכור שהוא קטן בנו על לומר נאמן דהא, נאמן בנים

 כתב וכן סתם. בנים״ לי ״אין לומר תורה האמינתו כן ואם, זה שנולד קודם

  להדיא

מקום חשיב מיגו וכו׳. לכאורה נראה מכל תוס׳ ד״ה הואיל, בסוה״ד,  )כג

דלא אכפת לבעל אי תהיה מותרת לכהן אי הרמב״ן,  דכוונתם כדביאר

לאו, דעיקר מאי דאכפת ליה הוא שלא תזקק ליבם, ואף היה מגרשה כדי 

רשב״ם ה (קלה.) עלהמהרש״א לקמן  להתירה, ושפיר אית ליה מיגו. אמנם

רה בטענת יש לי בנים, אינו אף דהתיהתוס׳  כתב, דלדעתד״ה למאי ניחוש 

 .ועיין שם אות ב]לכהן, כיון דלכהן לית ליה מיגו. [נאמן להתירה 

הרשב״ם בד״ה ביאר גמ׳, בעל שאמר גירשתי את אשתי אינו נאמן.  )כד

דאם איתא דגירשה קלא אית לה, והוי כמיגו במקום עדים. אינו נאמן, 

ידי אינשי (כג.) דעבבכתובות דהא מסקינן בהגהות מים חיים, הקשה 

(אה״ע ח״ב סימן סו) כתב, דמאי ת חתם סופר ״ובשודמגרשי בצינעא. 

דמגרשי בצינעא, היינו לעצם מעשה המסירה, דכיון בכתובות דמסקינן 

דגנאי הוא עבדינן לה בצינעא, ושפיר שייך למימר דשאר דרי החצר לא 

ידעו במסירת הגט. אבל לאחר שגירשה, אדרבה, העדי מסירה מוציאין את 

ד״ה (יח:) התוס׳ בגיטין הקול כדי להודיע לכולם שפנויה היא, וכדכתבו 

 ושפיר אמרינן דאם איתא דגירשה היה יוצא קול לדבר. .עד

מאי התוס׳ רי״ד, הקשה גמ׳, אמר למפרע מהו להימוניה להבא וכו׳.  )כה

שנא מהאומר ״זה בני״, דאף שנאמן ליורשו, מכל מקום פלגינן דיבורא 

לענין להורגו אם חבל בו, וכן אשה שאמרה מת  ו כבןואינו נאמן להחזיק

בעלי פלגינן דיבורא, ואינה נאמנת אלא להינשא אבל לא להוריד היורשים 

לנחלתו. ותירץ, דהכא עסקינן דזינתה מעיקרא ובא לפוטרה בטענת 

גרשתיה, ועלה אמרינן דאף דלענין עיקר עדותו אינו נאמן, דלמא לענין 

אבל בעלמא היכא דלענין עיקר עדותו שפיר יש מכאן ולהבא יהיה נאמן. 

הרשב״ם בד״ה איבעיא להאמינו, כולי עלמא מודו דפלגינן דיבורא. אמנם 

כתב להדיא, דלא איירי בגוונא דבא לפוטרה על זנות דלמפרע. ועיין באות 

 הבאה.

(ש״ו פי״ב), מאי שנא מהא דהאומר יש לי השערי ישר הקשה גמ׳, שם.  )כו

ע, מכל מקום נאמן להתירה מכאן ולהבא במיגו בנים דאף דהוי למפר

דבידו לגרשה, והכא נמי כיון דלהתירה מכאן ולהבא יש לו מיגו, אמאי לא 

יהיה נאמן שגירשה למפרע לענין מכאן ולהבא. ותירץ, דדוקא לענין יש לי 

בנים, דכל מאי דבעינן לעדותו הוא מכאן ולהבא, אמרינן דנאמן. אבל 

ש לחוש שמא כבר זינתה, ויש נפקא מינה בעדותו לענין גרשתיה, כיון די

אף לענין למפרע, כשם שלמפרע אי אפשר לקבל עדותו, אף מכאן ולהבא 

 אין לקבל עדותו, דהא לא פלגינן נאמנות.

(ש״ו השערי ישר הקשה גמ׳, מי פלגינן דיבורא או לא פלגינן דיבורא.  )כז

כפי שאמר, אכתי  פי״ב), דאף אי לא פלגינן דיבורא, ואין לקבל דבריו אלא

נימא דכיון דלענין מכאן ולהבא אית ליה מיגו, נימא פלגינן נאמנות, ונקבל 

דבריו שגירשה למפרע לענין להתירה מכאן ולהבא, [וכי היכי דאמרינן גבי 

עד אחד במיתה, דנאמן להתיר את אשתו, ואינו נאמן להוריד הבנים 

אין בידו לגרשה  לנחלה]. ותירץ, דאם נקבל דבריו שגירשה למפרע, תו

ואף מכאן ולהבא אין להאמינו. ואף דמכל מקום יש לו ראיה דמה לי 

לשקר, אכתי לא מהני להתירה, דהא בעינן עדות כדי להתירה, ורק היכא 

(ש״ו פ״ב) השב שמעתתא דבידו להתירה יש לו נאמנות כעדות. אמנם 

נו משום נקט, דלא מהני בידו לענין דבר שבערוה. ומאי דנאמן להתירה היי

(ח״ב סימן ג׳ אות כ), דמאי דמהני מה הקובץ שיעורים מה לי לשקר. וכתב 

לי לשקר בדבר שבערוה, על כרחך דלא הוי מחמת כח הנאמנות שיש לו 

להתירה על ידי גט, אלא מחמת ההוכחה והבירור שבדבר, דהוי כאנן 

 סהדי. והוסיף, דמשום הכי לא אמרינן דפלגינן הנאמנות, דהא אם למפרע

ליכא הוכחה, איך יתכן שלענין להבא איכא הוכחה. ורק היכא דנאמנותו 

היא מחמת דין התורה להאמינו, איכא למימר פלגינן, דנאמן רק לענין מה 

 שהאמינתו תורה. 

כתב, דאסיקנא גמ׳, חד אמר פלגינן וחד אמר לא פלגינן. ביד רמה  )כח

 דפלגינן דיבורא. ושמא גרס הכי במסקנת סוגיין.

דהיינו הבועל הרשב״ם בד״ה תרי גופי,  כתבי גופי פלגינן. גמ׳, בתר )כט

, גופיםדלאו דוקא משום דהוו תרי מורו,  כתב בשםוהריטב״א  והאשה.

, דכל היכא דאפשר למעשה זה בלא מעשה זה, תרי עדויותאלא דהוו 

פלגינן דיבורא. והוסיף, דהני מילי הכא דמעיד על אשתו, דכיון דאשתו 

ואינו בגדר עד. אבל גבי עדות, אף דתרי מעשים כגופו חשיב בעל דבר 
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 נינהו, אינו נאמן בכולם משום דעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה.

השב קשה דמילתא דפשיטא היא. כתב תוס׳ ד״ה למפרע, בסוה״ד,  )ל

(ש״ו פ״ב), דשפיר אתי לאשמועינן, דבדבר שבערוה אף להתירה שמעתתא 

(פח.), ומאי ביבמות תין היכא דהוא בידו אינו נאמן, ודלא כסלקא דע

דנאמן היינו רק מטעם מיגו ולאו משום עד אחד, ומשום הכי אינו נאמן 

הרמב״ן (לעיל אלא מכאן ולהבא, דהא מיגו למפרע לא אמרינן. [ולדברי 

אות כג), דאין להאמין לבעל משום עד אחד, כיון דלא חייש לעבידא 

בידו להתיר אף לגלויי אחר מיתתו, איכא למימר דאף אי בעלמא מהני 

בדבר שבערוה, הכא דאיירי בבעל שאני, ואין להאמינו אלא משום מיגו 

 דמה לי לשקר]. ועיין באות הבאה.

שאם היה נאמן מה הועילו חכמים וכו׳. לכאורה קשה, דמה [בא״ד,  )לא

הוצרכו לראיה דאינו נאמן למפרע, הא כיון דאינו בידו פשיטא דאינו 

נאמן אף למפרע מדין עד אחד, ככל עד נאמן. ויש לומר, דסלקא דעתין ד

אחד באיסורין דהיכא דהוא בידו נאמן אף למפרע. ומשום הכי כתבו, דעל 

כרחך דתיקנו דלא יהני למפרע, דאי יהני מה הועילו בתקנת זמן שתיקנו 

 בגיטין].

 

 דף קלה ע"א

דלאו דווקא הרשב״ם בד״ה חזיא, כתב גמ׳, אמר להו חזיא לכהנא רבה.  )א

דאף לכהנא ר״ח, כתב בשם ובחידושי הרמב״ן אמר גרשתיה. לכהנא, דהא 

שריא, משום דכוונתו היתה לומר, שהיתה מקודשת לו על תנאי, הוו ולא 

דאי לא נתקיים התנאי, הוי כאומר הרמב״ן, נתקיים התנאי. והקשה 

דלמפרע אינה אשתו, והא למפרע לית ליה מיגו ואינו נאמן כדאמרינן 

דרק משעה שימות חשיב שלא נתקיים אומרים,  דיש(קלד:). וכתב, לעיל 

 התנאי, דהא בחייו אכתי יכול לקיים תנאו, ושפיר חשיב מכאן ולהבא.

ומיהו לכהנא אסירה דהא לא  רשב״ם ד״ה האמר ר׳ חייא, בתוה״ד, )ב

דמשמע המהרש״א, פטרינן לה אלא בטענת גרשתי את אשתי וכו׳. כתב 

אפילו לכהונה, ואף דמאי  דאילו היה פוטרה בטענת יש לי בנים, שריא

התוס׳ לעיל דנאמן הוא רק משום מיגו דהיה מגרשה, ודלא כנראה מדברי 

דלהתירה לכהן כיון דלית ליה מיגו אינו נאמן [ועיין ד״ה הואיל, (קלד:) 

(ח״ב הקובץ שיעורים כתב הרשב״ם ותוס׳ שם אות כג]. ובביאור פלוגתת 

ו מטעם ד״אנן סהדי״ דמה לו סבר דנאמנות מיגדהרשב״ם סימן ג אות יב), 

דנאמנות המיגו התוס׳  לשקר, ואין לחלק נאמנותו, הלכך נאמן. אבל דעת

הוא שיש בו ״כח הטענה״ שהיה יכול לטעון והיה נאמן, וכיון דלכהן לא 

(סימן קמו הקצות החושן היה יכול להתירה, אף עתה אינה מותרת. [אמנם 

הקובץ ונה. וכבר העיר בזה סבר דאינו נאמן לכהדהרשב״ם סקי״א) נקט, 

 (ח״ב סימן ג אות יג)]שיעורים 

לפי מה  הרשב״ם(אות תנט), לדעת בקובץ שיעורים שם. הקשה בא״ד,  )ג

דבריו  באות הקודמת). מאי שנא מהא דלענין ירושה  המהרש״אשהבין 

דכיון דנאמן רק מכח מיגו, אינו ד״ה ליורשו, (קלד:) לעיל  הרשב״םכתב 

יו לו. ותירץ, דאי היה אומר גרשתיה, מה דהיתה נאמן אלא בנכסים שה

אסורה לכהן, אינו משום דלגבי כהן אכתי נשארה בזיקת יבמין, אלא הווי 

איסור חדש דאתי מחמת הגירושין. ומשום הכי, כל דטוען יש לי בנים 

דאינו אוסרה לכהונא מחמת טענתו, שפיר שריא אף לכהן, כיון דאף אי 

 לשוק היה מתיר אף מכהן.  היה מגרשה את איסור יבמה 

(סא: מדפי הרי״ף), מנלן דפטרינן לה הנמוקי יוסף  שם. הקשהבא״ד,   )ד

בטענת גרשתיה, דלמא רוצה לפוטרה בטענת יש לי בנים. ותירץ, דכיון 

 דלא פירש, אין לנו לומר אלא הפחות שאפשר.

בכתובות מהא דמסקינן הרש״ש, העיר גמ׳, ואשינויי ניקום וניסמוך.  )ה

דעבידי אינשי דמגרשי בצינעא, ואמאי אינו נאמן לומר שגירשה (כג.) 

 (קלד: אות כו).לעיל בצינעא. ועיין 

כדאמרינן נמי לעיל דאף על גב רשב״ם ד״ה ועוד האמר, בסוה״ד,  )ו

כתב, דהיכא דהוחזק באחין ובעליות דרבינו יונה דמוחזק לן באחי נאמן. 

(קלד:) לעיל אי דאמרינן אינו נאמן לומר דאין לו אחים ולסתור החזקה, ומ

דנאמן אף בהוחזק באחין, היינו לומר יש לי בנים, דאינו סותר למאי 

דהוחזק לן. ומשום הכי ביאר, דמאי דאמרינן ״ועוד האמר וכו׳״ לאו טעמא 

דאף ביש לו בנים הא הרשב״ם, כתב, דשמא סבר והרש״ש באנפי נפשה. 

 ל מי שהוחזק שאינו בנו.דאמרינן דנאמן, היינו אף בגוונא דאומר זה בני ע

בהגהות הב״ח דאיכא איסור חנק. הקשה רשב״ם ד״ה נקל באשת איש,  )ז

(אות ו), דהא עכשיו אינה באיסור אשת איש, אלא באיסור לאו דיבמה 

לשוק. וכתב, דמכל מקום כיון דקודם מיתת בעלה היתה בחזקת איסור 

והיינו אשת איש, כל דלא נודע שהותרה הרי היא בחזקת אותו איסור, 

שכתב, דכיון דבעודה אשת איש יצא בעליות דרבינו יונה ועיין  איסור חנק.

הקול שיש לו אחין, אף דמת בעלה לא מפקינן לה מחזקת איסור משום 

פירש, דאף בחייה דהרשב״ם כתב, ובריטב״א דמחזיקין מאיסור לאיסור. 

(ל:) ביבמות הוחזקה באיסור יבמה לשוק. אמנם תמה, דהא מבואר 

ודה תחת בעלה בחזקת היתר לשוק היא עומדת. ומשום הכי כתב, דבע

דהעיקר כהספרים דגרסי ״אם הקלנו בשבויה דמנוולה נפשה לגבי שבאי״, 

והיינו דאפילו איכא עדי שביה, או אפילו איכא קול שנטמאה, מכל מקום 

קרוב טפי לומר דהקול הוא שקר ולא נטמאה משום דמנוולה נפשה. אבל 

 ק אכתי איכא למיחש לקול. לגבי יבמה לשו

(סימן מ), דמכאן הרא״ש כתב גמ׳, הא אמרי ליה לאו אחונא הוא.  )ח

, דאם אמר ראובן לשמעון חייב אני לך מנה, ואמר לו רבינו מאירהוכיח 

שמעון דאינו חייב, אף דלא מחל לו להדיא, אין ראובן חייב לו, משום 

ודאי דאינו חייב לו, דכיון דהיה לו לשמעון לדקדק, ולא דקדק אלא אמר ב

(פ״ד מנחלות ה״ו), דאי משום המשנה למלך הוי כאילו מחל לו. והקשה 

מחילה איירי הכא, איך מהני בלא קנין, וכן איך מהני על נכסים שנפלו 

הר״ר (סימן רפ סק״א) כתב בשם אחיו והקצות החושן אחר המחילה. 

דאיכא דמאי דהכא אין להם חלק בנכסי הספק, היינו משום יהודה, 

הודאה נגד הודאה, וחשיב כספק דתרי ותרי, ואמרינן דאין ספק מוציא 

 מידי ודאי, ולהכי תישאר נחלתו ביד האומר בודאי דהוא אחיו.

דהוי ברי חשוב וכו׳ ושמא של לוה גרוע. תוס׳ ד״ה אביי, בתוה״ד,  )ט

(אות תסא) הסתפק, בגוונא דהברי והשמא טובים, או בקובץ שיעורים 

עין, האם עיקר מאי דבעינן היינו שהברי יהיה טוב, וברי טוב תרווייהו גרו

עדיף משמא אף דהשמא טוב. או דלמא דעיקר מאי דברי עדיף הוא משום 

דהוי שמא גרוע, דכיון דהוי ליה למידע חיישינן דמשקר ולא מהימן דאינו 

יודע, אבל בשמא טוב, אף ברי טוב לא מהני. וכתב, דאי נימא כהאי גיסא 

ע לא מהני משום דחיישינן דמשקר, אמאי לא יהיה נאמן במיגו דשמא גרו

שהיה יכול לטעון טענת ברי. אלא חזינן דאף אי נאמינו שאינו יודע, אפילו 
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דבעינן שהברי יהיה ברי טוב דבכך התוס׳ הכי ברי עדיף. ועל כרחך דכוונת 

 עדיף הוא על שמא.

 

 דף קלה ע"ב

(אות בקובץ שיעורים יאר בגמ׳, ושאני הכא דכמנה לאחר בידך דמי.  )י

תס), דיסוד הנאמנות דטענת ברי אינה מדין עדות, אלא מדין טענה. ורק 

לבעל דבר יש זכות לטעון טענה. אמנם כתב, דאכתי יש להסתפק בגוונא 

דהבעל דבר טען ברי, האם מהני נמי לאחרים. או דלמא דרק לבעל דבר 

 גופיה מהני.

דאם מה שעיכבו בידם נמי  הרש״ש,העיר גמ׳, דיקלא ואלים וכו׳.  )יא

השביח באופן זה, ודאי דלא מבעיא לן. דכיון דאף להם השביח, אמאי 

 יטלו במה שהשביח החלק שנתן זה שהודה לספק.

(פ״ד מנחלות ה״ח), דהרי הן של מי שאמר הרמב״ם כתב גמ׳, תיקו.  )יב

דהיינו משום דהוא ודאי והשאר המגיד משנה, מעיקרא זה אחי. וכתב 

הנמוקי יוסף ה קיימא לן דאין ספק מוציא מידי ודאי. אמנם ספק, ובירוש

 (סא: מדפי הרי״ף) כתב, דהוי ממון המוטל בספק ויחלוקו.

הרשב״א, כתב מתני׳, מי שמת ונמצאת דייתיקי קשורה וכו׳ אינה כלום.  )יג

דמתניתין איירא במתנת שכיב מרע ובלא קנין. אבל אי בקנין, הוי כשטרא 

(יג.), דאף דלא מטי לידיה קנה, משום ציעא בבבא מאקנייתא דאמרינן 

(בתשובה), דאף בשטרי הרי״ף דמשעת קנין שיעבד נפשיה. ודלא כדעת 

כתב, דבדוקא הריטב״א אקנייתא לא קנה כל שלא הגיע שטר לידו. אמנם 

נקט דייתיקי, דכיון שהיא מתנת שכיב מרע, אפילו כתב בה קנין לא מהני, 

במה שכתב. ודווקא במתנת בריא שיש  משום דאינו אלא כמיפה את כוחו

בה קנין מהיום, או מתנת שכיב מרע במקצת ויש בה קנין, אף דלא מטי 

 לידיה קנה.

דזיכה הרשב״ם בד״ה לאחר, וד״ה דבריו, ביאר מתני׳, זיכה בה לאחר.  )יד

 נכסים לו, אמר אלא האיש, אותו לשם נכתב שלא ואף לו מחיים,

 גרע דלא קנה, זה הרי השטר, תבקבל לך מקנה אני זה בשטר הכתובים

 קנין, בלא מיתה לאחר קני ליורשו ראוי לאחר שאין ואפילו פיו, מצוואת

הא כיון דאינו הרשב״א, והקשה  .דמו וכמסורין ככתובין מרע שכיב דדברי

זוכה על ידי קבלת השטר, אלא לאחר מיתה [מדין צוואת שכיב מרע], מה 

ועוד הקשה, דאדרבה, כל  הועיל בהא דאמר דמקנה לו בקבלת השטר.

דאמר ליה הכי לא יקנה, דשמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר 

דהאי אחר אינו מקבל המתנה, אלא  כתב, הראב״דובשם  לאחר מיתה.

דזיכה למקבל המתנה על ידי אחר, ואפילו אותו אחר הזוכה עבורו מן 

תנה היורשין, ואיכא למימר דאכתי לא יצאה המתנה מרשותו והוי מ

לאחר מיתה, אמרינן, דכיון דזיכה לו על ידו, הרי ידו כיד המקבל, וזכה בה 

כתב, דלאו דווקא זיכה לו על ידי אחר, דהא דייתיקי הוי והריטב״א מחיים. 

רק צוואת דברים בעלמא, ולא שטר. אלא דנתנה לאחר לגלות דעתו 

 שרוצה בקיומה.

דהיינו דלאחר , הרשב״ם בד״ה דאכתב גמ׳, דא תהא למיקם ולהיות.  )טו

ד״דא תהא ר״ת, פירש כדכתב, דהנכון והריטב״א שימות תתקיים המתנה. 

למיקם״ קאי אשכיב מרע, דהיו כותבין סימן לחיים, דעומד הוא לחיים, 

דלפירוש זה גרסינן, ״דא תהא הרשב״א ואם ימות נכסיו לפלוני. וכתב 

 למיקם ולהיות, אם מתי יתנו נכסי לפלוני״.

הרשב״ם כתב שאמר כתבו ותנו מנה לפלוני ומת וכו׳. גמ׳, שכיב מרע  )טז

דאיירי שמת קודם שכתבו ונתנו. ומבואר, דאילו כתבו בד״ה כתבו ותנו, 

דאינו נכון, דהא כיון דאמר הריטב״א, ונתנו מחיים שפיר הוי מתנה. וכתב 

תנו, באמירה בעלמא הוא נותן, ואיך יזכה בה בתורת שטר. אלא מת 

הוא, דאין דרך לכתוב צוואת שכיב מרע אלא  דקתני, אורחא דמילתא

לאחר מיתה, ואף דכתבו קודם שמת לא מהני, דהא דמתנת שכיב מרע 

מהניא לאחר מיתה, תקנה דרבנן היא, שעל מנת שלא תיטרף דעתו, יקנה 

 בקנין, או בשטר מיתה לאחר להקנות רוצה הוא אם אבל באמירה דוקא.

 ר׳ יוחנן ״אין שטר לאחר מיתה״ כלום. ומה שאמר אינו בריא, מתנת כדין

 מקנה, שטרי אינן דייתיקי״ ד״שטרי מיתה, לאחר שטר תורת כוונתו שאין

 י. ״ר פירש וסיים שכן, בעלמא ראיה שטרי אלא

הרשב״ם בד״ה כי ביאר גמ׳, מאי תיבדק כי אתא רב דימי אמר וכו׳.  )יז

הר״י מיגאש, כתב בשם הריטב״א דרב דימי תרתי קאמר. אמנם אתא, 

יבדק דקאמרינן היינו לבדוק דלא כתב דייתיקי אחרת לבטלה, דאם כבר דת

כתב אחת, אמרינן דזו שניה היא ומהני ולהכי אמר כתבו. ואי ראשונה 

היא, איכא למימר דלהכי אמר כתבו, כדי להודיע דראשונה היא ואם 

 יכתוב שניה הרי הראשונה בטלה.

 

 דף קלו ע"א

דהיינו דווקא אם הריטב״א, כתב מתני׳, מכר האב מכורין עד שימות.  )א

ירצה הלוקח, אבל אם אינו רוצה, יכול לומר דכיון דזבין סתם, כוונתו לגוף 

ולפירות, והשתא דאין מוכר לו אלא פירות הוי מקח טעות. אלא אם כן 

ידע הלוקח דיש לו בשדה רק פירות. עוד כתב, דאף אם האב חזר ולקחה 

את הגוף, לא קנה הלוקח את הגוף. מבנו, או דירשה מבנו ועתה יש לו אף 

(טו.) גבי גזלן דאם חזר ולקחה מן בבבא מציעא ולא דמי למאי דאמרינן 

הבעלים הראשונים מקחו קיים, משום דהתם ניחא ליה דליקו בהימנותיה, 

אבל הכא דכבר מעיקרא לא חל המקח אלא על הפירות, אינו חושש 

 משום ליקו בהימנותיה.

משמע, דכשימות וקח כלום עד שימות האב. מתני׳, מכר הבן אין לל )ב

(במתניתין), הא הוי דבר התפארת ישראל האב שפיר חלה מכירתו. הקשה 

שלא בא לעולם ולא חלה מכירתו. ותירץ, דכיון דהגוף כבר קנוי לבן, 

 אות יג.לקמן והגוף הוא נמצא בעולם, שפיר חשיב דבר הבא לעולם. ועיין 

אמאי לא נימא הרמב״ן, הקשה חזרה. גמ׳, התם מספקא לן אי תנאה אי  )ג

תפוס לשון ראשון. ותירץ, דאי תנאה קאמר, הא ליכא הכא ראשון ואחרון. 

 ואי חזרה קאמר, מאי שייך למימר תפוס לשון ראשון, הא עתה הדר ביה.

(בפרקין גמ׳, אבל הכא הכי קאמר ליה גופא קני מהיום וכו׳. בירושלמי  )ד

מהיום ומעשה ידיה לאחר מיתתה. ה״ח) הקשו, דבאשה נמי נימא דגופא 

הריטב״א, ומתרצינן, דלא מצינו אשה לאחד ומעשה ידיה לאחר. וביאר 

דחיישינן שמא כי היכי דמשייר מעשה ידיה, אף משייר בגופה, דהא אין 

 זכות מעשה ידיה של אשה אלא מחמת אישות.

דליכא למימר דחלות  (תנינא סימן פח),ת הגרע״א ״בשוכתב גמ׳, שם.  )ה

הפירות יהיה רק לאחר מיתה, דהא אין קנין לאחר מיתה. אלא דקונה  קנין

הכל מעתה, ומשייר לעצמו קרקע לפירות שיגדלו כל ימי חייו. אמנם בשם 
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כתב, דאינו מדין שיור, ומכירתו עתה היא רק על הגוף, וקנין הבית מאיר 

הפירות יתקיים לאחר מיתה, דכיון דהתחיל הקנין מחיים, שפיר יוכל 

מר אף לאחר מיתה. עוד כתב, דאף אי נימא דלא מהני לאחר מיתה להיג

אף בגוונא שהתחיל הקנין מחיים, מכל מקום איכא למימר דכוונתו שיחול 

 קנין הפירות רגע לפני מיתתו.

דדוקא מורו, בשם הרשב״א כתב גמ׳, דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו.  )ו

ל שטר מוכיח עליו, לעדים לכתוב זמן, יש לומר דזמנו ש שציווהבגוונא 

אבל אם כתבו העדים הזמן על דעת עצמן, אין זמן מוכיח. אמנם כתב, 

דהאידנא דנהגו כל כותבי שטרות לכתוב זמן, כיון דלא מיחה בידם, חשיב 

 כאילו ציוום לכתוב זמן, וזמנו מוכיח עליו.

ואין בו דבר קנין וכו׳ משום חומרא רשב״ם ד״ה מוכיח עליו, בתוה״ד,  )ז

ברא״ש דלכאורה תרי טעמי נינהו. וכן מבואר הרש״ש, העיר דעריות. 

(סימן מב) דכתב, דדוקא גבי גט אתקין משום חומרא דעריות. ועוד, דאין 

 בו דבר קנין.

דהיינו דאף אי אתי קמי בי הרשב״א, לרווחא דמילתא. ביאר בא״ד,  )ח

דינא דסברי כר׳ יהודה דלא אמרינן זמנו של שטר מוכיח עליו, לא 

 יפסלוהו.

ביאר גמ׳, אקנייה וקנינא מיניה לא צריך קנינא מיניה ואקנייה צריך.  )ט

דכשכתבו אקנייה ברישא היינו דהקנה להם בסודר הרשב״ם בד״ה אקנייה, 

לקנות למקבל, וכשכתבו וקנינא מיניה בסיפא, היינו יפוי כח דאף הם קנו 

ד הא כיון דשטר מהני אף בלא קנין, כל דעביהתורת חיים, ממנו. והקשה 

סודר הוי קנין יתירא ונימא דליפוי כח עביד, ואמאי בעינן תו ל״קנינא 

מיניה״. ועוד תמה, מהיכי תיתי לומר ד״וקנינא מיניה״ הוי עוד קנין, הרי 

הוא סיפור דברים דלבסוף קנו לו בסודר, כפי שאמר להם מעיקרא. ומשום 

ביד נמי הכי ביאר, דודאי דאקנייה וקנינא הוי חד מילתא, ובהא גופא דע

קנין סודר הוי יפוי כח. אלא דאם כתבו מעיקרא וקנינא מיניה ובתר הכי 

ואקנייה, משמעו דמעיקרא לא היה חפץ אף להקנות, ורק משום שהפצירו 

 בו הקנה, ואיכא למימר דכלל לא התכוון ליפות כוחו שיחול מחיים.

בהגהות וקשה דהא אין למדין וכו׳. כתב תוס׳ ד״ה אקנייה, בתוה״ד,  )י

דקנינא מיניה לאו בשיטה אחרונה כתוב, אלא בסוף הגרא״מ הורוויץ, 

 השטר קודם לשיטה אחרונה.

 

 דף קלו ע"ב

הרשב״ם בד״ה לא קנה לוקח, ביאר גמ׳, אמר ר׳ יוחנן לא קנה לוקח.  )יא

 שיוכל לידו בא לא וגם נפשו, סילק דלוקח לא קנה, משום דכשמכרה

ת בחיי האב, בנו יורשו. אבל אם לא מכרה, אף שמ מכחו, לזכות הלוקח

דכל לגבי בנו או יורשו לא הקפיד האב, ומעיקרא נתן גוף  ביאר,והריטב״א 

מהיום ופירות לאחר מיתה, כל זמן שיהיה בנו או יורשו לאחר מיתתו. 

כתב, דאף דקנין הבן קליש מחמת הקנין פירות דיש לאב, ובחידושי הר״ן 

 ורישו שפיר דמי.הני מילי לענין שאינו יכול למוכרו, אבל לה

דהני מילי היכי דמכר ולא הניח בן. בעליות דרבינו יונה, כתב גמ׳, שם.  )יב

אבל אם הניח בן אפילו לר׳ יוחנן קנה, כיון דבנו עומד תחתיו וזוכה 

במקומו במתנה, ואחר דזכה במתנה שפיר חל מקחו של לוקח. אמנם בשם 

רשב״ם בד״ה הכתב, דאף בהניח בן לא חל מקחו של לוקח. [ולדעת ר״י 

בגוונא דמכר, כיון דהסתלק מן המתנה, אם  אות יא),לעיל  עייןלא קנה, (

 מת הבן בחיי האב, אף בנו אינו יורשו].

הקשה גמ׳, ר׳ יוחנן אמר לא קנה לוקח קנין פירות כקנין הגוף דמי.  )יג

לעיל היכי שייך למימר דקנין פירות כקנין הגוף, הא אמרינן הרשב״א, 

וי לבן. ועוד, אי קנין הגוף דאב מעכב קנינו של הלוקח (עמוד א) דהגוף קנ

שלקחה מבנו, אמאי כשמת האב קנה לוקח, הא הוי כמוכר ״מה שאירש 

הר״י (טז.) דלא קנה לוקח. ותירץ בשם בבבא מציעא מאבא״ דאיתא 

דמאי דאמרינן קנין פירות כקנין הגוף, לאו למימרא דהגוף קנוי מיגאש, 

נוי לו כל ימי חייו, מעכב בקנין הלוקח. וכשמת לאב, אלא דקנין פירות דק

האב בחיי הבן ונסתלק עיכובו, איגלאי מילתא למפרע דמההיא שעתא 

דכתב לבנו נגמר קנינו, ושפיר חל קנין הלוקח. אמנם העיר, דאם כן, אף 

 לעילבמת הבן בחיי האב נימא הכי, ואמאי לא קנה לוקח. [אמנם עיין 

 ים]אות יא בטעמים שכתבו הראשונ

בביאור הפלוגתא אי קנין פירות כקנין הגוף, אי לאו, כתב גמ׳, שם.  )יד

(סימן ס), דמאן דאמר קנין פירות כקנין הגוף סבר, דלבעל הברכת שמואל 

הפירות יש את עצם הקנין בגוף החפץ, ואילו לבעל הגוף יש רק זכות ממון 

הוא אצל בחפץ. ומאן דאמר קנין פירות לאו כקנין הגוף סבר, דעיקר הקנין 

בעל הגוף, ואילו לבעל הפירות ליכא אלא זכות השתמשות כעין שכירות 

 בעלמא.

אלא יחזרו לשאר יורשי האב וכו׳. רשב״ם ד״ה לא קנה, בתוה״ד,  )טו

הא כיון דאילו לא היה מוכרו היה בנו יורשו, למה יגרע הרשב״א, הקשה 

ח האב כח יורשו מחמת מכירה זו, הא כיון דהמכירה בטלה שפיר יתרוקן כ

 לבן בנו. [ועיין לעיל אות יא]

(תנינא שכירות פ״ו ה״ה), האבי עזרי הקשה גמ׳, כל לגבי נפשיה וכו׳.  )טז

מה לי בהא דכל לגבי  נפשיה, נפשיה עדיפא ליה, סוף סוף נתן לבנו הגוף 

ולדידיה נשאר רק הפירות וקנין פירות לאו כקנין הגוף. ותירץ, דמאי דקנין 

היינו משום דמעיקרא מכר לו רק לזמן, וקנין לזמן פירות לאו כקנין הגוף, 

לא חשיב דעצם הדבר מכור לו, אלא הוי זכות שימוש בעלמא. אבל ודאי 

דשייך דהקנין פירות יהיה קנין גמור, באופן דיקנה לו לעולם, דבכהאי 

גוונא בשעה שיש לו את הפירות חשיב שלו לעולם ושפיר הוי כקנין הגוף. 

נפשיה משייר לכל ימי חייו זכות הפירות, הווי קנין ואם כן, כיון דלגבי 

 הגוף לפירות.

ותימה דאי קרינן ביה אדמתך תוס׳ ד״ה מביא ואינו קורא, בתוה״ד,  )יז

כתב, דחייב בהבאה משום הרשב״ם בד״ה מביא , דהמהרש״לוכו׳. העיר 

דקרינן ביה ״מארצך״. ואיכא למימר, דאף דלא הוי ״אדמתך״, מכל מקום 

 צך״ משום השיעבוד דיש לו בה.שפיר הוי ״אר

אמאי הר״י מיגאש, הקשה גמ׳, ואם איתא ליורשי נותן מיבעי ליה.  )יח

ליורשי נותן, אדרבה, ליורשי שני מיבעי ליה, דהא למאן דאמר קנין פירות 

לאו כקנין הגוף, כל דמת האב שפיר קנה הלוקח. ותירץ, דשאני התם 

אבל הכא דאמר ״אחריך״, דכתב ״מהיום״, או דזמנו של שטר מוכיח עליו. 

 ״אחריך״ לאו כמעכשיו דמי.

דלאו דווקא אי אמר בעליות דרבינו יונה, כתב גמ׳, אחריך שאני.  )יט

״אחריך״. אלא הוא הדין אי אמר נכסי לפלוני ואם מת פלוני לפלוני, איכא 

למימר דנתן לראשון גוף ופירות, משום דלישנא ״דנכסי״ משמע דנתן את 

 ]. הרשב״ם בד״ה אחריךבכוונת  כל נכסיו. [ויש לעיין
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אמאי לא נימא אף במתניתין דכתב בחידושי הר״ן, הקשה גמ׳, שם.  )כ

נכסיו לבנו לאחר מיתה, כוונתו לתת לו מה שישתייר לאחר מיתתו. 

ותירץ, דדוקא היכא דמסתלק הנותן מכל וכל, איכא למימר דלכולם נתן 

אבל היכא דמשייר בעין יפה, וכוונתו דמה שישתייר מראשון נותן לשני. 

לעצמו, איכא למימר דבעין יפה נותן, ולא שייר לעצמו אלא הפירות, 

 והגוף נתן כבר מעכשיו. 

הא על כרחך תוס׳ הרא״ש, בשם השיטה מקובצת הקשה גמ׳, שם.  )כא

(קלז.) כרבן שמעון בן גמליאל לקמן דאף לר׳ יוחנן אחריך שאני, דהא פסק 

(קלו.) לעיל ואילו במתניתין דאמר דאם מכר הראשון אין לשני כלום, 

מבואר דאין האב יכול למכור. ותירץ, דאף דאחריך שאני, מכל מקום 

איכא למימר דהוי כאומר לו נכסי לך לאכילת פירות כל ימי חייך, ואם 

תצטרך לגוף כדי למוכרם, אף הגוף אני מוכר לך. וכל דלא מכר, איגלאי 

 מילתא למפרע דלא היה לו אלא אכילת פירות.

 

 ף קלז ע"אד

, אלא ד״ה והתניא(קלו:) בתוס׳ לעיל  גרסוגמ׳, תנאי היא דתניא וכו׳.  )א

אחריך תנאי. והדרינן ממאי דאמרינן בפשיטות דאחריך שאני. וביאר 

דליכא למימר דבקנין פירות כקנין הגוף קמפליגי בעליות דרבינו יונה, 

ין פירות ], דהא אף לר׳ יוחנן דאמר קנהרשב״ם בד״ה הכי גרסינן[כדפירש 

(קלו.) לעיל כקנין הגוף, אין בעל הפירות יכול למוכרו, וכדתני במתניתין 

דמכר האב אינם מכורים. אלא על כרחך דאחריך שאני ומשום הכי יכול 

 ראשון למוכרם.

פשיטא דפירות דראשון הר״י מיגאש, הקשה גמ׳, הא לגופא הא לפירא.  )ב

ואוכל. ותירץ, דאתי  נינהו, ומאי קמשמע לן רבי דיורד הראשון ומוכר

לאשמועינן דאף דנותן לו פירות דאינם בעולם, מכל מקום מהני כדקל 

לפירותיו, ואף דאין גוף הקרקע קנויה לו. והיינו משום, דאף דאין לו קנין 

 בגוף הקרקע, מכל מקום יש לו שיעבוד בגוף לענין פירותיו.

ד״ה ערום, הרשב״ם בכתב גמ׳, איזהו רשע ערום זה המשיא עיצה וכו׳.  )ג

דהמוכר עצמו ודאי לא נקרא רשע, דהרי השליטו בגוף ובפירות לעשות 

(סימן רמח סקי״א)] כתב, הסמ״ע [הביאו העיר שושן בהן כרצונו. אמנם 

 דכל שכן שהמוכר עצמו נקרא רשע.

דאי עם גמר מיתה אם כן הוי גט. רשב״ם בד״ה זה גיטך, בסוה״ד,  )ד

טז), איך מהני גט וקנין עם גמר (זכיה ומתנה סימן המחנה אפרים הקשה 

(קכז:) דיכיר לרבנן אתי בצריך היכרא ולהיכא לעיל מיתה, הא אמרינן 

דנפלו לו נכסים כשהוא גוסס, דאפילו לר׳ מאיר דאדם מקנה דבר שלא בא 

לעולם, כל שנפלו לו כשהוא גוסס אינו יכול להקנותם. ותירץ, דהני מילי 

הוא כשיבוא לעולם, בהא אמרינן בדבר שלא בא לעולם דכל חלות הקנין 

דכל שבזמן חלות הקנין הוא גוסס, אין בכוחו להקנות. אבל היכא דהקנין 

 הוא עתה ורק כוונתו לעכב המקח עד גמר מיתה, שפיר מהני. 

דאיירי בגוונא שזרקן הריטב״א, ביאר גמ׳, ואפילו עשאן תכריכין למת.  )ה

הסמ״ע וה. וכתב על המת יותר מכדי הצורך, דבכהאי גוונא ליכא מצ

(חו״מ סימן רמח סקי״ב), דכיון דאין בו צורך, איכא איסורא משום בל 

תשחית. ועוד, דאדרבה גורם הוא ניוול למת משום דמרבה הרימה. אמנם 

כתב, דלאו הריטב״א, (סג. מדפי הרי״ף) לאחר שהביא דברי הנמוקי יוסף 

ו, ולא משום איסורא הוא, אלא משום דניחא ליה לאדם שיהנו מממונ

 שיאסרו בהנאה וילכו לאיבוד. 

הרשב״ם בד״ה כתב גמ׳, אתרוג זה נתון לך במתנה ואחריך לפלוני.  )ו

הרא״ש אות ח דלדברי לקמן ועיין  דלאחר מותך הרי הוא לפלוני.ואחריך, 

 (סימן מו) אחריך היינו אחר קיום מצוותך.

דפליגי נתבאר גמ׳, עד כאן לא פליגי רבי ורבן שמעון בן גמליאל וכו׳.  )ז

 הרשב״ם ד״ה הכי גרסינןאם קנין פירות כקנין הגוף אי לא. וניחא לשיטת 

התוס׳ לעיל (בראש העמוד), דלא גרסינן אלא אחריך תנאי. אבל לגירסת 

דפליגי אם אחריך שאני אי לאו, מאי אמרינן הכא ד״ה והתניא, (קלו:) 

ו דקנין ״אלא דמר סבר קנין פירות כקנין הגוף וכו״, הא כולי עלמא מוד

פירות לאו כקנין הגוף, ודווקא באחריך פליגי אם נתן לראשון אף את הגוף 

 סבר, דרבן שמעון בן גמליאל קאמר דהכיהריטב״א, אי לאו. ולכן ביאר 

 הגוף שאף דמי הגוף כקנין לכתחילה, לאכול לראשון שיש פירות דקנין

 דלאו סבר, ורבי, אחריך שתשייר היינו מה משום ד״אחריך״, לו, הקנה

  את הגוף. ולתת למכור רשות שום נתן שלא, דמי הגוף כקנין
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ברשב״ם ד״ה דאי עיין גמ׳, אלא מיפק כולי עלמא לא פליגי דנפיק ביה.  )ח

(סימן מו) ביאר, דעל כרחך אף את הגוף נתן לו, דאי והרא״ש מה שביאר. 

ת בו. ומאי לאו אינו יוצא בו ידי חובתו, ולמאי נתן לו אי לאו כדי לצא

דאמר ״אחריך״, היינו ״כאילו״ אמר לו דנותן לו המתנה על מנת שיתן 

וכתב הריטב״א. אחריו לפלוני, והוי כמתנה על מנת להחזיר. וכן כתב 

(מערכת הקנינים סימן ט), דלדבריהם אין הפירוש ב״אחריך״ בשערי יושר 

ד״ה (עמוד א) הרשב״ם לעיל דלאחר מות הראשון יהיה לשני, וכדפירש 

אלא כוונתו, דלאחר שיצא בו ידי מצוותו, יתן הוא לשני. והשני  ואחריך.

 קונה מכח הראשון, ולא מכח הנותן דמעיקרא. 

(נד: מדפי הרי״ף), למאי דקאמר רב הרמב״ן במלחמות הקשה גמ׳, שם.  )ט

(קכה:) דכל האומר אחריך כאומר מעכשיו דמי, איך יהני לעיל הונא 

ר מעתה קנוי לשני ואין לראשון בו כלום. אחריך לענין אתרוג, הא כב

והסיק, דלאו כולי עלמא סבירי כרב הונא, ולסוגיין, האומר אחריך לאו 

כאומר מעכשיו דמי, ורק לאחר מיתת הראשון יקנה הוא לשני. וביאר 

(מערכת הקנינים סימן ז), דאף אם מת המקנה בחיי הראשון, בשערי יושר 

נגמר כבר עתה בחייו ואין ריעותא בהא מכל מקום קנה שני, כיון דהקנין 

 (קלו.) אות ה.לעיל דחלות הקנין תחול רק לאחר מיתת המקנה. ועיין 

(פרק קמא סימן כ), הרא״ש בקידושין הקשה גמ׳, אם יכול לאוכלו יצא.  )י

אי בעינן שיכול לאוכלו, אמאי באחריך לפלוני אמרינן דאף לרבי יצא. הא 

לאוכלו אינו יכול. ותירץ, דכיון דאנן לרבי כשם שאינו יכול למוכרו אף 

סהדי דנתן לו כדי לצאת בו, על כרחך דנתן לו באופן המועיל לקנין כדי 

(קלד. אות א), דהיכא לעיל לצאת בו. [ולכאורה דבריו אלו לשיטתו 

דמקנה להדיא לצורך דבר מסוים, שפיר מהני, אף אם אין הקונה יכול 

 להקדישו ולמוכרו. (ח.ו.)].

דלהכי מיהא דעת כל הקהל ה ואם לאו לא יצא, בסוה״ד, רשב״ם ד״ )יא

(סימן סב). והוסיף, דהכא איירי בשו״ת הרשב״א שווה וכו׳. וכן כתב 

שקנוהו מתפוסת הבית כדי לאוכלו. אבל אם קנוהו לצורך מצוה כדי 
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לצאת בו, ודאי קנוהו אדעתא דהכי שכל אחד יוכל לצאת בו, וכשהוא 

דהגאונים (סג. מדפי ברי״ף) כתב מוקי יוסף הננוטלו הרי הוא שלו. אמנם 

למדו מסוגיין, דאף בקנו אתרוג בשותפות, צריכין כל אחד ליתן והרי״ף 

 זכותו לחבירו כדי לצאת בו. אבל בסתמא אין יוצאים בו.

כתב  וכו׳. גמ׳, אמר רבא אתרוג זה נתון לך במתנה על מנת שתחזירהו )יב

ל מנת שתחזירהו לי היינו (פרק לולב הגזול סימן ל), דעהרא״ש בסוכה 

שתקנה לי המתנה בחזרה. אבל אם אמר לו שלאחר שיצא בו יחזיר 

המתנה ותהא שלו כבתחילה, לא מהני דהא הוי רק שאול ואינו ״לכם״. 

(סימן רמא סק״ד) כתב, דשפיר איכא למימר דעל הקצות החושן אמנם 

נותו. ואף מנת שתחזירהו הוא לי הוי תנאי בעלמא, ואין צריך לחזור ולהק

דבאתרוג השאול לא יצא, הני מילי שאול דאית ליה ביה רק פירות. אבל 

במתנה על מנת להחזיר, עד שיחזירנה יש לו אף את הגוף, דומיא דאחריך 

לפלוני דאמרינן בסוגיין דמהני אף לדברי רבי. ובסוף דבריו כתב, דכן מצא 

 ק.הר״ר אביגדור כהן צד(כלל לה סימן ב) בשם ת הרא״ש ״בשו

(בתוספת ביכורים סימן תרנב), הביכורי יעקב כתב גמ׳, נטלו ויצא בו.  )יג

דמלישנא ד״נטלו ויצא בו״ משמע, דבאותה הגבהה שהגביה כדי לקנותו, 

יצא ולא בעינן הגבהה נוספת לצאת בו. והיינו משום דמצוות נטילת 

הלולב היא שהלולב יהיה בידו, ולא בעינן דווקא ליטלו ולהביאו לידו. 

ום הכי פסק, דאם היה בידו לולב קודם עלות השחר ואחזו בידו עד נץ ומש

החמה, שפיר יצא ידי חובתו ואף דבשעה שנטלו אכתי לא הגיע זמן 

 מצוותו.

הרשב״ם בד״ה אפילו רבן שמעון בן כתב גמ׳, אבל לעצמו לא.  )יד

דכיון דאמר דאחריך לעצמי, ודאי דלא מכר לו אלא פירות. גמליאל, 

דהני מילי היכא דנתן בשם רבינו חננאל, (קכה:) פירש והריטב״א לעיל 

הראשון לאחר. אבל אם נתן הראשון לעצמו או לבנו דכגופו דמי, לא 

(בסוגיין) הביא והרשב״א קאמר רבן שמעון בן גמליאל דאין לשני כלום. 

 דדוקא בהקנה לבנו קטן דסמוך על שולחנו, חשיב כלעצמו.מרבינו חננאל, 

דאף דלענין גזל אמרינן דאף הריטב״א, כתב  גמ׳, מאי אהדר ליה. )טו

באיסורי הנאה אומר לו הרי שלך לפניך, שאני התם דאמר קרא ״אשר גזל״ 

ודרשינן כעין שגזל. אבל ודאי היכא דהתנה עמו על מנת שיחזיר, איסורי 

 הנאה לא חשיבי מוחזרים.

דכיון דאם הקדישו אינו הריטב״א, כתב  גמ׳, מידי דחזי לי קאמר. )טז

ולא נתקיימה המתנה, אין בידו להקדישו ואם הקדיש אינו מוקדש.  מוחזר

כתב, דפודה ומחזירו. ותמה עליו, דכיון דאינו יכול הראב״ד אמנם בשם 

להחזירו איך יחול הקדשו, אם לא דנאמר דאף דלא חל הקדשו, מכל מקום 

רו דהקדש יוצא (כג:), שלא יאמבערכין בעינן לפדותו משום רבי אבהו 

 לא פדיון.לחולין ב
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 ,בשתק כאן ה״בד ם״רשב פירש .צווח ולבסוף מעיקרא בשותק כאן׳, גמ) א

 ןגרסינ הכי ה״ד:) קלז( לעיל ם״ורשב .בשתיקה השטר שקיבל כיון דקנה

 שכיב במתנת מיירי דלא היינוד. [נכסיו כל גרסינן דלא, פירש נכסיו הכותב

, קרקושא יצחק רבי יבחידוש וביאר]. שטר דוקא הצריך ולשיטתו, מרע

, שפיר) ף״הרי בדפי: סג( ף״הרי אבל. וצווח, חיקו לתוך השטר שזרק דמיירי

 דדברי וכיון, השטר לו נמסר שלא אף ומיירי, מרע שכיב במתנת איירינןד

 לו שנמסר כמי, כששתק הכי משום, דמו ומסורים ככתוביםד מרע שכיב

 לאחר כששתק דוקא ינודהי), ף״הרי בדפי. סב( יוסף הנימוקי וכתב. דמי

 לא מרע שכיב דמתנת כיון, היא כלום לאו דמחיים שתיקה אבל, מיתה

 .בו לחזור המקבל יכול ואכתי.)], קלז( כדלעיל[ מיתה לאחר אלא חיילא

 לו הוא דחוב כרחו בעל לאדם ןימזכ שאין ,בצווח כאן ה״ד ם״רשב) ב

 לו יזכו אל לעולם, חוב הוי אי, ש״הרש הקשה. יחיה מתנות שונא דכתיב

, הטעםו, דלא בעינן לסברת הרשב״ם כתבמשום הכי ו. בפניו שלא מתנה

 נתיב מישרים( ירוחם ורבינו. כרחו בעל זוכה אינו לזכות רוצה שאינו דכיון

 כגון, זוכה שאינו במה לאחרים דחב דבאופן, ד״הראב דעת הביא) א״ח ו״ט

 בעל דנתינה, במתנה חפץ שאינו לומר יכול אינו, חובות בעלי עליו שיש

 .נתינה הויא כרחו

, כאן ה״ד׳ ובתוס. הם הפקר אלא מהם עצמו סילק שהרי ,ד״בא) ג

.). קטז( קמא בבבא ספרא דרב דחמרא ממעשה פטר ר״הר הקשה ,ד״בתוה

 עד דמתנה.) מג( בנדרים יתאדא מהא, וסיף להקשותה ן״הרמב ובחידושי

 דעת שבליי אפשראולי ו. [נותן מרשות נפק לא זוכה לרשות דאתי

 ״קני זיל״ למקבל שאומרבגוונא  במתנה דכמו, שם ׳הגמ דכוונת, ם״הרשב

 שיזכה זמן באותו אלא, אמירה בשעת מיד מרשותו להוציאה מתכוין אינו

 הקנין אם אף עצמו מסלק קנין שיהיה שסבור דבשעה אלא, (המקבל בה

(דהא , האמירה בשעת מיד עצמו מסלק אינו הפקר הכי נמי גבי), חל לא

 .)].ג.א. (בה ויזכה אחר שיבא עדאינו מעביר ליד הזוכה) 

 בחידושי כתב׳. וכו לפלוני מאות ושלש לפלוני זוז מאתים תנו׳, גמ) ד

, יותר ולאחד פחות לאחד שנתן ,גוונא האיל נקט דבדוקא, ן״הרמב

 לכולם נתן אם אבל. מהם אחד להקדים מוכרח היה גוונא דבכהאי

, מהם אחד להקדים ולא, מאות שש כולם בין תנו לומר לו היה, מאתיים

:) נ( בגיטין׳ התוס כתבו וכן. זכה בשטר הקודם דכל אמרינן, ומדהקדים

 בסיפא נקט אמאי, חילוק יש דאם, לא סבר לחלק כן רמה והיד. תנו ה״ד

 הסכום שהיה בגוונא אלא, לפלוני אחריו אמר בלא ליתני, לפלוני ואחריו

 אשמועינן דסיפא, כתב ן״הרמב דושיובחי. זוכה בשטר הקודם דכל, שוה

 ליפות דרצה אמרינן מקום מכל, מרובה מתנה לאחרון שנתן שאף, רבותא

 בכך ומיישב. גובה ה״בד ם״הרשב וכדביאר. [בהקדמה הראשונים כח

 דמדברי, ן״הרמב וכתב). נב סימן( ש״הרא כתב וכן] ה״הרמ קושיית

 ,גובה ה״בד ם״רשבה מדפירש והיינו[. ה״הרמ כדעת דסבר מוכח ם״הרשב

 חזינן ,סיפא משום רק מאות וארבע מאות ושלש מאתים נקט דברישא

 ].שוה סכום אף למינקט מצי הוה דברישא

 הוא דהרי, א״הריטב ביאר .זוכה בשטר הקודם כל׳ וכו אמר אבל׳, גמ) ה

, חברו של לזכיה זה של זכיה ותקדום, זה אחר בזה שיזכו בפירוש כאומר

 ואחריך לך בנכסי:) קלו( לעיל כדאמרינן, כך תלהקנו מרע שכיב דיכול

 מעכשיו כאומר לאו אחריך שהאומר דאמר למאן, לפלוני ואחריך לפלוני

 מהני דלא, אומרים יש הביא) ף״הרי בדפי. נח( לעיל יוסף והנימוקי. דמי

 .הפסק לה אין וירושה, יורשים בה שזכו כיון, זמן לאחר מרע שכיב מתנת

 ומכל, מיתה גמר לאחר היינוד ,אחת בשעה זכו דכולהו, כתב רמה והיד

 מצי ולהכי. מהראשון שישתייר מה אלא לשני הנותן אקני לא מקום

 דכיון, השני אצל ממנו לגבות מקום לך הנחתי בטענת חוב לבעל למידחי

 .למחר ולשני היום לזה שהקנה כמי דינו, השני כלפי קדימה זכות לו דיש
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 הקשה .המעות שקיבלו קודם, ובח שטר עליהן יצא אם ה״ד ם״רשב) ו

 ככתובין מרע שכיב דבריכיון ד הא), ד ק״ס, רנג סימן( החושן הקצות

 כרבי לן וקיימא, אחרים ביד הנמצאים דיתמי כמטלטלי והו, דמו וכמסורין

. מהן גובה חוב בעל ואין ליורשים דינתנו.) פד( בכתובות דאמר עקיבא

 לבעל ולא מתנה למקבל נתנוי, כיורש דהוי מרע שכיב במתנת נמי והכי

 מחוסרים שאינם, ממש ביורשים דוקא עקיבא רבי דדברי, ותירץ. חוב

 מתנת אבל, קיימי ברשותייהו למטלטלין דאיתנייהו היכא וכל, גוביינא

 וכמו, גוביינא מחוסר מיקרי מקום מכל, כירושה דהוי אף, מרע שכיב

 לרבי עקיבא רבי מודה גוונא ובכהאי), שנ בסימן( הדשן התרומת שכתב

, כתב עוד. עיון צריך דאכתי וסיים. חוב לבעל המטלטלין דינתנו טרפון

 אדרבי התם דפליג. טרפון דרבי אליבא דוקא ם״הרשב דדברי דאפשר

 .עקיבא

 א״הגרע הקשה. רבנן שויוה כיורש מרע שכיב מתנת דמקבל ,ד״בא) ז

, כתב ש״והרש. בשטר במלוה גוביןנמי  בריא מתנתמ הא, ס״הש בגליון

.) קלט( לקמן לן כדקיימא, פה על במלוה אף דגובה ם״הרשב דכוונת

 ש״הרא כתב וכן. הלקוחות מן גובה ואינו היורשים מן גובה פה על דמלוה

. הוי דכיורש משום, מרע שכיב ממתנת גובה פה על שמלוה), לה בסימן(

 , וצריך עיוןפה על מלוה משום שדבריו ביאר לאו אמנם הרשב״ם סתם[

 .)].ג.א(

 

 ב"ע קלח דף

 בדפי. סד( ף״הרי גרס זה וכעין .בחובו נוטלן בחובו אמר ואם׳, גמ) ח

, דמילתא דטעמא), שם( המאור הבעל וביאר. חובו אלא לו אין), ף״הרי

. אצלי בטלות שהיו מעותיך בשכר לו כאומר דהוי, ריבית ליה דהוה משום

 להחזיק יןא, לו כראוי חובי לבעל דכשאומר, הוסיף ן״הרמב ובחידושי

. כן שמעמ״ בחובו״ כשאומר דדוקא, מעותיו שכר משום לו כראוי דכוונתו

, רמה ביד כתב וכן. העליונה על ידו בחובו, גרס) נג בסימן( ש״הרא אבל

 והטור. לו שיש אחרים חובותל דכוונתו דאפשר, כריבית דהוי אמרינן דלא

 הזכיר לאו. [כריבית מחזי דלא, בסתמא ה״הרמ בשם כתב) רנג בסימן(

הא  מדוע השמיט ,עיון וצריך, אחרים חובותמשום  הטעם שכתב הרמ״ה

. אחרים חובות שאין המלוה הודהגוונא דב מינה נפקא איכא לכאורה

 .)].ג.א(

 כתב זה ומכח .יתירא לישנא דדייק היא עקיבא רבי מני הא׳, גמ) ט

 לפלוני זוז מאתיים תנו דבאמר, מאתיים רצה ה״בד) א בעמוד( ם״הרשב

:) קלב( לעיל ם״הרשב כתב וכן. בכורתו נוטל רצה נוטלן רצה, סתמא בני

) נג בסימן( ש״הרא אבל. בסתמא לאשתו ממון נותן לגבי, גוונא כהאי ה״ד

 וכן, בכורה מדהזכיר, בבכורתו נוטלו״ בכורי לבני״ כשאומר דדוקא, כתב

 תנו בסתמא כשאומר אבל], החוב דהזכיר״ [בחובו לפלוני״ כשאומר

 שראוי ממה חוץ מתנה הוי, אשתי לפלונית או בני לפלוני זוז יםמאתי

 אף הא״, לה כראוי״ ,לאשתי תנו גבי תנא נקט אמאי, זה לפי וקשה. [להם

 .)].ג.א.(כתובתה ואת נוטלתן נמיהך לישנא  ובלא

 העדים ה״בד ם״רשב פירש .מכירין שאין פי על אף כותבין העדים׳, גמ) י

׳. וכו לו חייב שפלוני פלוני שאמר פנינוב שהיתה עדות זכרון, כותבים

האי מ מינה דנפקא, ׳התוס בעל ש״הריב בשם מקובצת השיטה וביאר

 טוענין עצמן שהיתומים אף, היסת בשבועת יתחייב דהנתבע, כתיבה

 לכפור הלווה יעיז דלא, מינה דנפקא, כתב) א, רנה בסימן( הפרישהו. שמא

 ם״הרשב על פליג רמה ידוה. וחתום כתוב שטר היורשים ביד כשיהיה

 ומאן, לאחר חובאותו  הקנה מרע שהשכיב באופן דוקא דמיירי, וכתב

 מה על אלא, החוב עצם על מעידים אינם דהעדים, סבר כותבין דאמר

 כותבין אין, לי חייב פלוני כשאומר בסתמא אבל. לפלוני חובאותו ה שנתן

 אותו כותבין נםאי כרחך ועל, למיכתביה מינה נפקא דלמאי, עלמא לכולי

 .בו להטעות אלא

 הקובץ הקשה. ראיה להביא צריך אין גובה כשהוא לפיכך׳, גמ) יא

 ואינו, כתבם מפי ולא מפיהם בעינן דהא, זו כתיבה מהני איך, שיעורים

 תקנת דשמא, ותירץ. המתחייב מדעת שלא שנעשה כיון שטר חשוב

  .מרע שכיב לגבי היא חכמים

 וחליצה מיבום ד״בפ( ם״הרמב. כיריןמ כן אם אלא חולצין אין׳, גמ) יב

 שאינן פי על אף חליצה גט לה כותבין שנחלצה זאת שראו מי, כתב) ט״הכ

 שהרי, הוא אחיו לה שחלץ ושזה פלוני ואשת פלוני בת היא שזו מכירין

 עדות שצריך) לא בהלכה( שם כתב וכן. זה הכירו בפניהם שחלצה הדיינין

 שיכירו שצריך) קסט בסימן( הטור בכת וכן. יבמתו ושזו פלוני אחי שזה

 רבינו דעת הביא) שם( יוסף והבית. המת אשת ושזו, המת אחי שזה

 מאיר הבית וביאר. המת אשת שזו שידעו צריך שאין, אסמעאל בן אברהם

, לחלוץ רצה לא שהוא למיחש איכא ביבם דבשלמא), ח סעיף, קסט סימן(

 האי ליכא באשה אבל, היבם שהוא שיאמר במקומו אחר האשה ושכרה

 .חששא

 חולצין אין ה״בד ם״רשב פירש. מכירין כן אם אלא ממאנין ואין׳, גמ) יג

) י״ה מגרושין א״בפי( ם״הרמב כתב וכן. שניהם להכיר דצריך, ד״בסוה

 צריך דאין, כתב רמה והיד. בו שמיאנה בעלה ואת אותה להכיר שצריך

 זו מיאנה ריוה, הבעל בפני מיאון צריך דאין לן דקיימא, הבעל הכרת

, רמה היד וכתב.). קו( ביבמות א״הרשב כתב וכן. שהוא מקום בכל בבעלה

 והיא, דאורייתא קידושין והוו אביה קידשה שמא, בעינן האשה דהכרת

 גמורה איש אשת ונמצאת, אביה קידשה שלא באחרת עצמה תחזיק

 שמא משום ,האשה הכרת דבעינן, כתב) שם( א״והרשב. גט בלא יוצאת

 שבאמת הקטנה וכשתמות, הקטנה כשם שמה ותסיק מהשוק שהא תביא

 יזכו והקרובים, המיאון גט יוציאו, לגרשה ראוי ובעלה מיאנה לא

 .כדין שלא בירושתה

 בי ומשני ה״בד ם״שבהר פירש .דייקי לא דינא בית בתר דינא בית׳, גמ) יד

, קנה בסימן( שמואל הבית והקשה. בשלשה ומיאונין חליצה דהא, דינא

 פסק מקום ומכל, שנים בפני דמיאון) ד סעיף שם( לן קיימאהא ) אי ק״ס

 ודאי בפניהם שמיאנה שהשנים דסמכינן) ח סעיף שם( ערוך השלחן

 .בזה נתעוררו לא שהאחרונים ותמה. הכירוה

 ה״בד ם״הרשב וכתב. יורשין של הוא הרי תלוש שהניח ומה׳, מתני) טו

) מג בסימן( ש״הרא בלא. הבן של הוא הרי, ליתלש העומד דהמחובר, האב

 לן וכדקיימא, יורשים של הוי ליתלש העומדים מחוברים פירות דאף, כתב

 פירות משלמת גמורים פירות דאכלה, שמעון כרבי:) נט( קמא בבבא

 שנתלשו מה דאפילו למימרא היינו, תלוש שהניח ומה דנקט והא. גמורים

 של הן הרי, שושנתל כיון מקום מכל, להתלש עומדים היו שלא, זמנן קודם

 הוי ליתלש דהעומד), ג״הי ומתנה מזכיה ב״בפי( ם״הרמב כתב וכן. יורשים
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 בבבא הגמרא מדברי ם״הרשב על תמה) ז״מ ח״בפ( ט״יו׳ והתוס. כתלוש

 .כתלוש ליתלש עומדהד דחזינן ס״בש מקומות ומכמה דלעיל, קמא

 

 א"ע קלט דף

 הכי ה״ד ם״רשב פירש. ללוקח המחוברין את שמין תניא והא׳, גמ) א

, פירש) ף״הרי בדפי: סד( ף״והרי. לאחר מכר שהבן דמיירי, והתניא גרסינן

 דמי ולשלם לשום צריך והבן, לאחר פירותיו זכות מכר שהאב דמיירי

 דוקא היינו, ״באחר כאן בבנו כאן״ ,משניהא דד היינוד, ללוקח הפירות

 האב מן הלוקח אבל, מיתה שבשעת הפירות את לבנו מוחל האבמשום ד

האי דל), ג״הי ומתנה מזכיה ב״בפי( משנה המגיד וכתב. בן להאי מחיל לא

 בבנו כאן ומשני ה״בד ם״הרשב אבל. מיתה בשעת היא המחילה שיטה

 ומשמע. [המחוברין פירות עם מיתה לאחר גופא ליה אקני כן דלדעת, כתב

 האב מכר בין חילוק מצינו דלא לשיטתו וזה, הכי ליה מקני דמעיקרא

 יוסף הנימוקי כתב וכן. האב מחמת מעיקרא כבר דהקנין, כך אחר לאחר

 ].בפירות גם בשלמות לגמרי נתנו, הקרקע לו דכשנתן) ף״הרי בדפי: פד(

 פי על א״הרשב כתב ׳.וכו הקטנים ידי על מתפרנסין הגדולים אין׳, מתני) ב

 ניזונין, בסתמא אבל, בהם כשמיחו דוקא דהיינו), ד״ה ח״פ( התוספתא

, לבאר ואפשר. [לזה זה ומוחלין, הן דשותפין, אלו עם אלו יןומתפרנס

) :קמד( לקמן כדאיתא, ביחד וישתמשו שותפין דליהוו להו דניחא משום

 פליגי׳ דתוס), ף״הרי בדפי: סד( יוסף הנימוקי וכתב]. ברובה הבית דברכת

 .ו באות וכמבואר, בזה

, לן משמעדק, א״הריטב ביאר .נתן אביהם להם שנתן מה אלא׳, מתני) ג

 לשאר בו כיוצא ליתן שדעתו אמר, בחייו האב שנתן בשעה אם דאף

 נחשב דאינו, כלומר. [להם נתן כן מנת עלאמנם ש אומרים אין, הבנים

 יטלו הקטנים שגם מנת על רק להם שנותן הגדולים עם התנה כאילו

 ].כמותם

 ם״הרמב ביאר .הבנות על נזונות ואין הבנים על נזונות שהבנות׳, מתני) ד

, יותר למזונות נוטלין שהקטנים מה לענין מינה דנפקא, המשניות בפירוש

 יאכלו, קטנות ובנות בנים וכשיש, ומפסידין האוכל בעת שמפררים משום

, בשוה כולן חולקות, בלבד בנות בהניח אבל. צרכן כפי חשבון בלי הבנות

 ודבלא). [ף״הרי בדפי: סד( ף״הרי כתב זה וכעין. משלה אחת כל ותאכל

 משום נוטלותהן נמי  הרי, הבנות מן ניזונות שאין בהא חומר מה, פירושם

 שהאב במקום מינה דנפקא, ביאר) ף״הרי בדפי: סד( יוסף והנימוקי]. ירושה

. בנכסים כלום נוטלות ולא, ניזונות הקטנות שאין, לגדולות נכסיו כל נתן

 דבאיכא, לןכו מזונות כדי בהן שאין, מועטין נכסים שיש במקום, נמי אי

 בעמוד( לקמן כדתנן, הפתחים על ישאלו והבנים יזונו הבנות, ובנות בנים

 על ישאלו והגדולות יזונו דהקטנות אמרינן לא, לחוד בבנות אבל), ב

. בשוה חולקות אלא], דתיבגרן עד רק היינו מזונות דזכות ואף[ הפתחים

 לחזר ולותהגד צריכות שיהיו תיקנו לא, דאיתתא זילותא דמשום, וטעמא

 .הפתחים על

. מרובין בנכסים הבנים מן נזונות שהבנות ,ד״בתוה, חומר וזה ם״רשב[) ה

 נמי מועטים בנכסים הא, מרובים נכסים נקט אמאי, לכאורה צריך עיון

 ולא, ״הבנים מן נזונות״ במתניתין גרס ם״דהרשב).  .א.י. (ניזונות הבנות

 בחילופי וכדאיתא, (הז בדיבור שהעתיק וכמו, כגירסתינו ׳הבנים על״

 הירושה שעיקר, משמע לישנא ומהאי). וילנא דפוס שבמשניות גירסאות

, מרובים בנכסים ם״הרשב אוקמה ולכך. מקצת נוטלות והבנות, לבנים

 לישנא לא ניחא ,לבנות הולך העיקרכיון ש מועטים בנכסים דאילו

 .)].ג.א״. (הבנים מן ניזונות״ד

, מאי ה״בד ם״רשב פירש. עבד דעבד מאי׳ וכו אחי גדול האי׳, גמ) ו

 רבינו בשם כתב) נה סימן( ש״הרא אבל. כן ליטול לו אין דלכתחילה

 לאשמועינן, דיעבד לשון רבא דנקט והא, מותר לכתחילה דאפילו, שמעון

 אם דאף, כתב א״והריטב. לשלם צריכים בדיעבד אפילו אחים דשאר

 בשם) במתניתין( אהבי וכן. לכתחילה ליטול יכול, בידו מוחין האחים

 לא דאם, האחין שמיחובגוונא  אף היינו, רבא מאי דחדית דכל, א״הרשב

 דוקא מיירי דמתניתין אף, אמתניתין מינה מקשינן ולהכי. פשיטא, מיחו

 שאם, ׳התוס שיטת והביא), ב באות שהובאו, (א״הרשב לשיטת במיחו

 מוחין שאם, יהא ה״ד:) יא( קמא בבא׳ בתוס הוא וכן. מיחו היתומים מיחו

 והא. [להו ניחא דמסתמא אמרינן, מיחו שלא זמן דכל אלא, בידם הרשות

 המוד ובהא, במיחו מיירי דבמתניתין משני ולא, אמתניתין מינה דמקשינן

, מיחו בלא אף מיירי דמתניתין ׳לגמ דמשמע, לומר צריך כרחך על. רבא

 ]. א״כהרשב ודלא

 פשיטא תיקשי נמי הכי לאודב, חיים התורת הקשה .פשיטא שרכא׳, גמ) ז

. נינהו שרכא ודאי קטנים דהא, הגדולים על ניזונין הקטנים אין דקתני אהא

 שלא לגדולים דניחא אמרינן דלא ,לן דקמשמע למימר דאיכא, ותירץ

 מסתבר הוה לא נינוול דלא להו דניחא סברא הך אבל. רעב הקטנים יסבלו

 .סברא מהאי לאפוקי דהוצרך ,לומר השתא ׳לגמ

, אכלה דוקא דלאו, א״הריטב כתב. ונשאת ועמדה ואכלה לוותה׳, גמ) ח

. ניתנה להוצאה דמלוה, בהן זוכה הבעל בעין המעות אם הדין דהוא

 יחזירו בעין המעות דאם, כתב) ב״הי ולוה ממלוה ו״בפכ( ם״הרמב אמנם

״. ואכלה״ ׳בגמ דנקטו מהא משמע דכן, משנה המגיד וכתב. למלוה אותן

 להוצאה דמלוה כיון, בעין שהן מהני מאי ,)ט הלכה שם( הקשה אבל

 .ניתנה

 פירשווהא תני ר׳ חייא נשאו גדולות לבעל ישאו קטנות מבעל. ׳, גמ) ט

 והקשה. שנתנו הגדולות לבעל חלקם דיטלו, ומקשינן ה״בד ם״שבהר

הא , ונישאת ללותה לה מדמי היאך, ש״הרא׳ תוס בשם מקובצת בשיטה

. לבעל ונתנום גזלו כאילו הוי, הקטנות קחל הגדולות שנטלו כיון הכא

. הלואה בדרך ברשותן הקטנות חלק בנטלו אף דמיירי ׳לגמ דמשמע, ותירץ

 א״והריטב . משני דעדיפא אלא, ברשות שלא דוקא דמיירי לשנויי מצי והוי

 הויעל כן ו, בעין הממון ואין כשאכלום אף דמיירי ׳לגמ דמשמע, כתב

 . בעינה והדרה היא גזלה יודא בעין כשהממון אבל. מלוה

 הביא ומקשינן ה״בד ם״הרשב. קלא לה דאית פרנסה שאני דילמא׳, גמ) י

 .לפרנסה הלקוחות מיד מוציאין ששיעבדו דהאחין ,.)סט( דכתובות הא

 אלא בליכא מיירי הכא הא, הקשה) ז ק״ס, צא סימן( מילואים אבניהו

 איש והחזון .בן שיש במקום בבנות אלא נאמר לא פרנסה ודין, בנות

, פרנסה לדין ׳הגמ כוונת דאין, כתב) א ק״ס, ז סימן ליקוטים משפט בחושן(

 שהביא ומה. קלא לה אית, פרנסה עבור החוב צריכות שהקטנות כיון אלא

 שאני דלמא אמרו ולהכי. לדבר לזכר אלא אינו, מכתובות ם״הרשב

 ם״הרשב כדמייתי היא פסיקתא מילתא ממש דבפרנסה ואף, פרנסה

 . ממש פרנסה בדין מיירי לא דהכא, תובותמכ
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 ב"ע קלט דף

 ם״רשב ופירש׳. וכו התקינו באושא חנינא ברבי יוסי רבי האמר׳, גמ) יא

 לירש ביורש כח דאין, מפיק אמאי הוי דיורש אמרת דאי, אמרת אי ה״בד

 שאוכל הפירות את הא, א״הגרע בחידושי הקשה. אביהן שמכר מה

 וכדאיתא[ אושא תקנת קודם אף ממנו פקיעולה למכור יכולה אינה, בחייה

 ויגבה עלייהו יורש חשיב דילמא לן מיבעיא מקום ומכל:], עח בכתובות

 ם״וברשב, בעל ה״בד) א בעמוד( ם״הרשב כדפירש בחייו חוב בעל ממנו

 נימא נמי הכי כן ואם, בחייה כיורש שיהיה דאפשר, וחזינן, אמרת אי ה״ד

 .הגוף לגבי מחיים כיורש שיהיה תיקנו אושא דבתקנת

 דגדר) כ״סק, קג בסימן( ך״הש כתב .הלקוחות מיד מוציא הבעל׳, גמ) יב

 בשעת למפרע לוקח שהיה הוברר, בחייו האשה מתה דאם, אושא תקנת

 וכתב. גמור הגוף קנין אלא, בלבד פירות קנין לו היה שלא והוברר, נישואין

. ם״רשבה פירוש על והיורש ה״בד׳ התוס שהקשו מה תיישבומ, ך״הש

 על מחיים לוקח שיהיה יתכן כן ואם, פירות אלא לו אין דמחיים דהקשו[

 בחייו מתה דאם, ניחא זה ולפי. הגוף כלפי מיתה לאחר ויורש, הפירות

 לוקח מדין בגוף זכייתו שתשתנה יתכן ולא, בחייה שלו הגוף דאף הוברר

, כתב) ג ק״ס, ז סימן ליקוטים משפט בחושן( איש והחזון]. יורש לדין

 להוציא שיוכל, נישואין משעת לוקח של זכות אלא לו נתנו שלא דאפשר

 יחזור כן דאם, נישואין בשעת הגוף ממש קני לא אבל, הלקוחות מיד

 .ביובל

 ך״הש הקשה .דידיה פסידא משום כיורש רבנן שוינהו יובל גבי׳, גמ) יג

 שאין, ״לאחריני פסידא״ נמי איכא מקום מכל דהא), יט ק״ס קג בסימן(

 אלא דאחריני פסידא משום אמרו דלא, הוכיחעל כן ו. ביובל להם מחזירין

 פסידא דמשום אמרינן לא אבל. תורה דין על ולהעמידו יורש דין לו ליתן

 הבעל דירושת לן קיימא דהא, לוקח ויהיה יורש דין ממנו נבטל ,דאחריני

 שכתבו לוקח ה״ד.) לג( מציעא בבבא׳ התוס על בהא ופליג. דאורייתא

. כיורש ולא כלוקח הוי דאחריני פסידא דמשום), הדר שומא לגבי(

 נכונים ך״הש דברי דבאמת׳, התוס דברי תירץ) כאן( א״הגרע ובחידושי

 לבאר דאתי דידן בסוגיא ובאמת, דאורייתא הבעל ירושת אי דוקא

, אשתו את והיורש׳ וכו ביובל חוזרין שאין דאלו:) נב( דבכורות מתניתין

׳ התוס אבל. התם כדאמרינן, מדאורייתא הבעל דירושת סבר תנא והאי

 ירושת דאמר כמאן ואזלא, שם הגמרא סוגיית לבאר באו מציעא בבבא

 לא דאחריני פסידא דבמקום ניחא כן ואם. לן קיימא דהכי, דרבנן הבעל

.יורש דין לו תיקנו

 
 


