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הצדף  – הס דף בבא בתראמסכת .  התשע"ז אדר כט ס"ד,ב
 

 דף סה ע"א

והכי הויא מסקנא כר׳ עקיבא דאמר  רשב״ם ד״ה כר׳ עקיבא, בתוה״ד,) א

 הוסיף, משום דהלכתא כשמואל בדיני. והרשב״אליה וכו׳. 

דלפי זה הא דאמר בשם שמואל  הרש״ש,העיר  גמ׳, א״ל איפכא תנינא.) ב

הלכה כרבי עקיבא, היינו דבעין רעה מוכר. ואם כן, הא דאמר רב נחמן 

מואל, דאחים שחלקו אין להם דרך זה על זה משום דבעין יפה בשם ש

 מוכר, על כרחך לא שמיעא ליה הא דרבי ירמיה.

אם חלקו שני שדות אחד נטל חיצון ואחד נטל  רשב״ם ד״ה אין להן,) ג

 רש״י לעילפנימי ואין הפנימי יכול ליכנס לשדהו אלא דרך חיצון וכו׳. אבל 

טלו זה שדה צפונית וזה שדה דרומית פירש, אף בנ ד״ה האחין שחלקו(ז:) 

 ואביו היה רגיל ליכנס מזו לזו, דאין יכול האח היורש לומר דרך לי עליך.

שהרי אינו מוכר בשדה זו החיצון וכו׳ אבל בשדה  בא״ד, בסוה״ד,) ד

 (לעיל החתם סופר בחידושיהפנימי וכו׳ וליכא עין רעה גביה כלל. הקשה 

יפה מכר חלקו הפנימי לפנימי, והניח  ז:), אמאי לא אמרינן לחיצון דבעין

לו דרך כאילו מכרו לאיש אחר. וכתב, דמשום דמאן דאמר אחין שחלקו 

לקוחות הם סובר דאין ברירה, אין מקום ששייך לומר עליו שהוא מקום 

דריסת רגלו, ומשום הכי אין משוייר [בפועל] לפנימי דרך. והיינו משום, 

הם בחיצונה, חציו של זה וחציו של דקודם שחלקו, הוי כל פסיעה של שני

זה. ואחר שחלקו, כל אחד מוכר בעין יפה את מקום חצי הפסיעה שהיה 

לו בחיצון, ונמצא שאין הפנימי יכול לעבור, משום שמקום חצי כל פסיעה 

 אינו שלו.

 ד״ה ולא סולמות,(ז:)  רש״י לעילפירש  גמ׳, ולא סולמות זה על זה.) ה

ל עלייה אין לו לקבוע סולם בחצירו של זה דאם נטל זה בית וחצר וזה נט

דהיינו ר״י, הקשו בשם  ד״ה ולא סולמות(ז:) והתוס׳ לעיל לעלות בעלייתו. 

דאיירינן  ר״י,הא דקתני לעיל מינה דאין להם דרך זה על זה. ותירצו בשם 

בגוונא שלקח זה בית וזה עלייה וחצר, ואין לו לסמוך הסולם בכותל של 

 שם).( הרמב״ןוכן פירש זה לעלות לעלייתו. 

דאין לו לקבוע  ד״ה ולא סולמות, בתוה״ד,(ז:)  רש״י לעילפירש גמ׳, שם. ) ו

שם), דמשמע, דאם אביו היה ( הרמב״ןהסולם בחצירו של זה. ודייק 

מטלטל סולם לכאן כדי לעלות, אין לו לזה לקבוע הסולם כאן כדי לעלות. 

ק סולמך. ועיין להלן אות אבל אם היה הסולם קבוע, אינו יכול לומר לו סל

 ט.

(השני), דאם  ד״ה ולא חלונות רשב״םפירש  גמ׳, ולא חלונות זה על זה.) ז

ד״ה ולא (ז:)  רש״י לעילרצה לבנות בחצרו כנגד חלון אחיו, בונה. וכן כתב 

שם) כתב, דאין ( והריטב״אדאין יכול לערער על סתימת אורו.  חלונות,

תו שיש לו חלון חייב לסתמו משום להם דין חלונות זה על זה, משום שאו

 והרמב״ןהיזק ראייה, ומשום הכי יכול אחיו לבנות כנגדו ואף שמאפיל. 

שם) דייק, [מהא דלא פירש רש״י לענין היזק ראייה], דרש״י סובר, שאין (

יכול למחות באחיו על היזק ראייה, משום שלא חלקו על מנת שיצטרך 

 ות הבאה.לסלק דברים שהיו בזמן אביו. ועיין בא

דהני  רש״י,ז:) בשם  (לעיל הרמב״ןעיין באות הקודמת. כתב  גמ׳, שם.) ח

מילי שלא החזיק בחלונות לאחר חלוקה, אבל החזיק יכול לעכב עליו שלא 

דלא שייך חזקה, משום דאינו יכול למחות בו , יבנה כנגד חלונותיו. ותמה

ות ולומר לסתום החלון (כמבואר באות הקודמת). ואפשר, שהיה יכול למח

אחר חלוקה שאינו מוחל על החלון שיחזיק עליו בו. והוסיף, שאם מאפיל 

עליו עד שאין יכול להשתמש כדרך שאר הבתים, יכול למחות בו, דהא 

 הוי כמאן דעלו אהדדי לענין אורה.

ד״ה ולא אמת, (ז:)  רש״י לעילפירש  גמ׳, ולא אמת המים זה על זה.) ט

הרמב״ן שדהו של זה לתוך שלו. ודייק דאינו יכול להביאה מן הנהר דרך 

ז:), דמשמע דסובר, דאם היתה אמת המים קבועה שם וחלקו, אין  (לעיל

דאף  הרב ר׳ משה הספרדי,יכול לומר לו סתום אמת המים. והביא בשם 

 בקבועה יש לו להסירה.

הא עד השתא נמי עסקינן  הרש״ש,הקשה  מתני׳, המוכר את הבית וכו׳.) י

ה צריך למיתני הכי. עוד הקשה, אמאי לא כיילינן אלו במוכר בית, ולא הו

(סא. סד.) במתניתין. ותירץ, משום דקתני סיפא בזמן  לעילדאינם מכורים 

(שם), ומשום הכי תני תו  לעילשאמר לו וכו׳, והוה טעינן דקאי נמי אהנך ד
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 (בעמוד ב׳). ״המוכר את הבית וכו״, וכדאיתא להלן

משום  רשב״ם ד״ה אבל לא,ש פיר מתני׳, אבל לא את המפתח.) יא

(לה. מדפי הרי״ף), דאף דהמפתח קבוע  הנימוקי יוסףדמיטלטלא. וביאר 

(בעמוד ב׳) דהוי דומיא דדלת, מכל מקום אין קביעותו  להלןכדאיתא 

 קביעות גמורה כמכתשת, ומשום הכי אינו מכור.

(פרקין מ״ג),  המלאכת שלמההאפרכסת. ביאר  רשב״ם ד״ה הקלת,) יב

(בפירוש המשניות) פירש, דהוא  . והרמב״םשנותנים בו החיטהדהוא הכלי 

 סביב לריחיים, כדי שלא יתפזר הדבר הנטחן.

הפני תדע מדמקבלי טומאה. הקשה  תוס׳ ד״ה לא מכר, בתוה״ד,) יג

(סו.) דסבירא להו דדף של נחתומין  דלקמןדילמא אתי כרבנן  שלמה,

והקובץ החיבור. שקבעו בכותל טמא. אי נמי, דילמא מיירי שנטמא קודם 

(אות רפג) הקשה, דבתנור איכא גזירת הכתוב דמקבל טומאה  שיעורים

והניחו  ד״ה ההוא לאידך.(שם) רש״י (קכה.) ובבשבת  במחובר, כדאיתא

 בצריך עיון.

אמאי נקט בגמרא ולא את הריחים כיון דאפילו ר׳  בא״ד, בתוה״ד,) יד

שפיר. אף על דבשלמא לגירסא קמא אתי  המהרש״א,אליעזר מודה. ביאר 

גב דרבי אליעזר מודה אף בתנור וכיריים, מכל מקום דרך התנאים לנקוט 

אף דברים דלא פליגי. אלא לגירסא זו, כיון דנקט תנא קמא תנור וכירים 

דפליג בהו רבי אליעזר, לא הוה ליה לומר נמי ריחיים, משום דכל שכן 

 הוא, דהא לא פליג רבי אליעזר בהא.

 

 דף סה ע"ב

 הרש״ש,כגון קנים שבכרם. העיר  ה לימא מתני׳, בתוה״ד,רשב״ם ד״) טו

(סט.) איתא, דלכולי עלמא הקנים מכורים, אלא דלרבי מאיר אפילו  לקמןד

 אינם עומדים בשדה, ולרבנן דווקא בעומדים בשדה.

אף מפתח בשל עץ מיירי דקביעא  רשב״ם ד״ה והא מפתח, בתוה״ד,) טז

הרב ר׳ בשם  הרשב״אושיש מפתחות שאין מזיזין אותן מן הפותחת. 

פירש, דמפתח קבוע היינו קבוע לתשמיש דלת זו  יהוסף הלוי אבן מיגש

 שאינו ראוי למנעול אחר, אף על פי שאינו קבוע בדלת.

 גמ׳, בין כך ובין כך לא מכר לא את הבור ולא את הדות ולא את היציע.) יז

אמאי לא נקטינן חדר. ותירץ, משום דאתיא בכל שכן,  הריטב״א,הקשה 

אי יציע דתשמישו שוה לתשמיש בית אינו נמכר, חדר העשוי לשמירת [

(סא.)  לעילממונו ואין תשמישו כתשמיש בית לא כל שכן, כדאיתא 

עוד תירץ, דאיירינן במיצר  ד״ה השתא יציע וד״ה חדר].(שם)  רשב״םוב

מיצרים חיצוניים, ומיעוטא קרו לחדר ובור וכו׳ בכלל בית, וגבי בור וכו׳ 

מיצרים חיצוניים לכוללם משום דהם תוך הבית, וצריך מיצרים לא מהני 

חיצוניים בשביל לכלול כל הבית עצמו. אבל חדר דהוי חוץ לבית אמרינן 

 סא:)]. הריטב״א (לעילדמיצרים חיצונים אתו לכוללו, [כמו שביאר 

שחטטו באמצע לקבל צרורות דבהאי בית  תוס׳ ד״ה צינור שחקקו,) יח

 הריטב״א,ם שעוברים על אותו בית קיבול. הקשה קיבול חשיבי מים שאובי

(יב:), דקיבול העשוי למלאות לא שמיה קיבול. ותירץ,  בסוכהדאיתא 

דאיירינן שעשוי לנקות הצינור כל שעה. אבל אם נכבש העפר ונדבק עד 

שאין המים העוברים יכולים לשטפו, נתבטל ממנו שם בית קיבול ואינו 

 פוסל.

ים נופלין מצינור וכו׳ כדתנן בפרק קמא ודוקא שמ בא״ד, בסוה״ד,) יט

דלא ניחא לתוס׳ לומר דמיירי דנפלו מצינור  המהרש״א,דתמורה. כתב 

לקרקע ומקרקע למקוה על ידי המשכה, ובדלית במקוה כ״א סאה, ומשום 

הכי נפסל. משום דלישנא ד״פוסל את המקוה״ משמע דהצינור פוסל את 

והוה ליה למתני, ״צינור המקוה, והכא אפילו על ידי המשכה פסול. 

שחקקו ולבסוף קבעו פסול להמשכת המקוה קבעו ולבסוף חקקו כשר 

 להמשכת המקוה״.

כתב גמ׳, הרי היא כקרקע וכותבין עליה פרוזבול ואינה מקבלת וכו׳. ) כ

יכין פ״ג אות פז), דלא סגי לומר הרי היא כקרקע,  (עוקצין התפארת ישראל

היא כקרקע ליָקנות בכסף שטר וחזקה, משום דהוה אמינא דלענין קנין הרי 

אבל לענין פרוזבול לא. ואי אשמועינן הני תרתי הוה אמינא הני מילי 

בממונא, דמדאורייתא אין דינה כקרקע אלא דהפקר בית דין הפקר, אבל 

בטומאה דהוי איסורא, לא ילפינן מממונא. ואי אשמועינן טומאה הוה 

ום דאפושי טומאה לא אמינא דתקנו נמי בטומאה דתהא כקרקע מש

מפשינן, אבל לחייבו חטאת בשבת דמקילינן דשמא יביא חולין לעזרה לא, 

 קא משמע לן דלכל מילי דינה כקרקע מדאורייתא.

אין כותבין פרוזבול וכו׳ והלכך  רשב״ם ד״ה הרי היא, בתוה״ד,) כא

ד״ה המוסר (ג:)  תוס׳ במכותציין ל הרש״שמשמסר שטרותיו לבית דין וכו׳. 

(פ״י מ״ב), המוסר שטרותיו לבית דין  בשביעיתשהקשו, דתנן  ושטרותי

והדר קתני פרוזבול, אלמא תרי מילי נינהו. ומשום הכי כתבו, דתרי מילי 

נינהו, והמוסר שטרותיו לבית דין אינו משמט מדאורייתא ופרוזבול 

 מדרבנן.

דהוה ליה כרודה פת וכו׳ אף על גב  תוס׳ ד״ה הרי היא, בתוה״ד,) כב

(בעמוד א׳)  דהתוס׳ לעיל(אות רפד),  הקובץ שיעוריםובר. העיר דתנור מח

כתבו, דחיבור תנור אינו חשוב חיבור, והביאו ראיה מהא  ד״ה לא מכר

דמקבל טומאה. ולפי זה, אין ראיה מרודה פת מן התנור דלא מיחייב 

חטאת. וכתב, דמוכח מהתוס׳, דלענין שבת חשיב חיבור אף דלא חשיב 

 ה.חיבור לענין טומא

 

 דף סו ע"א

אבל אם נטלה משם אז מקבל  רשב״ם ד״ה ואינה מקבלת, בתוה״ד,) א

המלוא הדבש טומאה כמאן דאמר וכו׳ דלא בעי מחשבה וכו׳. הקשה 

(פ.), דבמקומה מקבל הדבש טומאה שלא במחשבה, לקמן דאיתא  הרועים,

אבל בנטלה הוי סתמא כמשקה, ואם חישב עליו לאכילה הוי כאוכל, וכמו 

 הרשב״ם,וכתב, דצריך לומר, דכוונת  ד״ה דבש.(שם)  לקמן רשב״םשפירש 

שנטלה מן הקרקע ועדיין הדבש בכוורת, ואהא אמרינן דמקבל טומאה 

 שלא במחשבה אליבא דרב כהנא (שם).

(אות רפה), דהוא  הקובץ שיעוריםכתב תוס׳ ד״ה ומקבלת טומאה, ) ב

ארבי אליעזר וקאי  ד״ה ואינה מקבלת,טעות סופר, וצריך לומר, דהוא 

פ״י  היש סדר למשנה (שביעיתדאמר דאינה מקבלת טומאה. וכתב בשם 

, הא במקומהאמאי נקטינן דאינה מקבלת טומאה  התוס׳,מ״ז), דמקשים 

אפילו שלא במקומה אינה מקבלת טומאה משום דלא חיישינן בחיבור 

 ד״ה הרי היא.(סה:)  לעיל התוס׳הכוורת, כמו שכתבו 

פ״י יכין  (שביעית התפארת ישראלכתב  שבת פטור.גמ׳, והרודה ממנה ב) ג
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(בפירוש  הרמב״םאות לט), דאפילו הכי אסור מדברי סופרים. וכן פירש 

פ״י מ״ז), דאף דפטור ממיתה, חייב מכת מרדות  שביעיתהמשניות, 

 מדרבנן.

 רשב״ם ד״ה ה״ג התם,פירש  גמ׳, התם כדאמר ר׳ אלעזר טעמא וכו׳.) ד

ילו אינה מחוברת בקרקע ממש, ומשום דחשבינן לכוורת מחוברת אפ

פ״ג המשנה אחרונה (עוקצין דדבש במקום גידולו קרינן ליה יער. והקשה 

כקרקע וכו׳״,  היאמ״י), אם כן, אמאי קתני למתניתין בלשון נקבה ״הרי 

הא איירא בדבש עצמו. ותירץ, דפליגי נמי בכוורת עצמה כשהיא מחוברת, 

(פ״ג מ״ב,  באהלותד תירץ, דאשכחן ומשום כוורת קתני האי לישנא. עו

ועוד מקומות) לשון ״הבית טמא״, על מה שבתוך הבית, והכי נמי 

 במתניתין.

ואי דרשה גמורה היא דתורת כהנים  תוס׳ ד״ה ושאני פשוטי, בתוה״ד,) ה

אמאי לא הוכיחו מהא דאיתא לעיל  המהרש״א,אמאי תיבעי וכו׳. דקדק 

רתו למטה ברגלי השולחן היתה (צו:) דלדברי האומר מסג במנחותמיניה 

ולא בשולחן, טבלא המתהפכת טמאה, משום דדרשינן השולחן הטהור 

הויא דרשא גמורה אמאי  דתורת כהניםמכלל שהוא טמא. ואי דרשא 

בעינן דרשא ד״הטהור״, ועל כרחך דהויא אסמכתא בעלמא. והניח בצריך 

 עיון.

הקובץ קשה אמאי תיבעי תיפוק ליה מקרא דהתם. ה בא״ד, בתוה״ד,) ו

(אות רפו), דלא שייך לדרוש מהתם דמפקינן דכל משמשי אדם  שיעורים

מקבלים טומאה. דהכא מיירי בשולחן שבמקדש דאין אדם נשען עליו, 

ואינו משמש אלא למשמשי אדם, שמניחים עליו לחם הפנים, וכן טבלא 

אינה משמשת אלא למשמשי אדם, מדמדמינן טבלא לשולחן שבמקדש. 

 ך עיון. והניח בצרי

דריקן משמע  בתוה״ד, (בנמשך לעמוד הבא),תוס׳ ד״ה מכלל דשאיבה, ) ז

דבעבד עברי כתיב ״לא  הרש״ש,לגמרי ריקן שלא היה בו מים כלל. הקשה 

(יז.) אי בעינן חמישה  בקידושיןתשלחנו ריקם״ (דברים טו, יג), ופליגי תנאי 

גבי בכור  (שם) בקידושיןעשר סלעים או שלושים או חמישים. וכן איתא 

(מו.) דכלי ריקן מחזיק מלא  בסוכהוראייה, דאית להו שיעור. ועוד, דאיתא 

 אינו מחזיק, והיינו ריקן שאינו מלא. והניח בצריך עיון.
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(כלים פט״ו מ״ה),  המשנה אחרונהביאר גמ׳, בדף של מתכת מחלוקת. ) ח

יש עליו ״, משום דדוקא הוא טמא שנחתומיןדלפי זה הא דקתני ״דף של 

צורת כלי, אבל של בעל הבית לא. דצורת כלי של נחתומין היינו שניכר 

מתוך מלאכתו שמיוחד לפת, דאי לאו הכי לא היה לו שם בפני עצמו ״של 

״. אבל אם ניכר מהכלי עצמו שעשוי לפת, אין צריך שיקראו לו נחתומין

 ״של נחתומין״, אלא דינו כדף של נחתומין.

(בקושיות  הגרע״אן הכל שוה וכו׳. תמה דלרבנ רשב״ם ד״ה א״ה,) ט

עצומות), דלפי זה הויא סברת רבנן איפכא מדברי רבי אליעזר, והיה לו 

לומר דמעיקר הדין חקקו ולבסוף קבעו חשוב תלוש, ומדרבנן אף קבעו 

ולבסוף חקקו חשוב נמי תלוש, ובשאיבה דרבנן אוקמוה אדינא דקבעו 

יך עיון גדול. וכתב, דדווקא ולבסוף חקקו לא הוי כתלוש. והניח בצר

למסקנא אפשר לומר דסברי רבנן הכי, דאמרינן דהא דלא מכר את 

המכתשת הקבועה משום דאזלי לטעמייהו בדף דהוי כתלוש, ובמכתשת 

 .ד״ה אילמא רבי (סה:) התוס׳ לעיל איירינן אף שלבסוף חקקה כמו שכתבו

הכי נמי לרבנן  ועוד כיון דלרבנן דדף וכו׳ תוס׳ ד״ה בעי רב, בתוה״ד,) י

, דעת רבנן דדף, דאף קבעו דלהרשב״ם הפני שלמה,דמכתשת וכו׳. כתב 

תחילה חשוב תלוש. ורבנן דמכתשת סברי, דבקבעה ולבסוף חקקה חשוב 

מחובר ומכור. ואין טעמייהו משום דלעינן מכירה חשובה כבית. דאם כן, 

 אף בחקקה ולבסוף קבעה הוה לה להיות מכורה. 

ונראה לר״י וכו׳ או דלמא לענין הכשר זרעים לא  בא״ד, בתוה״ד,) יא

 בתוס׳ לעילדאזלי לשיטתם המרומי שדה, חשיב מחובר כמו כותל. ביאר 

, דביטול מיקרי היכא שמבוטל לעולם ד״ה היא גופה וד״ה אתיא אמיה (כ.)

ולא לשעה. ומשום הכי מספקינן, אי מהני ביטול לשעה לענין טומאה 

, דכל ביטול אינו אלא ה בעי רב סוברהרשב״ם ד״שיהא כקרקע. אבל 

ד״ה ואף על גב דבטלינהו ובד״ה תבן  (ד.) מרש״י בסוכהלשעה. וכן משמע 

 .וביטלו

דלא מספקינן  תוספות הרא״ש,בשם  מקובצת השיטהשם. כתב  בא״ד,) יב

לענין קבלת טומאה דאצטרוביל, משום שהוא כלי העשוי לנחת ואינו 

 מקבל טומאה.

א נקט ההוא לישנא דהא ממכר אין להוכיח לאו דוק בא״ד, בתוה״ד,) יג

כתב, דשפיר נקטינן האי לישנא, דאין  איתן המצפהאהכשר זרעים. אבל 

(צה:)  בשבתלהחשיבו כתלוש לענין הכשר טפי משאר מילי, דהא איתא 

 דהתורה רבתה טהרה אצל זרעים.

דודאי חשיב מחובר וכו׳ והא ליכא למימר  רשב״ם ד״ה אליבא דר׳,) יד

משום דבעין יפה מוכר דהא כללא קאמר וכו׳. הקשה דטעמיה התם 

(סה:) דדילמא טעמא דרבי אליעזר  לעילדאם כן, אמאי דחינן  הריטב״א,

 התוס׳ ד״ה בעי רבמשום דבעין יפה מוכר. ומשום הכי פירש כמו שכתבו 

בשם ר״י, דאילבא דרבי אליעזר דדף קיימינן. וכתב, דאפשר לומר, דאחר 

דף דכללא הוא דכל המחובר לקרקע כקרקע, דשמעינן מרבי אליעזר ד

 (סה:) נמי טעמא משום הכי הוא. דלעילקיימא לן דברייתא 
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וממקרקעי ולא ממטלטלי כדאמר  רשב״ם ד״ה עישור נכסי, בסוה״ד,) א

(פ״כ מאישות ה״ה), דנוטלת עישור מן הקרקע, הרמב״ם בכתובות. כתב 

 (כתובות הר״ןנותנים. ותמה ואם רצו ליתן לה מעות כנגד עישור הקרקע 

ל: מדפי הרי״ף), דאין טעם לומר דתטול עישור של קרקעות במעות או 

מטלטלין. ומשום הכי כתב, דנוטלת עישור מכל הנכסים אפילו מן 

פ״ו סימן יט).  הרא״ש (כתובותהמטלטלין, וגובה אותו מקרקעות. וכן כתב 

עשרן שיש להם  וביאר, משום דכן דרך בני אדם שנותנים נדוניא לפי

 בקרקעות ומטלטלין, ומכל מקום גובה מקרקעות, ככתובה ומזונות.

הלכך במקומה עומדת  רשב״ם ד״ה אפילו מאצטרובלי, בסוה״ד,) ב

ד״ה ממקרקעי (נא.)  התוס׳ בכתובותוממקרקעי גביא ולא ממטלטלי. אבל 

כתבו, דבזמן הזה גביא ממטלטלין, משום דאנן סהדי שכל בני אדם  ולא

להשיא בנותיהם ממטלטלין, וחשיב כאמדנוהו שדעתו היתה  רגילים

 שתגבה ממטלטלין.

דסוגיא דשמעתא כרבי אליעזר  רשב״ם ד״ה אגבה מאצטרובלי, בתוה״ד,) ג
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סו:), הא  המרומי שדה (לעילסלקא וכו׳ כן פירש רבינו חננאל וכו׳. הקשה 

 רבנן נמי מודים דאיצטרוביל מכור עם הבית. ותירץ, דלרבנן אין ראיה

ממכירת בית לגביית עישור נכסי, משום דדווקא במכירה הוי כקרקע כיון 

איך פשוט לרב  רבינו חננאל,דבעין יפה מוכר. ומשום הכי היה קשה ל

נחמיה בריה דרב יוסף מה שהסתפק אביו. ועל כרחך, דקיימא לן הלכה 

כרבי אליעזר, דכל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע, ואליבא דחכמים 

 .סלקא בתיקו

(נא.)  התוס׳ בכתובות(חו״מ סימן צה סק״ה), ד הב״חשם. תמה  בא״ד,) ד

ד״ה ופסק הלכה, והתוס׳ בבבא (נט:)  ד״ה סוף סוף, והתוס׳ בבבא קמא

פסקו  ד״ה כבצורות דמיין(מג.) והתוס׳ בשבועות , ד״ה ואמר ר׳(ק:)  מציעא

 כרבי מאיר, דהמחובר לקרקע ואין צריך לקרקע לאו כקרקע דמי. ר״חבשם 

חזר ממה שפסק כרבי מאיר,  ורבינו חננאלותירץ, דסוגיין אחרונה היא, 

 ופוסק כרבי אליעזר.

אמאי תלה הלכה זו ברבי אליעזר דמיירי  הב״ח,שם. תמה  בא״ד,) ה

בשבועות בכוורת דבורים, ולא תלה בהא דקיימא לן כרבנן, דאית להו הכי 

דאפילו תלוש  (מג.) גבי ענבים העומדות להיבצר. ותירץ, דמהכא שמעינן

ולבסוף חיברו הוי כקרקע, והתם לא משמע אלא בגידולי קרקע דומיא 

 דענבים.

(חו״מ סימן צה סקי״ד),  בביאור הגר״אכתב  גמ׳, אפילו מעמלא דבתי.) ו

דמדאמרינן ״אפילו״, משמע, דלשאר מילי אינה כקרקע, דדווקא הכא 

 תילתוס׳ ד״ה מעמלא דבמגבינן מהא משום דסמכה עליה. וכל שכן 

 שכתבו, דכשבאה השכירות ליד האחים מטלטלי נינהו.

אם כן מטלטלי נינהו וכו׳.  ואם תאמר וכו׳ תוס׳ ד״ה מעמלא דבתי,) ז

כתב, דאם האב השכיר והגיע זמנו לגבות, נמי הוי כמטלטלין.  והריטב״א

והוסיף, דאין לומר שהשכירוהו היורשין לאחר מיתת האב, דהא הוי ראוי, 

 ובה מן הראוי.ועישור נכסי אינה ג

כגון שהשכירו וכו׳ דאין השכירות משתלמת אלא  בא״ד, בתוה״ד,) ח

(אות מז), דמשום הכי הוי דמי  והיד רמה הריטב״א,לבסוף. ביארו 

הקצות השכירות כפירות המחוברים לקרקע וצריכים לקרקע. והקשה 

(יט:) דישנה לשכירות  בעבודה זרה(סימן צה סק״ה), מהא דאיתא  החושן

ועד סוף, וכל פרוטה ופרוטה הויא מלוה גביה אלא דזמן הפירעון מתחילה 

 התוס׳ בבבא קמאבסוף, ולא הוו צריכים לקרקע. ותירץ, על פי מה שכתבו 

, דהא דישנה ד״ה דכ״ע ישנה(מח.)  ד״ה ואיבעית אימא, ובקידושין(צט.) 

לשכירות מתחילה ועד סוף היינו כשנגמרה לבסוף, דנעשית מלוה למפרע 

פרוטה ופרוטה. אבל כשלא נגמרה אינה נעשית מלוה, ודמי על כל 

 השכירות צריכים לקרקע, דאם לא ישלים משך השכירות לא יהא מלוה.

(סימן צה סק״ה), דהא דשכירות הוי  הקצות החושןכתב  שם. בא״ד,) ט

כקרקע, היינו לענין דיכול לגבות מן המשכיר. אבל לענין שתובע את 

וי כתובע מנה בתנאי שתתקיים השכירות, השוכר לשלם, אינו כקרקע. וה

דחייב שבועה לאחר שיתקיים התנאי, ולא אמרינן דאין נשבעים על 

 הקרקעות.

לגבי חצר מיהא בטלים ונמכרין בכלל  רשב״ם ד״ה המוכר את, בסוה״ד,) י

כתב, דדרך חצר סתם שיש בה בורות  הרא״ם בשםוהשיטה מקובצת חצר. 

רה כולל כל מה שדרך להיות בה. שיחין ומערות, ומשום הכי הבא למוכ

אבל אין דרך בית סתם שיהיו בו בורות שיחין ומערות, ומשום הכי אינו 

כולל בורות שיחין ומערות שבו, משום דבית סתם מכר, אלא משייר 

 השאר לעצמו.

הרשב״ם ולא חיטי ושערי. וכן כתב  רשב״ם ד״ה הרי כולן, בסוה״ד,) יא

דראייתו מדתנן במתניתין דלא  ש,הרש״וכתב  ד״ה הרי כולן.(סה:)  לעיל

(סה.). והיינו  לעילקנה מטלטלין, ולא קתני בהי מטלטלין איירינן, כדקתני 

משום דבסיפא איתא דכולם מכורים, ולא הוו כולם ממש, דהא איכא חיטי 

ושערי דאף בסיפא אינם מכורים, משום דאינם בכלל מטלטלין כדאיתא 

מדפי הרי״ף) כתב, דבסיפא מכורים כל (לה:  יוסף הנימוקי(קנ.). אבל  לקמן

המטלטלין שהם צרכי הבית, אבל מאני תשמישתיה וחיטי ושערי אינם 

דלשיטתו, הא דנקטינן במתניתין ״מטלטלין״, היינו  הרש״ש,מכורים. וכתב 

 (סה:). ועיין באות הבאה. לעילהמפורשין במתניתין 

בדים דאף בהמה וע הרש״ש,שם. עיין באות הקודמת. כתב  בא״ד,) יב

ד״ה בהמה (סח.)  לקמן הרשב״םאינם בכלל. והביא ראיה, מהא דכתב 

דאין בהמה ועבדים נקראים מאני תשמשיתיה, ומאחר שהם  ועבדים,

 ד״ה אלא מאי(סח.)  לקמן דתוס׳מכורים כל שכן חיטי ושערי. והוסיף, 

סברי, דבהמה ועבדים הוי טפי מאני תשמישתיה מחיטי ושעירי, דהא 

למפרך דעבדים יהיו מכורים גבי חצר, אף על גב דחיטי  כתבו דהוי מצי

 ושערי אינם מכורים.

ודמים מודיעים ליכא למימר דאין  רשב״ם ד״ה אלא אוירה, בסוה״ד,) יג

 ד״ה שמע מינה(סא:)  לעיל תוס׳ציין ל הפני שלמהאונאה לקרקעות. 

שהקשו, דהא דאין אונאה לקרקעות אינו משום ששוה יותר, דהא 

נמי אין להם אונאה, אלא הוי גזירת הכתוב, ושפיר שייך  הקדשות ועבדים

בהו הודעת דמים, ועוד, דהא יש להם ביטול מקח. ומשום הכי כתבו בשם 

דבקרקע לא שייך הודעת דמים, משום שלפעמים אדם קונה קרקע  ר״י,

 (צא:). בכתובותביותר ממה שהיא שוה, כדאיתא 

דהוא  ר״ח,בשם  ותרשב״ם ד״ה חולסאפירש  גמ׳, ובית החולסאות.) יד

הוסיף, דחזי  והשיטה מקובצתקרקע שעפרו חול ומוציאים ממנו זכוכית. 

 נמי לשטוח בו עורות.

חצר זו אני מוכר לך הכל מודין דלא  רשב״ם ד״ה ורבנן סברי, בתוה״ד,) טו

דאינו מוכרח. ועוד, דלישנא  הרש״ש,מכר אלא אוירה של חצר וכו׳. העיר 

ד מוקמינן פלוגתייהו הוה לן לומר דבאמר דמתניתין דחוקה בהכי. ועוד, כ

ליה חצר, כולי עלמא לא פליגי דאוירא משמע, ולאפוקי מפשטא 

 דמתניתין. והניח בצריך עיון.

גמ׳, מכר לו חולסית ומצולה החזיק בחולסית לא קנה מצולה החזיק ) טז

דהוא הדין במכר לו שדה וחולסית או שדה  הרש״ש,כתב  במצולה וכו׳.

 ד״ה חדא תשמישתא,(בעמוד ב׳)  להלן רשב״םרש ומצולה, כמו שפי

דכשעומדים שתיהם לדבר אחד חשובים כשדה אחת, וסדנא דארעא 

מחברם, אבל אם אינם עומדים לתשמיש אחד, החזיק בזו לא קנה זו. 

 והכא לישנא קצרה נקטי.

דהוא קרקעית  ר׳ חננאל,בשם  ד״ה מצולה רשב״ם. פירש גמ׳, ומצולה) יז

דהוא מקום לדגים.  יש מפרשים,וזהב. והביא, ד הנהר שמוצאים בו כסף

פירש, דהוא אגם מים כבריכה בתוך החצר, וראוי  והשיטה מקובצת

 לשרות בו פשתנו. או שנאספים שם המים, ומשקה מהם גינתו ופרדסו.

והיינו טעמא דמהאי קרא נפקא לן וכו׳.  רשב״ם ד״ה לא קנה, בתוה״ד,) יח

תיב גבי זכיית ארץ ישראל דהוי אמאי מייתי קרא דכ המרומי שדה,העיר 
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 לעיל הרשב״םמתנה, הא הכא איירינן במכר דשאני ממתנה, כמו שכתבו 

וכתב, דצריך לומר,  ד״ה אותה קנה.(שם) והתוס׳  ד״ה אותה קנה,(כג:) 

דמתנת ארץ ישראל שעומדת לישראל דמיא למכר. והוסיף, דאף דקיימא 

ואפילו חולסית ומצולה,  לן (בעמוד ב׳) דלוקח שהחזיק בקרקע זו קנה זו

משום דסדנא דארעא חד הוא. מכל מקום בלוקח ב׳ חצירות או ב׳ עיירות 

לא מהני חזקה באחת לאידך, דומיא דארץ ישראל שהוצרכו לישב בכל 

 עיר בפני עצמה.

והא דאמרינן בחזקת הבתים שני  רשב״ם ד״ה כיון שהחזיק, בתוה״ד,) יט

תירץ, דהתם  והרש״ש׳. שדות ומצר אחד וכו׳ לא תקשי לשמואל וכו

 מימרא היא, ואפשר לומר דלא סבר לה.

דהוה מצי לאתויי משמואל גופיה דסובר  הרש״ש,שם. העיר  בא״ד,) כ

(נד.), דהכיש מכוש אחד בשדה המסויימת במצריה, לא קנה אלא  לעיל

 מקום מכושו בלבד.
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׳ קא גמ׳, החזיק בחולסית קנה מצולה וכו׳ דסדנא דארעא חד הוא וכו) כא

 עיין לעיל אות יח. משמע לן.

גמ׳, בתולות אמר רבי יוחנן כלונסות של ארז שמעמידין בהן את ) כב

(יכין אות כח), דאותן כלונסרות של ארז התפארת ישראל פירש  הקורה.

(פ:), דעשרה מיני  לקמןעשויים מבתולות שקמה. [וצריך עיון מהא דאיתא 

קתני דהוו מעץ ארז.  ארזים הם, ולא הזכרה שקמה עמהם, ובמתניתין

כתבו, דבירושלמי  ד״ה ארבעה(כג.)  התוס׳ בראש השנה(א.ר.) אמנם 

 הגרע״א בגליון הש״ס למדרש רבהאיתא שהיו כ״ד מינים, וכן ציין שם 

 (שמות פל״ה)].

דמגלגלין בה את רשב״ם ד״ה חומרתא, פירש  גמ׳, גלגל חומרתא.) כג

רש, דהיא אבן גדולה (ערך גלגל) פי והערוךהקורה להעלותה ולהורידה. 

שיש בה נקב, ומכניסים אותה בראש הקורה השוכבת על הזיתים בשביל 

שתכביד. ומשום הכי נקראת ״חומרתא״, שעשויה כטבעת שיש בה נמי 

(יב:). [ומשום הכי  במועד קטןחור, ונקראת נמי ״חומרתא״, כדאיתא 

 נקראת ״גלגל״, דעשויה כעין גלגל].

רשב״ם ד״ה ושקין פירש  המרצופין.גמ׳, ולא את השקין ולא את ) כד

דלא מכרם משום דמטלטלי נינהו, וכל מילי דמיטלטלי אינם ומרצופין, 

כתב, משום דיכולים להכניס  הראב״דבשם  והשיטה מקובצתמכורים. 

 הזיתים בסלי נסרים. ומשום הכי נמי מכורים הנסרים.

 ה.גמ׳, רבי אליעזר אומר וכו׳ שלא נקרא בית הבד אלא על שום קור) כה

הבד״  בית(אות ו), דרבנן סברי, דאף דהכי הוא, מכל מקום ״ היד רמהכתב 

 מכר ולא בד עצמו.

שנותנין על גבי קרקע  רשב״ם ד״ה הנסרים,פירש  מתני׳, את הנסרין.) כו

המרחץ, ועומדין עליהם הרוחצים שלא יכוו רגליהם מחום הקרקע, אי נמי 

ם נסרים שמכסים בהם פירשו, דה והתוס׳ ד״ה לא מכרשלא יטנפו רגליהן. 

(פירוש המשניות  והרמב״ם(פרקין מ״ו),  ור״ע מברטנוראאת המים החמים. 

(יכין אות לג) פירשו, דהם לוחות שמניחים  והתפארת ישראלפרקין מ״ו), 

 עליהם הבגדים.

לתת בהן מים לרחוץ.  רשב״ם ד״ה ספלים,פירש  מתני׳, ואת הספלין.) כז

(פירוש המשניות פרקין מ״ו) גרסו,  םוהרמב״(פרקין מ״ו), ור״ע מברטנורא 

״. ופירשו, דהם כסאות לשבת עליהם בבית המרחץ. וביאר הספסלים״ואת 

 יכין אות לד), דיושבים עליהם כדי להזיע.( התפארת ישראל

דהוא מסך כנגד הפתח. עוד  רשב״ם ד״ה ווילאות,פירש  גמ׳, וילאות.) כח

ניות פרקין מ״ו) (פירוש המש והרמב״םפירש, דהוא בגד שמסתפגים בו. 

 תו כסינר, כדי לכסות הערוה במרחץ.פירש, דהוא כעין יריעה, וחוגרים או
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התוס׳ בשם השיטה מקובצת ביאר גמ׳, בימות החמה ובימות הגשמים. ) א

דהיינו דמספיקות בימות החמה ובימות הגשמים, כמו שביל קבוע  הרא״ש,

אינם מספיקות אלא בין בימות החמה ובין בימות הגשמים, אבל אם 

בימות הגשמים, מכורין. ואין לפרש, ״או״ בימות החמה ״או״ בימות 

הגשמים, משום דלא שכיח שמספיקות בימות החמה ולא בימות הגשמים. 

כתב, שהן מועטין. ומשמע מדבריו הרשב״ם בד״ה בין בימות אמנם 

אמאי לא פירש הרש״ש, דמספיקות רק בימות החמה. והקשה עליו 

 דהוי כמו שביל קבוע. רא״ש,כהתוס׳ 

היד כתב גמ׳, ואם אמר לו וכו׳ וכל תשמישיו אני מוכר לך כולן מכורין. ) ב

דדווקא אם אמר לו ״וכל תשמישיו״, אבל אי אמר ליה מרחץ רמה, 

״ותשמישיו״, אף דכתב ליה נמי ואילין מצרנהא, לא קני, משום דאיכא 

ילו בסתמא נמי קני, למימר דכוונתו אבית נסרים וכיוצא בהן,  דהנך אפ

 מכל מקום, כתב ליה משום שופרא דשטרא. 

כתב  גמ׳, אי אמר ליה בית הבד וכל תשמישיו ואילין מצרנהא קני.) ג

(לו. מדפי הרי״ף), דהוא הדין נמי במרחץ ובית הבד שהם הנמוקי יוסף 

בתוך החצר, ואף שאינם מיוחדים אלא לבני החצר, מכל מקום, כיון דאמר 

 אילין מצרנהא, קנה. כל מה שבתוכו ו

(סימן יא) וכל תשמישיו וכו׳. הרא״ש  מרחץגמ׳, אמר ליה תנינא בית ) ד

התורת חיים, ״. וכתב הבד(לו: מדפי הרי״ף) גרסו בברייתא ״בית והרי״ף 

(פכ״ה ממכירה ה״ח) נמי משמע הכי, דדווקא בבית הבד הרמב״ם דמדברי 

מצרנהא״, אבל גבי לא קני החנויות שחוצה לה, אלא אם כתב לו ״ואילין 

מרחץ אם אמר לו בית מרחץ וכל תשמישיו אני מוכר לך, קנה הבריכות 

ובית העצים, אף דלא כתב ליה ״ואילין מצרנהא״. וביאר טעם החילוק, 

דגבי בית הבד אפילו אם אמר לו ״הוא וכל מה שבתוכו״, אכתי לא מכר 

שיו״, איכא לו את השקין והמרצופין, ולכך אפילו אי כתב ליה ״וכל תשמי

למימר דלא אתי לטפויי אלא הנך, כיון דמונחין בתוכו, אבל החנויות 

שחוצה לו אכתי לא מכר לו, אלא אם כתב לו ״ואילין מצרנהא״, דעל 

דדבריו אינם החוסן ישועות, כרחך אתי לטפויי נמי חנויות. וכתב 

מוכרחים, דכי היכי דלא כתב ליה ״היא וכל מה שבתוכה״, ואף דכתב ליה 

״וכל תשמישיו״, אכתי יש לומר דלא אתי לטפויי אלא נסרים וספלים, 

הרשב״ם בד״ה הכי דאינם מכורים בסתמא. וכתב, דיותר נראה כגירסת 

דרב יוסף פשיט מבית המרחץ, דהא מייתינן האי עובדא הכא, ולא כתב, 

 מייתי לעיל אמתניתין דמוכר בית הבד.

אמאי הוצרך ון דיונה, הקיקיהקשה גמ׳, ואלא מאי עבדא כמטלטלי. ) ה

לאריכות זו, הוה ליה למימר בקיצור דאפילו תימא דכמקרקעי דמי, ושאני 

בין קרקע דניידי וכו׳. ותירץ, דלא בעי לשנויי הכי, דיש לומר כיון דמן 
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התורה עבדים הוקשו לקרקעות, וגם בלשון בני אדם קרו ליה קרקע, אם 

, סתמא דעתיה אקרקע. ולפי כן, אף דניידי יהיו מכורין, דהמוכר את העיר

דאי נימא דעבדא כמקרקעי התוס׳ בד״ה ואלא מאי, זה יישב נמי קושית 

לא תקשי מבהמה, דאין סברא שיהיה גרוע קרקע דניידי ממטלטלין אף על 

גב דלא ניידי, דסברא היא דקרקע יהיה מכור, ולכן דייק ואלא מאי עבדא 

ם כמטלטלי בלשון בני כמטלטלי דמי מאי אפילו, דהא מכל מקום אף דה

אדם, על כל פנים בתורה הוקשו לקרקעות, ואם כן, מאי לשון ״אפילו״, 

דלכל הפחות יהיו שקולין כשאר מטלטלין, כיון דמהתורה הם כקרקעות, 

דבשלמא בהמה דהוי מטלטלין בלאו הכי אין סברא שתהא נמכרת, ולכן 

אני בין ניידי אי ניידי שייך לומר ״אפילו״, אלא מאי אית לך למימר דש

ללא ניידי, וניידי גרוע, ושייך לומר ״אפילו״, אי מהתורה הוי כקרקע, אם 

 כן, יש לחלק כן אף אי נימא דעבדא כמקרקעי דמי. 

(פ״ד מ״ז) ר״ע מברטנורא  פירשגמ׳, בשלמא למאן דאמר בר מחווניתא.  ) ו

, פירשובד״ה הסנטר , דהוי גנות ופרדסין השייכין לעיר. בד״ה בית השלחין

דהא הכא אמרינן התוס׳ יו״ט, דהוי העבד הממונה לשמור העיר. והקשה 

דלמאן דמפרש בית השלחין גינוניתא, דהיינו כמו שפירש הר״ע 

מברטנורא, לא מצי לפרושי דסנטר הוי שומר העיר, אלא הוי באגי. דהא 

המחצית לית לן למימר דסנטר הוי שומר, ובאגי מכור מכל שכן. ותירץ 

חך צריך לומר דבזמן חכמי הש״ס היה לסנטר שני פירושים, דעל כרהשקל, 

והא בד״ה הכי גרס]. (ע״ב) התוס׳ לקמן באגי ובר מחווניתא, [וכמו שכתבו 

דהוקשה לגמ׳, דאי כוונת ר׳ שמעון בן גמליאל דסנטר היינו בר מחווניתא, 

הוה ליה לפירושי תרווייהו, דלא נטעה לומר דסנטר היינו באגי, דכיוון 

 קמא מיירי בגנוניתא, מסתמא לא הפליג לחלוק יותר מדאי.דתנא 

ואם תאמר דבכולי גמ׳ הוו בית השלחין באגי וכו׳. תוס׳ ד״ה מי סברת, ) ז

הקשה להיפך, דעל כרחך שלחין הוי גנוניתא ולא באגי, הרמב״ן  אמנם

(כח.), דקתני ובית השלחין לעיל וכן מוכח נמי  ,(ב.)במועד קטן וכדאיתא 

תדיר, ובאגי אינן עושין פירות תדיר. ותירץ, דהא דמספקא  שעושין פירות

הכא, הוי דווקא בשלחין דקתני גבי מכר, אבל בעלמא פשיטא ליה. 

תירץ, דשלחין הוא לשון כללי על הדבר שצריך השקאה, והריטב״א 

ובמועד קטן מיירי בין גנוניתא ובין באגי, והוי נמי לשון פרטי על באגי 

(כח.), הוי לשון פרטי על לעיל חוד, והא דקתני לחוד או על גנוניתא ל

גנוניתא, ובמתניתין נסתפקו אם הוא פרטי בגנוניתא, או כללי אפילו על 

 באגי.
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החוסן ישועות, הקשה גמ׳, מי סברת שלחין גינוניתא מאי שלחין באגי. ) ח

דאדמיפלגי בדברי ר׳ שמעון בן גמליאל דאין הלכה כמותו, ליפלגו ברבנן 

שלחין גנוניתא או באגי. וכתב, דאפשר לומר דהך לישנא סבירא ליה,  אי

 דהלכה כר׳ שמעון בן גמליאל במשנתינו. 

הא בחידושי הגרע״א, וכן  הרש״ש,הקשה גמ׳, הא באגי עצמן מזדבני. ) ט

בתוספתא דמייתי, קתני בהדיא ״ואם אמר כל מה שבתוכה״ הרי כולן 

ריה, והוי כרשב״ג, ואם כן מאי מכורין, ובין כך ובין כך לא מכר לו שיי

קושיא, הא בתחילה דקאמר דסנטר דהיינו באגי לא מכר, מיירי דאמר 

סתם, והא דקתני ״אבל לא מכר שייריה״ דהיינו פיסקי באגי, הא באגי 

מכר, מיירי דאמר כל מה שבתוכה, ולכך באגי עצמן מכר. ונשאר בצריך 

 עיון.

ריכין אנו למימר דתרי גווני דבלאו הכי צתוס׳ ד״ה הכי גרס, בתוה״ד, ) י

דהא דקרינן להאי גברא הממונה סנטר, הוי על , ביארוהריטב״א סנטר הוו. 

שם שבר מחווניתא ממונה על הבאגי שנקראות סנטר, וכי היכי דקרינן 

(נה.), זהרורי על שם שממונים על מס פרדיסי ובוסתני הנקראים  לעיל

ניתין, על איזה מהם נאמר. זהרורי, ולכך פליגי הכא על סנטר הנאמר במת

 ועיין לעיל אות ז.

ומדקאמר אבל לא את שיריה דהיינו פיסקי באגי מכלל בא״ד, בתוה״ד, ) יא

דאי סנטר הוי בר  ,ביארוהריטב״א והר״י מיגש דאיירי לעיל בבאגי. אמנם 

מחווניתא, הא כיון דסנטר מכור, כל שכן דפיסקי באגי יהיו נמכרין. ועוד 

אמרת דסנטר היינו בר מחווניתא, אמאי איצטריך  דאיהר״י מיגש, ביאר 

תו למיתני סיפא ״אבל לא את שיריה״, דמשמע דבאגי עצמן מזדבני, 

 השתא בר מחווניתא מזדבן, כל שכן דבאגי מיזדבני. 

מכלל דאילו שתק היו מכורין בכלל רשב״ם ד״ה את הקנים שבכרם, ) יב

גד ב׳ ואחד דמהכא אין ראיה לכרם דהיינו ב׳ כנהרש״ש, שדה. הקשה 

יוצא זנב, דיש לו שם בפני עצמו, והוי כמו ערוגה קטנה של בשמים, והתם 

מיירי בפחות מה׳ גפנים, או דאינן נטועין כהלכתן. ומתניתין נמי אפשר 

 לומר דמייירי בהאי גוונא, והא דקאמר ״שבכרם״ לאו דווקא. 

קנים הרבה הרשב״ם בד״ה חיצת הקנים, ביאר מתני׳, חיצת קנים. ) יג

(לו: מדפי הרי״ף) גרס, מחיצת הקנים. וכן נקט וברי״ף דלים בקלח אחד. הג

 (פכ״ו ממכירה ה״ב). הרמב״ם 
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דנמצאים במקום הגדר זו  היד רמה,ביאר גמ׳, אבנים הסדורות לגדר. ) א

 בצד זו כדרך שמסדרין אותו לבנין, ואף דלא מחברי בטינא.

נן לא מזדבני עד דסידרן לרב[רשב״ם ד״ה אע״ג דלא סידרם, בתוה״ד, ) ב

(אות ד) הגיה, דהוי בהגהות הב״ח לכך דהיינו מעשה גדול ותשמיש קבוע. 

תשמיש קבוע. ולכאורה נראה דהוכרח לומר כן, דהא למעשה גדול 

כתב, דהא דאמרן לעיל אפילו תימא ר׳ דהרשב״ם לעיל בד״ה ואע״ג דלא, 

ם כן משמע מאיר התם קביע הני אבני דאכפא דמתקני קרי קביעי. וא

 מהכא דאף לר׳ מאיר בעינן קבוע, ומאי בינייהו בין רבנן לר׳ מאיר]. 

דמיירי דעדיין משבחת הריטב״א, ביאר גמ׳, אף על גב דמטאי למחצד. ) ג

בקרקע, דאי לאו, הוי כתלושה דכל העומד ליקצר כקצור דמי, ואינה 

 טפילה כקרקע. וכן ביאר נמי בהמשך דבריו, דהא דאמרינן דלא מכר את

התלושה, ואף על גב דצריכא לארעא, הוא הדין נמי כשהיא מחוברת, ולא 

 צריכה לארעא כלל.

ובדלא מטאי לא רשב״ם ד״ה ואף על גב דמטאי למיחצד, בתוה״ד, ) ד

אמאי לא יניח, ומאי הרש״ש, איצטריך וכו׳ וזה הלוקח לא יניח. הקשה 

לכי יבשי שנא משייר שני אילנות, דאפילו לר׳ עקיבא דבעין יפה מוכר, ו

אין לו קרקע, מכל מקום, כל זמן שלא יבשו לא מצי למימר ליה עקור 

 אילנך וזיל. ונשאר בצריך עיון.

גמ׳, ואת השומירה שאינה עשויה בטיט אף על גב דלא קביעא בארעא. ) ה

(לו: מדפי הרי״ף), נקט להיפך, דהיינו את השומירה הקבועה הנמוקי יוסף 
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הרבה כמנהג העולם, דמכל מקום, בשדה, ואף שלא שם סביבותיה טיט 

הר״י מיגש, כיון שמכוסה וטוחה מלמעלה, חשיבא כמחוברת. וכן ביאר 

דאף דלא קביעא בארעא בטיט, שנמצא שעשויה לטלטל ממקום למקום, 

מכל מקום, כיון שבשעת המכירה הרי היא קבועה בארץ, לא הוי 

ץ, ולא כמטלטלים שאינם נמכרים בכלל השדה, כיון דהיתה קבועה באר

היה לה שם בפני עצמה, ואף שקבועה בארץ אינה חשובה בפני עצמה, 

 שהרי אינה עשויה בטיט, ולכך נמכרת בכלל השדה.

דהכי מספקא ליה, דאף  הרשב״א, ביארגמ׳, מלבנות של חלונות מהו. ) ו

דלגבי פתחים לא פשיטא לן, הכא גבי חלונות מי נימא דודאי לנוי בעלמא 

ברא בטינא, או דילמא כיון דמחברי מחברי, והרי עבידי, כל היכא דלא מח

הן כמלבנות של פתחים. והקשה, דאי מדמי ליה למלבנות דפתחים, מאי 

נפקא מינה, בין אם תימצי לומר דודאי לנוי עשויין, ובין אם תימצי לומר 

שהן בספק כמלבנות של פתחים, דבין כך ובין כך מספק לא קנה, והוי 

 א מינה לתרעומת דברים.בחזקת מוכר. ותירץ, דנפק
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(אות רפח), הקובץ שיעורים הקשה גמ׳, מנא הני מילי וכו׳ דאמר קרא. ) ז

מאי שנא הכא דאיצטריך קרא, טפי מכל הני דאמרינן זה מכור וזה אינו 

מכור, דעל כרחך הטעם משום דכן הוא בלשון בני אדם, ואמאי לא נאמר 

ר דפשיטא לה לגמ׳ דבלשון בני כן נמי בחרוב המורכב. וכתב, דאין לומ

אדם חרוב המורכב הוי בכלל שדה, דאם כן מאי אהני קרא, כיון דכוונתם 

 היתה למכור גם החרוב בכלל שדה.

 הראב״ד,בשם הריטב״א . כתב גמ׳, צריך למיכתב ליה קני לך דיקלין) ח

, משמע, דהוי צורך הלוקח, ואי אתא מוכר ויערער עליו צריךדמהא דאמר 

ק בשדה ויאמר לא מכרתים לך, ערעורו ערעור, וכשלא עירער, קודם שיחזי

אם כן, היכי אמרינן הריטב״א, אמרינן דכי לא כתב ליה הכי, קנה. והקשה 

דהוי שופרא דשטרא. ועוד הקשה, מהא דקתני במתניתין, דהמוכר את 

השדה מכר לגמרי את כל האילנות, חוץ מחרוב המורכב וסדן השקמה, 

וכר מערער, דאין חוששין לו. לכך ביאר, דהא דמשמע דמכור, אף דמ

דקאמר ״צריך״, היינו משום דלא ליטרח למיחת בדינא, ומכל מקום שבא 

 להזכיר, יזכיר כל המינים, דלא לישתמע מיניה שיורא. 

(חושן משפט סימן רטז סק״א), דמשמע שצריך הסמ״ע כתב גמ׳, שם. ) ט

הרמב״ם מע מלשון שיפרט ויכתוב כל פרטי אילנות שבו. וכתב, דכן מש

לא משמע כן, מהא דכתב שהקונה הטור (פכ״ד ממכירה הי״ד), ומלשון 

שדה, טוב לו שיפרש בשטר שמכר, אותו וכל האילנות שבו, ומשמע דסגי 

 במה שכתב ״וכל האילנות שבו״.

כיון דכתבי בחידושי הר״ן, הקשה גמ׳, אפילו הכי שופרא דשטרא הוא. ) י

דשטרא, אף דלא צריך, ורבנן נמי  אינשי לישנא יתירא משום שופרא

מתקני למכתב הכי, אמאי מודה ר׳ עקיבא, בזמן שאמר לו חוץ מאלו, דאין 

צריך ליקח לו דרך, נימא, לשופרא דשטרא כתב הכי. ותירץ, דכי אמרינן 

לשופרא דשטרא, הני מילי גבי לוקח, דכיון דאתי לאפוקי מחזקה דמוכר, 

בהדיא, לפי שחושש שאם  דאף דלא צריך לפרש, מכל מקום מפרש

יסתפקו בית דין בדבר יעמידו בחזקת מוכר, וחיישינן לבית דין טועין, אבל 

מוכר שהוא מוחזק, ליכא למיחש, דאין הדבר מצוי שיהיו בית דין טועין כל 

כך שיוציאו הדבר מחזקתו, והיינו דאמרינן כל לישני יתירא דאמר מוכר, 

 רא דשטרא איכוין. לטפויי קאתי, אבל אי אמר לוקח, לשופ

דאפילו אי אתי לפני בית דין טועין יהבי  רשב״ם ד״ה שופרא דשטרא,) יא

(חושן משפט סימן רטז  הסמ״עליה שהרי מפורשין בתוך השטר. הקשה 

סק״ב), דאכתי איכא למיחש לבית דין טועין, שיפסקו ליתן ללוקח גם חרוב 

יר לנפשיה המורכב וסדן השקמה, כיון שנכתב בשטר מכירה סתם, דלא שי

כלום. ותירץ, דכולי האי לא טעו. ועוד כתב, דבית דין שאינן בקיאין בדינין 

רגילין להחמיר, וכל מה דאינו מוכח מתוך השטר שמכר לו, רגילין לפסוק 

בו המוציא מחבירו עליו הראיה, ומשום הכי, אף שכתוב בשטר שמכר לו 

 כל האילנות, יאמרו שאין סדן השקמה והדומה לו בכלל. 

הא הוי דבר הרשב״א, הקשה גמ׳, ואי לית ליה זבין ליה תרי דיקלי. ) יב

שלא בא לעולם דלא קני, ואפילו לרב הונא דאמר קונה, הא יכול לחזור בו 

דהא דאמרינן דאינו קונה דבר הרי״ף, עד שלא באו לעולם. ותירץ בשם 

שלא בא לעולם, הוי דווקא כשאינו מצוי לקנות, אבל בדבר המצוי לקנות 

דהא כל שאינו ברשותו, , יקלי, קנה, וחייב להעמיד לו מקח. ודחה דבריוכד

חשיב דבר שלא בא לעולם. ועל כן כתב, דהא דאמרינן הכא דיקנה, לא 

לענין לחייב את המוכר לקנות, אלא שאם רצה שיהיה ממכרו קיים, יקנה 

דכתב, דיקנה  הרשב״ם בד״ה זבין ליהלו שני דקלים. [וכן מוכח מדברי 

(סימן יב), דזבין ליה הרא״ש ו וכו׳ שלא יהא מחוסר אמנה. וכן כתב לצרכ

כדי לעמוד בדיבורו]. ודחה הרשב״א, דהא משמע מדבריו, דהלוקח מקפיד 

בדבר ואינו רוצה לקנות את השדה כיון שאין לו שני דקלים, ולכך אמרו 

שאם רוצה להכריח הלוקח, דזבין ליה תרי דיקלי, והא כיון דהוי מקח 

שלא בא לעולם, שניהם יכולין לחזור בהם. ועוד הקשה, דהא הוי בדבר 

שני מכירות, השדה והדקלים, ואף שאין לו דקלים, מכירת השדה קיימת. 

דלא אמרינן דבר שלא בא לעולם, אלא כגון בעל העיטור, ותירץ, בשם 

פירות דקל, דשניהם יודעים ומתנים בדבר שלא בא לעולם, אבל אם 

לא בא לעולם ועל דעת כן נותן לו לוקח את מעותיו, המוכר מתנה בדבר ש

 הרי הוא מחוייב לקיים לו תנאו.

דאם יש לו דקלים  התוס׳ רי״ד,ביאר גמ׳, ואי משעבדי פריק ליה. ) יג

ועשאן אפותיקי לבעל חובו, חייב לפרוע לבעל חוב ולהוציאן מיד 

ך אני שיעבודם וליתנם לו, ואינו יכול לומר לו יהיו בידיך, ואם יטרפו ממ

אפצם לך, דכיון שעשאן אפותיקי בכל שעה יכול לבא ולהוציא מידו. וכן 

הדין אם רוצה להקנות לו אחרים, דאינו מתרצה הלוקח אם הם טובים, 

דיכול לומר לו לא מכרתה לי אלא שלך, ותפרע בעל חובך ותנם לי, או 

 תתפייס עמו שיסלק שיעבודו מעליהם.

(אות עא), דלא מצי למימר ד רמה היביאר גמ׳, ואי לאו מקח טעות. ) יד

ליה יהיבנא לך תרי דיקלי מעלמא. וכתב, דהוא הדין גבי לוקח, דאי בעי 

 לקיומי למקח על מנת לגבות מן הדמים לאו כל כמיניה.

לבד אותן שבשדה המכורין בכלל שדה רשב״ם ד״ה אי אית ליה דיקלי, ) טו

 שטרא הואהא אמרינן דשופרא דהתוס׳ רי״ד, דמכירה אחרת היא. הקשה 

למיכתב דיקלין תאלין והוצין, אף דאי לא כתב נמי קנה, והכי נמי כי אמר 

״ודיקלי״, על הנהו דיקלי קאמר. לכך ביאר, דכל הלשונות שהגמ׳ נוקטת, 

מיירי כשאין בשדה דקלים, ואתי למימר דיש חילוק בין לשון ללשון. דאם 

יון שאין שם אמר ״ארעא ודיקלי״, יהיב ליה תרי דיקלי בשדה אחרת, כ

דקלים, ולא הוי מקח טעות, דהא לא אמר שיש דקלים באותה שדה. ואי 
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אמר ״ארעא בי דיקלי״, היינו דחזיא לדיקלי, וקנה, אף שאין שם דקלים, 

וגם אינו צריך ליתן לו דקלים אחרים. ואי אמר ליה ״ארעא בדיקלי״, היינו 

  ות.שדה שיש שם דקלים, ולכך אם אין שם דקלים, הוי מקח טע

וברשב״ם ד״ה אי אית מיהו השתא גרע. תוס׳ ד״ה ארעא, בתוה״ד, ) טז

הקשה אהאי פירושא, דלפי זה איבעי ליה למימר לא יהיב ליה אלא ליה, 

דנקט הכי, אגב דבעי למימר זבין ליה התוס׳ הרא״ש, תרי דיקלי. ותירץ 

תרי דיקלי, פריק ליה תרי דיקלי, ומשום הכי נקט נמי האי לישנא דיהיב 

 ה תרי דיקלי.לי

בשם הנמוקי יוסף כתב גמ׳, אי דיקלא בישא הוא כל שכן הנך. ) יז

(לו: מדפי הרי״ף), דאם היו שם אילנות אחרים טובים מהדקל הרשב״א 

שאמר, לא אמרינן כל שכן הנך, אלא מאותו המין שמשייר בפירוש, 

 דמסתמא הכל מכור. 

שא טפי ומיהו אם יש בשדה דיקלי בירשב״ם ד״ה כל שכן, בתוה״ד, ) יח

(חושן משפט סימן רטז  השולחן ערוך כתב מהאי אינהו מזדבני בכלל.

כתב, והרמ״א סק״ד), דאם דקל רע הוא ששייר, לא קנה מהדקלים כלום. 

דיש אומרים דדוקא הטובים ממנו לא קנה, אבל כל האילנות הפחותים 

(שם), דדעת המחבר, הסמ״ע ממנו או אפילו כיוצא בו, קנה. וביאר 

נמי דדעתו היה לשייר לנפשו אף הדקלים הפחותים מזה, אלא דאמרינן 

דלא נחית לדקדק כולי האי לברר היותר גרוע ולומר עליו חוץ מזה. ודעת 

], דכיון דמן הדין היו כולם מכורין, הרשב״םהרמ״א, [והיא נמי דעת 

 ומשום הכי כל שנוכל לומר בשום צד שלא שיירו, הרי הוא בכלל המכירה. 

 

 דף ע ע"א

(אות עד), דדוקא היכא היד רמה כתב מ׳, חוץ מחרוב פלוני מהו וכו׳. ג) א

דלא כתב ליה כל השדה כולה בפירוש, ולא כתב ליה ולא שיירית בזביני 

אילין קדמי כלום, אבל היכא דזבין ליה כולה שדה, היא וכל מה שבתוכה 

בפירוש, ואילין מצרנהא, וכתב ליה ״ולא שיירית בזבינאי אילין קדמי 

ם״, אף דאמר ליה חוץ מחרוב פלוני, אותו חרוב הוא דלא קני, אבל כלו

 שאר חרובין קנה. 

אלא אי איכא מילתא לטפויי בהאי רשב״ם ד״ה חוץ מחרוב, בתוה״ד, ) ב

חוץ כגון דרך מטפינן ליה כדאמר במתניתין ומודי ר׳ עקיבא וכו׳. כתב 

דאין דיש לחלק, דהא דאמרינן במתניתין דאם אמר חוץ מאלו הרשב״א, 

צריך ליקח לו דרך, היינו היכא דמשייר כל החרובין והבורות, ולכך 

מפרשינן ליתור לשונו בשיורא, ועוד דבמאי דשייר מוקמינן, והלכך לא 

שייר אלא דרך, אבל הכא דשייר חד מינייהו ואיכא אחריני דלא שייר, 

ר, אמרינן דודאי אין כוונתו לשייר דרך, דהני נמי בעו דרך שלא יפרח באוי

ומאי שנא דשייר להאי ולא שייר לאחריני, אלא ודאי לשייר במה שמכר 

 דמיו של זה. 

דהוה ליה המחצית השקל,  הקשהגמ׳, תדע דאילו אמר ליה שדה וכו׳. ) ג

למימר האי ״תדע״ לעיל כשפשט לו דלא קני. וכתב, דיש ליישב לשיטת 

פי (לז. מדדהרי״ף  הרשב״א,(עיין באות הבאה). דהא ביאר הרשב״ם, 

הרי״ף) השמיט האיבעיא, משום דסבירא ליה דעל כרחך לא מיבעיא ליה 

כי אם לרבנן, דלית ליה לרבות דבר במה שאמר חוץ מחרוב פלוני, ומשום 

הכי איכא לספוקי דלמא אתי לגרועי. והוכיח נמי כדברי הרי״ף, דאי 

האיבעיא לכולי עלמא, מאי פריך ליה מברייתא, דלמא הוי כר׳ עקיבא 

לן כוותיה, ולכך אמרינן דגם שאר לא קני, והא דהזכיר חרוב פלוני  דקיימא

כדי לשייר דרך. וכתב, דלרשב״ם בעל האיבעיא הוא המקשה, ואם כן יש 

לומר דידע בנפשיה דהאיבעיא לכולי עלמא, בין לר׳ עקיבא ובין לרבנן, 

ולכן הוי סלקא דעתך נמי דפשטינן לכולי עלמא. ולפי זה מיושב אמאי 

י תדע רק השתא, כיון דבא ליישב למה לא הניח פירוש הברייתא אמר הא

 כסלקא דעתך של המקשן. 

ביאר  כלומר אלא וכו׳. רשב״ם ד״ה אלא לא קני הכי נמי לא קני,) ד

דסבירא ליה לרשב״ם, דאפילו הוי לשון מיותר ולטפויי מילתא  הרשב״א,

דמודה (עא.), לקמן קאתי, איכא למימר דלשייר לו דרך קאמר, וכדאיתא 

ר׳ עקיבא בזמן שאמר לו חוץ מאלו, דאין צריך ליקח לו דרך. והקשה, דלפי 

זה לא אתי שפיר בעיא ד״חוץ מחצי חרוב״, דאי כוונתו לשייר דרך, משייר 

לחציו ולא לכולו. וכתב דיש מפרשים, דלא איבעיא לן אלא לרבנן דאמרי 

ף), השמיט דין (לז. מדפי הרי״הרי״ף דאין צריך ליקח לו דרך. וכתב דלכך 

 זה. דהא קיימא לן כר׳ עקיבא.

באותו שדה שמכר שייר לעצמו דמי רשב״ם ד״ה ואית דגרס, בתוה״ד, ) ה

דאם לא נשאר הריטב״א, ההוא שדה דקאמר חוץ משדה פלוני. כתב 

 בשדה ט׳ קבין, כל המכר בטל, דהא מכר לו שדה. 

שפט (חושן מגמ׳, בעא מיניה וכו׳ המפקיד אצל חבירו בשטר. הש״ך ) ו

לסוברים דהוציא עליו כתב הרשב״א, סימן סט סקי״ד), הביא את קושית 

ידו נאמן לומר פרעתי, משום דאינו מקפיד להניחו כיון שאינו גובה בו 

ממשועבדים, בשטר פקדון נמי אמאי אינו נאמן לומר החזרתי אלא דווקא 

ול דלכך אינו גובה בשטר פקדון ממשועבדים, כיון דיכ הש״ך,במגו. ותירץ 

 .בפני שלמהלטעון החזרתי במגו דנאנסו. ועיין 

לעיל דמאי קא מיבעיא ליה, הא מספקא לן הריטב״א, הקשה גמ׳, שם. ) ז

), אי אמרינן מיגו במקום חזקה ולא איפשיטא. ותירץ, דאין כל החזקות :(ה

 והאור שמחשוות, דהכא אמרינן מיגו, ואף דצריך שבועה דאורייתא. 

יאר, דהכא שאני, דניתן על מנת כן שלא יהא ב ד״ה ובזה(פכ״ב מעדות) 

והקצות נאמן לומר החזרתי, דאי לא תימא הכי למה ניתן לו שטר זה. 

(סימן מז סק״ד) ביאר, דבשטר פיקדון לא שייך חזקה, כיון דיכול החושן 

 להיות שנאנס, ופטור בכך. 

מאי קשיא לרב הרשב״א, הקשה גמ׳, ולימא ליה שטרך בידי מאי בעי. ) ח

והא איהו בעי מעיקרא אי אמרינן מגו כי האי ונאמן, אי לאו, משום  עמרם,

דאמר ליה שטרך בידי מאי בעי, ואהדר ליה דנאמן משום מגו. עוד הקשה, 

דמאי רבותא איכא בהא דאמר אי טעין נאנסו מצי אמר ליה שטרך בידי 

מאי בעי, הא היינו דאהדר ליה מעיקרא. ותירץ, דרב עמרם קבעי דינא 

וכי אהדר ליה רב כהנא דנאמן, אכתי קבעי מיניה טעמא, ואהדר וטעמא, 

ליה דאי אמר נאנסו, מצי אמר ליה שטרך בידי מאי בעי, ואמאי לא 

שקלתיה לשטרא מההיא יומא, אלא מאי איכא למימר, דדלמא לא איזדמן 

ליה עד השתא ונאמן, הכא נמי נאמן בההוא מגו. [ולכאורה נראה דלכך 

דכתב דלא הוי מגו במקום עדים]. עוד כתב,  ליטעמיך,בד״ה ו הרשב״םכיון 

דהא דקאמר ולימא ליה שטרך בידי מאי בעי, לאו רב עמרם קבעי לה אלא 

  תלמודא.

ולא אמר אם כן שטרך בידי מאי בעי. תוס׳ ד״ה או דלמא, בתוה״ד, ) ט

תירץ, דשאני התם דכל זמן דלא הוי מקוים, לא חשיב שטר כלל, והרמב״ן 
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הפה שהתיר, אבל הכא הוי שטר על כרחו, ודלמא לא  דהפה שאסר הוא

 מהני מגו לביטוליה, כיון דאמר ליה שטרך בידי מאי בעי.

לאו משום מיגו במקום עדים קפריך דאם כן מאי תוס׳ ד״ה ולימא ליה, ) י

הרשב״ם דתוס׳ לא ניחא להו לפרש כמו שפירש המהרש״א, משני. ביאר 

ם עדים, דהא עביד איניש דלא הוי מגו במקובד״ה וליטעמיך אילו, 

למידחיה. דלפי דבריו, עיקר התירוץ חסר מן הספר, דמאי משני דכי אמר 

נאנסו מי מצי וכו׳, הא המקשה נמי ידע, אלא דהוה סלקא דעתיה דהך 

טענה דהחזרתיו הוה כמגו במקום עדים. ועוד כתב, דדברי הרשב״ם 

איהו גופיה דחוקים, דאם כן, מאי פריך טפי רב עמרם לרב חסדא, הא 

קמיבעיא ליה אי נימא מגו, ואם כן תיקשי ליה לנפשיה, ולימא ליה שטרך 

 בידי מאי בעי. (ועיין לעיל אות ח).

הא כי אמר נאנסו לאו מוכחא מילתא דלאו קושטא קאמר [בא״ד, ) יא

(הובא  הרשב״אדאף על פי שהשטר בידו יכול להיות שנאנסו. ולפי דברי 

שנאנסו הוה ליה לישקול לשטרא מהאי לעיל באות ח), יש ליישב דגם כ

יומא, והא דלא שקיל משום דלא איזדמן ליה, ואם כן אף במפקיד שייך 

 ).(נ.ו.)]. הרשב״םלמימר כן. (ונראה דזו נמי כוונת 
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הקובץ שבועת היסת קאמר. הקשה תוס׳ ד״ה סוף סוף, בתוה״ד, ) יב

. ותירץ, דתקנת (אות רצ), הא אין נשבעין היסת על טענת שמאשיעורים 

היסת היתה, שיהא דין כופר הכל כדין מודה במקצת, אבל לא יותר חמור, 

ומשום הכי בטענת שמא, דגם מודה במקצת פטור, לא תיקנו היסת, אבל 

בשבועת נאנסו, דהיכא דמודה במקצת נשבע על טענת שמא, איכא היסת 

 בטענת שמא דכופר הכל. 

(חושן הש״ך דהכא דרבנן. ואומר ר״ת דהך שבועה בא״ד, בסוה״ד, ) יג

דכתב, דבטענת החזרתי בעי הטור משפט סימן רצו סק״ג), הביא דעת 

שבועה דאורייתא, ודלא כמו שכתבו התוס׳. וגם התוס׳ לא כתבו כן, אלא 

לשיטת ר״ת דסבירא ליה דבעינן נמי הודאה במקצת, אבל למאי דקיימא 

ועה זו לן דלא בעינן הודאה במקצת בטענת נאנסו, אם כן גם שב

דלא הוי שבועה דאורייתא ממש, אלא כעין הש״ך, מדאורייתא. וכתב 

הקובץ שיעורים דאורייתא דהיינו שצריך לישבע בנקיטת חפץ. והקשה 

(אות רפט), דאם כן, ליכא מגו כלל. ותירץ, דכיון דמדרבנן צריך לישבע גם 

חר בטענת החזרתי, איכא מגו. עוד תירץ, דבנאנסו חיוב השבועה הוי רק א

טענתו, וקודם שטען אכתי ליכא חיוב שבועה, וכל זמן שלא נתחייב 

בשבועה אפשר להאמינו בטענה אחרת במגו דנאנסו, ואם כן, איכא מגו 

 גם אם לא יתחייב שבועה על טענת החזרתי.

הקשה גמ׳, לימא בפלוגתא שטר כיס היוצא על היתומים וכו׳. ) יד

, משום דמצי אמר ליה אפשר לומר דטעמא דדייני גולה דהיאך הרשב״א,

שטרך בידי מאי בעי, והא אכתי איכא מחצה מלוה דחייבין לפרוע, ולכך 

 נשאר השטר אצלו. ותירץ, דאם כן היה לו לכתוב שובר.

הקשה גמ׳, מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר דשטרך בידי מאי בעי. ) טו

דלפי דברי המקשה אמאי פליגי בשטר היוצא על היתומים,  הקיקיון דיונה,

יפלגו בשטר כיס היוצא עליו. ותירץ, דאי הוה פליגי בדידיה, היה צריך ל

להאריך, דאם טוען החזרתי גובה כולו, ואי טען נאנסו אינו גובה כולו, 

ולכך נקט בדיתמי, דבסתמא אינם טוענים כלום, אלא בית דין טוענים 

א, לפניהם, ואז גובה כולו, משום דטענת נאנסו אינו מועיל, כיון דלא שכיח

 וטענת החזרתי לך אינו מועיל, משום דשטרך בידי מאי בעי.

מנא לן למידק דשטרך בידי אלים בחידושי הגרע״א, הקשה גמ׳, שם. ) טז

כל כך, דלהוי אנן סהדי דלא נהמניה במגו, דלמא לא אלים אלא לעשות 

טענת פרוע לטענה גרועה מאוד, דאנן לא נטעון ליה. וכתב, דדלמא נאמן 

ה דשטרך בידי מאי בעי אלים לעשות פרוע לטענה דלא במגו, אלא דהחזק

שכיחא, דאינו שכיח לפרוע ולהניח השטר, ולכך לא טענינן פרוע, כי היכי 

 דלא טענינן נמי נאנסו, משום דהוי טענה דלא שכיחא. ונשאר בצריך עיון.

ואם תאמר וכו׳ דנטעון ליתמי נאנסו תוס׳ ד״ה מאן דאמר נשבע וגובה. ) יז

(לז. מדפי הרי״ף) תירץ, דלא טענינן נאנסו, דאם איתא אור והבעל המוכו׳. 

דנאנסו, מימר הוה אמר, משום דהוי טענה שאין המלוה יודע, ואין הלוה 

יכול לסמוך על ידיעתו של המלוה, אבל לגבי טענת החזרתים, הלוה סומך 

 על ידיעתו של המלוה, ומתרשל באמירתו עד שעת מיתתו.

אבוהון הוי מהימן לומר שנאנסו מיהו לא ואף על גב דבא״ד, בתוה״ד, ) יח

(במלחמות) כתב, דודאי טענינן ליתמי נאנסו, הרמב״ן טענינן להו. אמנם 

דאי לא, אף טענת חזרה לא נטעון להם, שהרי אין נאמנות טענה זו אלא 

מחמת טענת נאנסו, וכיון שאין אנו יכולין לומר נאנסו, היאך נטעון 

ן בהאי טענה, משום שהיה לו לומר החזירם לך, ואף שאביהם היה נאמ

נאנסו, אבל אנו שלא יכולין לומר נאנסו, היאך אנו נאמנים לטעון החזירם 

 לך, דמאחר שהיסוד הרוס היאך יתקיים הבנין.
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מתני׳, במה דברים אמורים במוכר אבל בנותן מתנה נותן את כולה. ) א

כגון חרוב המורכב דקאי דווקא בהני דהוו בתוך השדה, הר״י מיגש, כתב 

וסדן השקמה וכל הני מילי דאמרינן דליתניהו בכלל המכירה, דמכל מקום 

איתניהו בכלל נתינה, אבל מאי דלא קאי בתוך הבית ובחצר, כגון יציע 

ובחדר שלפנים ממנו, כי היכי דליתניהו בכלל מכירה, ליתניהו נמי בכלל 

ת יהיב ליה ולא הני, מתנה, דהא לא קיימי בתוך הבית אלא סמוכין לו, ובי

ומאן דסבר דבמוכר אין לו דרך עליו, הוא הדין נמי במתנה, כיון דלא הוה 

כתב, דאפילו בדבר שאינו עומד בתוך הדבר וביד רמה בתוך השדה. 

המכור אלא לפנים ממנו, היכא דהוי תשמישו לתוכו, כגון יציע, קני 

 בסתמא. (ועיין לקמן באות ז).

הריטב״א, הקשה ר החזיק בשדה זכה בכולם. מתני׳, המחזיק בנכסי הג) ב

אמרינן  :)(סבולעיל דהיאך עדיף בזה מלוקח, דאיכא דעת אחרת מקנה, 

(נג:),  לעיללגבי מצרים, דלוקח זוכה בהם, מה שאין כן בנכסי הגר איתא 

דלא זכה במיצר. ותירץ, דבנכסי הגר אי הוי בתוך השדה, קונה, כיון שאין 

ה שאין כן במוכר שמעכב מלהקנותו לזה, מפני מי שיעכב עליו מלקנות, מ

שהוא חשוב וראוי לעצמו, אבל במה שעומד חוץ לשדה, כגון מיצר אין כח 

בחזקה לחודא לזכות בו, אלא כשיש שם דעת אחרת מקנה, דכיון 

 דמסתמא אין לו לעכב לעצמו, אם כן מסייעו בקנייתו.

ו ״זכו״, ולגבי דהא דקתני לגבי האחין שחלקהרש״ש, ביאר מתני׳, שם. ) ג

נכסי הגר ״החזיק״, משום דחלוקת האחין אינה צריכה חזקה גמורה, דסגי 

 בהילוך.
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אפילו בור גת ושובך שבשדה קנה וכו׳ רשב״ם ד״ה זכה בכולה, ) ד

בתוס׳ ד״ה האחין שחלקו. להסתלק זה משל זה נתכוונו. וכן ביארו נמי 

תימא דהוי כתב, דמתניתין לא אתיא לאשמועינן אלא דלא הרש״ש אמנם 

ב׳ תשמישין, ולא תהני להו חזקת השדה, כמו חולסית ומצולה, דאמרינן 

(סז.), דללישנא קמא דרבא לא קנה, קא משמע לן דמהני. וכתב, לעיל 

 דמיירי שפירשו להדיא עם הבור. 

הרש״ש, מיהו ליכא מיצר. הקשה רשב״ם ד״ה החזיק בכולה, בתוה״ד, ) ה

ליה דלא קנה אלא מקום מכושו.  דשמואל סבירא, (נד.) לעילדהא איתא 

לבאר את כוונת , (נו.)המהרש״א לעיל וכתב ליישב על פי מה שכתב 

דלמאי דמסיק כדאזיל תיירא, מצינו בד״ה וקבעי, (נו.) הרשב״ם לעיל 

למימר דאליבא דשמואל נמי סגי בהכי ולא פליג בהא אדרב. ואם כן, הכא 

 נמי מיירי דאזל תיירא.

נותן מתנה כיון דרגיל ליתן בעין יפה וכו׳.  רשב״ם ד״ה זה היה לו,) ו

ביאר, דגבי מתנה, כיון דנותן בחינם ואינו ירא כלל, היה עליו והריטב״א 

לפרש חוץ מדבר פלוני, כיון דהמקבל ישתוק ויקבל מה שיתנו לו, אבל 

במכר לא היה למוכר לפרש, אלא על הלוקח שנתן מעותיו, כיון דהמוכר 

ה הלוקח ליקח, וסומך כי כל העולם יודעים מתיירא לפרש, שמא לא ירצ

 שהוא ימעט במקחו כל מה שיוכל. 

דשמעינן היד רמה, כתב גמ׳, הכא נמי מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב. ) ז

מהכא, דאפילו במידי דלא משמע בכלל זביני, כגון חדר ויציע וגג וכיוצא 

ק בהן דהוו רשות אחרת, קני להו מקבל מתנה, דאי הכא דאמר דאחזי

מאה גולפי ואשתכח דמחזיק מאה ועשרין, וקני כוליה, כל שכן היכא 

 דאמר ביתא סתמא. (ועיין לעיל באות א).

דלא דמי כלל, דהכא אמר שיעור מפורש. הריטב״א, הקשה גמ׳, שם. ) ח

ותירץ, דמתניתין דקתני נותן את כולן בעין יפה, ומה שלא הזכירם 

וימצא שם יותר ממה  בפירוש, היינו שהיה אומר מעט ועושה הרבה,

שאמר, הכא נמי לפי שלא היה ברי לו השיעור, תפס המועט ואמר מאה, 

 אבל דעתו היה על הכל. 

דלפי הרמב״ן, ביאר גמ׳, הני מילי גבי בור ודות דלא מכחשי בארעא. ) ט

שהבור והדות עצמן ארעא אחריתי, ואין ללוקח עסק בהם, ובתוך שלו אין 

לו וזה עומד בשלו, ומשום הכי לא נחית מכחישין כלום, אלא זה עומד בש

לשיורי במה שמכר, אלא הם עצמן ומקומן משוירים, לפי שאינם בכלל 

המכר. אבל גבי אילנות דמכחשי בארעא, חושש שמא יאמר לו לעקור 

מעכשיו, ויהיב דעתיה ומשייר בארעא דלוקח, וכיון דנחית לשיורא, שייר 

 קרקען לגמרי שלא יהא ללוקח עסק בהן.

מאי קאמר רב הונא אף על גב דאמרי ס׳ ד״ה אמר רב הונא, בתוה״ד, תו) י

דאמאי לא המהרש״א, וכו׳ אם כן מאי קאמר ואפילו לר׳ עקיבא. הקשה 

הקשה בפשטות, דמאי קאמר רב הונא ״אף על גב״, הא ודאי אי סבירא 

ליה לרבנן דקונה ב׳ אילנות קנה קרקע, משום דמוכר בעין יפה מוכר, טפי 

אשמועינן דשייר ב׳ אילנות דקונה קרקע, ולא מכר בעין יפה. הוה ליה ל

  הרמב״ן והרשב״א].[וכמו שהקשו 
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הר״ן, בשם השיטה מקובצת כתב גמ׳, הואיל ויונקין משדה הקדש. ) יא

כט.), משמע דהוי נדרים (וברשב״א דאינו אלא מדרבנן מפני מראית העין. 

ב), דתליא בפלוגתא דמשכיר (אות רצהקובץ שיעורים מדאורייתא. וביאר 

בית זה והקדישו המשכיר, האם מותר לשוכר לדור בו. וכתב, דמסוף דברי 

 הר״ן משמע, דטעמיה משום דעל מנת כן הנחיל יהושע את הארץ. 

הקשה גמ׳, אלא ר׳ שמעון דאמר כר׳ עקיבא ורב הונא דאמר כרבנן. ) יב

כל מקום דכי אמרינן דר׳ שמעון כר׳ עקיבא אכתי קשיא, דמהרשב״א, 

לכולי עלמא יניקתו משוירת למוכר, כל ימי העץ, ומנפשייהו קא ינקי. ואין 

לומר דלר׳ עקיבא דאמר מוכר בעין יפה מוכר, חרוב המורכב וסדן השקמה 

שאינן נכנסין בכלל מכירת השדה, הרי הן משוירים לעצים וצריך לקוצצן 

ליקח דרך.  כדי שלא יהיו יונקין משדה הלוקח, ואם קוצצן, אמאי צריך

ותירץ, דהמקדיש את השדה כולו בפירוש, אי אפשר לו לשייר אילנות 

לפניו, מפני שהן יונקין משדה הקדש, ואי אפשר דהשדה תהיה מוקדשת, 

ואילנות של הדיוט יונקין ממנו, דבשלמא אם היה משייר קרקע של הדיוט, 

 דמשייר גוף הקרקע, אבל אי אפשר לשייר יניקה בשדה הקדש.

ותימה לר״י דמכל מקום לאו מדנפשייהו ד״ה ואי סלקא דעתך, תוס׳ ) יג

תירץ, דנהי נמי שלא שייר לעצמו לגמרי אלא הקרקע והרמב״ן ינקי. 

הטפילה לאילנות, שהרי הלה זורע את השאר שהקדיש, מכל מקום, כיון 

דנחת לשיורא, שייר בגוונא שיהא לו רשות לקיים שם אילנותיו כדי שלא 

 יינקו משדה הקדש.

התוס׳ רי״ד, ביאר גמ׳, הא קא משמע לן דאי נפלו הדר שתיל להו. ) יד

דאף דתנן ואם מתו אין לו קרקע, ומשום מוכר בעין רעה מוכר, ואם כן 

הוא הדין להיכא דשייר אילנות לפניו, דבעין רעה מוכר, דאם מתו יש לו 

קרקע. מכל מקום, הוה אמינא, דיש לו קרקע ליטע בו ירק כגון כורכמא 

, שאינו מכחיש את השדה, אבל אילן שמכחיש את השדה דרישקא

ביניקתו ט״ז אמות לכל צד, לא שייר לעצמו אלא כל זמן שהוא קיים, אבל 

 השתא דנעקר לא ישתלנו, קא משמע לן. 

(בנמשך לעמוד הבא), לא אתא לאשמועינן רשב״ם ד״ה נפקא מיניה, ) טו

כתב, והרמב״ן  אלא דאי נפל הדר שתיל להו, מה שאין כן בדרך בור ודות.

דקא משמע לן, דלא תימא דאין שיור עין רעה לרבנן אלא לדבר המסוים, 

אבל שני אילנות כיון דלא חשיב כשדה אילן, לא שייר לנפשיה אלא 

 כורכמא דרישקא. 

ומעיקרא נמי הוה ידעינן דאתא רב הונא לאשמועינן דאי נפלו בא״ד, ) טז

עיקרא קסלקא דעתך, כתב, דיש לפרש, דמהרמב״ן הדר שתיל להו. אמנם 

דמשייר קרקען לגמרי, כדי שלא יהא לבעל קרקע עסק עמו, ומשייר נמי 

כדי שיהא לו רשות לקיים שם אילנותיו אלו, ואם מתו הרי הקרקע שלו, 

אבל לא שיטע אחרים תחתיהן, כדי שלא יהיו שרשים יוצאין בתוך של 

שניים, חבירו, דאין לו רשות להזיקו, שלא על דעת שדה אילן שייר 

והשתא אמרינן, דקא משמע לן, שקנה קרקע לגמרי שאם מתו יטע אחרים 

 תחתיהם. 

 

 דף עב ע"א 

האבן הקשה גמ׳, הקדיש שלשה אילנות וכו׳ הרי הקדיש את הקרקע. ) א

(פ״ג מאישות ה״ב), דאמאי בהקדיש שניים אינו קדוש מספק, האזל 

שאיסורו  (פא:), דמספק מכור עם הקרקע. ותירץ, דדברלקמן כדאיתא 
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נמשך מדין ממון, גם האיסור תלוי בדין ממון, וכיון שבדיני ממון שייך 

 להדיוט מדין מוחזק, אם כן, בטל איסור הקדש מיניה. 

דלא קאי אפחות מבית היד רמה,  ביארגמ׳, פחות מכאן או יתר על כן. ) ב

סאה, דהא כל כמה דלא מקרבי בתוך ד׳ אמות להדדי לאו רצופין נינהו. 

נמי אפחות מי׳ נטיעות לבית סאה, דהוי מפוזרין, דאם כן, היינו ולא קאי 

יתר מכאן. אלא קאי אשלשה אילנות, או יתר מכאן, דהיינו שלשה אילנות 

 ממטע עשרה ליתר מבית סאה דהוו מפוזרין. 

אפילו חזר והקדיש את הקרקע אחר רשב״ם ד״ה ולא עוד, בתוה״ד, ) ג

דאי קאי הרש״ש, שה שהקדיש את האילנות בזה אחר זה וכו׳. הק

כשהקדיש בזה אחר זה, הוה ליה למימר ״אלא אפילו חזר והקדיש את 

הקרקע״ בלבד. לכך כתב, דמיירי אפילו הקדישן בבת אחת ונטועין כסדרן, 

וכיון שהקדיש את הקרקע בפירוש אחר כך, גלי דעתיה דמעיקרא לא 

 התכוין אלא להקדיש את האילנות בלבד.

דמדלא היד רמה, כדקתני סיפא בד״א. ביאר רשב״ם ד״ה אבל מקדיש, ) ד

אשמועינן פלוגתא דר׳ עקיבא בסיפא כדאשמועינן ברישא גבי מוכר לענין 

דרך, משמע דסיפא דברי הכל, וליכא מאן דפליג עליה אלא ר׳ שמעון 

 לחודיה. 

הראב״ד, בשם השיטה מקובצת כתב גמ׳, מקדיש נמי בעין רעה מקדיש. ) ה

א אורה וסלו, דהא קפיד על יניקתן, אלא דהא דמשייר במקדיש לאו כמל

 צריך להם שש עשרה אמה, דהוא שיעור יניקתן.

אבל כר׳ עקיבא לא מצית לאוקמה וכו׳. ביאר תוס׳ ד״ה אלא פשיטא, ) ו

דהתוס׳ אזלו לשיטתם דר׳ עקיבא סובר גבי לוקח דאין לו הקיקיון דיונה, 

עקיבא, דגם קרקע, ואם כן, היה אפשר לומר דר׳ שמעון סבירא ליה כר׳ 

הקדיש אילן אין לו קרקע. ותירצו, דכיון דסבירא ליה לר׳ עקיבא במוכר 

בעין יפה, אית לן למימר נמי דמקדיש בעין יפה טפי מקדיש, ואף דבאילן 

סבירא ליה דלא מכר בעין יפה, מכל מקום, כיון דבעלמא סבירא ליה 

י כלל לעין דמוכר בעין יפה, לכך הקדש עדיף, מה שאין כן לרבנן דלא נחת

 יפה. 
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דבשלמא היד רמה, כתב גמ׳, ואלא קשיא הואיל ויונקים משדה הקדש. ) ז

ממתניתין דמודה בה ר׳ שמעון גבי חרוב ושקמה לא קשיא, משום דאיכא 

למימר דכי מודו גבי חרוב ושקמה לאו משום דיונקין משדה הקדש, אלא 

לנות, אקדיש לכל מיני משום דמיני אילנות הן, וכיון דדעתו להקדיש לאי

 האילנות ואפילו חרוב ושקמה.

בשם הרשב״א כתב גמ׳, אלא ר׳ שמעון לדבריהם דרבנן קאמר להו. ) ח

דהשתא קיימא לן שמעתתא דרב הונא כדמעיקרא ואפילו לר׳  הר״ז הלוי,

דאפילו מעיקרא הרשב״א,  עקיבא, ואי נפול לא הדר שתיל להו. ותמה

רא ליה דאי נפיל הדר שתיל להו. וכן דבעי למימר כר׳ עקיבא, הוה סבי

הוכיח נמי, מדמשמע מדברי רב הונא דמאי דלית ליה ללוקח שני אילנות, 

אית ליה למשיירן, ולוקח מצי לקיימן עד שייבשו. אך דחה לאותה ראיה, 

דאילו לוקח שני אילנות אין לו קרקע כלל אלא לימי העץ, וכשייבשו 

ן כן מוכר קרקע ושייר אילנות לפניו, עוקרן, והקרקע חוזר לבעלים, מה שאי

יש לו קרקע, ואם מתו לא יטע אחרים, אלא שמקומן שלו למישטח ביה 

 פירי, ובהא עדיפא מלוקח.

אמאי לא אמרינן דר׳ שמעון לדבריו דנפשיה הריטב״א, הקשה גמ׳, שם. ) ט

קאמר, והכי קאמר, לא הקדיש אלא חרוב המורכב וסדן השקמה, שאילו 

ר קרקע הואיל ויונקים משדה הקדש אם לא ישייר קרקע. משיירן היה משיי

ותירץ, דאילו הוה ליה לר׳ שמעון שום עין יפה בהקדש, שלא לשייר חרוב 

וסדן כדי שלא ישייר קרקע, לא היה אומר פדיון אחד לקרקע ולאילנות, 

 דכל דאית ליה שום עין יפה בהקדש, עושה שני פדיונות.

לרב הונא תקשי דר׳ שמעון אדר׳  אדמקשינןרשב״ם ד״ה ואלא קשיא, ) י

דאף דבלאו רב הונא הוה אמינא דאי נפלי לא  המהרש״א,שמעון. כתב 

הדר שתיל להו. מכל מקום, בלאו רב הונא פשיטא לן דמצי לזרוע 

 תחתיהן, כיון דמשייר לעצמו, ואם כן, אינם יונקים משדה הקדש.

ר לר׳ אילו עשיתם מקדיש כמוכרשב״ם ד״ה אלא לדידכו, בתוה״ד, ) יא

(אות רצד), הא השתא קיימינן דאפילו לר׳ הקובץ שיעורים עקיבא. הקשה 

(ח״ד תשובה מה) ביאר דברי ובשו״ת הרשב״א עקיבא שייר קרקע. 

הרשב״ם, דר׳ שמעון קאמר לרבנן, לדידכו דאית לכו מוכר בעין רעה מוכר, 

ואפילו במה שאמר בפירוש, שייר בו, מה שאין כן לר׳ עקיבא דכל מה 

ר בפירוש אינו משייר, ולכך צריך ליקח לו דרך, ובמקדיש דין הוא שאמ

שיכניס אף מאי דלא פירש, כגון חרוב המורכב ושובך, דכח הקדש עדיף, 

ומקדיש בעין יפה טפי ממוכר, אם כן, אפילו סבירא לכו במקדיש עין יפה, 

דיה שתהיה עין יפה במקדיש, כעין יפה דמוכר לר׳ עקיבא, דהיינו שלא 

משוייר בגוף השדה כלום, ולכך ראוי להיות חרוב המורכב וסדן  יהיה

השקמה מוקדשין, הואיל ויונקים משדה הקדש, אבל בור ודות שאינן 

בכלל שדה, לדידכו אינם מוקדשין. ורבנן אהדרו ליה, דלא שנא, כלומר 

  דמקדיש בעין יפה גמורה הוא מקדיש כר׳ עקיבא. 

ה ואחר כך מת אביו הרי היא גמ׳, מנין ללוקח שדה מאביו והקדיש) יב

(פ״ד מעבדים ה״ה), הא אין אדם מקדיש האור שמח, הקשה כשדה אחוזה. 

דבר שאינו שלו, וכשהיתה תחת אביו הרי היתה שלא ברשותו, ואם כן 

כשירשה אחר כך מאביו אמאי לא תצא מיד הקדש ביובל כדין שדה 

ובל. מקנה, שאף אם לא נגאלה מיד ההקדש אינה יוצאה לכהנים בי

ותירץ, דכיון דאם הקדישה לכשימות אביו, הוי הקדש מעליא, משום הכי 

 השתא נמי חיילא ופשטה בכולה.

שהרי יורש הזכות הריטב״א, ביאר גמ׳, יצתה זו שהיא שדה אחוזה. ) יג

שהיה לאביו בקרקע שהיתה חוזרת לו ביובל, ולהא נמי צריכי קרא, כיון 

 דעיקרו שדה מקנה. 

דלמאי התורת חיים, הקשה אזלי בתר פדיון. גמ׳, אלא לאו משום ד) יד

דסלקא דעתך, דטעמא דר׳ שמעון משום דאזיל בתר פדיון, אם כן קרא 

ד״אשר לא משדה אחוזתו״ למה לי. ותירץ, דאי כתיב ״ואם את שדה 

מקנתו יקדיש לה׳״, הוה משמע דבשעת הקדש תליא מילתא, דכל שהוא 

דיון הוי שדה אחוזתו, מקדיש שדה מקנתו פודהו בשוויו, אף דבשעת פ

דשאני הכא דגלי קרא, לכך איצטריך למכתב ״אשר לא משדה אחוזתו״, 

 לומר דהיינו בשדה שאין ראויה להיות שדה אחוזה.

דאילו לא מת אביו היתה חוזרת רשב״ם ד״ה שהיא שדה אחוזה, ) טו

ביאר, הפני שלמה, דהרשב״ם לעיל בד״ה דהא שמעינן, ביובל. העיר 

ה לפדותה בסלע ופונדיון לשנה, ואילו הכא בדברי ר׳ דהחילוק בשדה אחוז

מאיר כתב, דהחילוק לענין החזרה ביובל. וביאר, דכיון דאמרינן דטעמא 
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דר׳ יהודה ור׳ שמעון משום דאזלי בתר שעת היובל, מה שאין כן לר׳ מאיר 

דלא תלה בפדיון, לכן מפרש לדבריו, החילוק לענין החזרה ביובל, דהוי 

  מא.אליבא דכולי על

המקדיש שדה מקנה פודה בשוויו אבל  רשב״ם ד״ה דהא שמעינן,) טז

 המהרש״א,בשדה אחוזה זרע חומר שעורים בחמישים שקל כסף. כתב 

דעיקר החילוק בין שדה מקנה לשדה אחוזה, ששדה מקנה חוזרת לבעלים 

ביובל ואינה מתחלקת לכהנים, אבל שדה אחוזה מתחלקת ביובל לכהנים. 

 ״ם פליגי בה במסכת ערכין.והחילוק דנקט הרשב

 

 פרק המוכר את הספינה

 דף עג ע"א

כתב מתני׳, ובזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה כולן מכורין. ) א

דנראה דלשון זה לא מהני, אלא אם היו בתוכה בשעת מכר, אבל הרש״ש, 

 אם אמר לו וכל מה שראוי להיות בתוכה, מכורין, אפילו לא היו בתוכה..

כתב, ובר״י מיגש כבש של הספינה שעולין בו וכו׳. רשב״ם ד״ה אסכלה, ) ב

 דהוא בית הכסא שבספינה. 

דיש הריטב״א, ביאר גמ׳, אמר רבה אשתעו לי נחותי ימא וכו׳.  ) ג

במעשיות שבפרק זה ענינים זרים לבני אדם, לפי שלא הורגלו בהם, והם 

דברים קרובים מאוד להיודעים בטבעם, כגון גודל הדגים שבים, וגודל 

גלי הים, ויש גם במעשיות אלו ענינים נרמזים שלא היו נראין לעין  סערת

אלא במראה החלום, דכשהחכמים הולכים בים אוקינוס ורואין שם 

נפלאות השם יתברך, וגם שהם מתבודדים מיושבים בענינים נוראים 

 ונפלאים, ובעת השינה נראה להם כענין הרהוריהם ענינים נפלאים. 

(עין יעקב), שבן אדם העץ יוסף ביאר ספינתא. גמ׳, האי גלא דמטבע ל) ד

דומה לספינה המטורפת בים, כי כל יום ויום שטף מים רבים אליו יגיע 

מיצר הרע, ועליו יעברו לטבוע. והא דאמר מתחזי כי צוציתא דנורא, הוא 

היצר הרע הדולק בבן אדם. והא דאמר חיורתא ברישא, היינו דבתחילה 

ם, דכשמסית אומר לו, בשרירות לבך תלך כי הוא לבן, דלבן מורה על שלו

שלום יהי לך, ומראה לו חמישים סימני טהרה שמותר, ומה לך עסק 

בנסתרות לעולם הבא, כי מי יודע מה עתיד להיות, ולכך אמר דמחינן ליה 

 באליותא דחקיק. 

(עין והעיון יעקב  עיין באות הקודמתגמ׳, מיתחזי כי צוציתא דנורא. ) ה

א כוונת הקרא ״באנו באש ובמים ותוציאנו לרויה״ יעקב) ביאר, דהו

(תהלים סו, יב), ולפי שהאש והמים שני לגיונות קשים הם, כופלים 

  השמות להציל מתרווייהו, ובמטה כזה בקע משה את הים וגליו.

כל הני עובדא דקחשיב משום מה רבו רשב״ם ד״ה אמר רבה אשתעו, ) ו

ביאר, דאף כי באמת אין  (חידושי אגדות)והמהרש״א מעשיך ה׳ וכו׳. 

להכחיש פשטי הדברים, כמו שנאמר ״יורדי הים באניות עושי מלאכה 

במים רבים המה ראו מעשה ה׳ ותרומם גליו וכו׳״, מכל מקום, יש דברים 

בגו, בענין צוציתא דנורא, וטעם להצלת הספינה, והא דנקט אלו השמות, 

רו למישטף לעלמא, וטעם לג׳ מאה פרסא דרחוק מענינו, ושאומר גל לחבי

 וגל שני משיבו, פוק חזי גבורתא וכו׳ שאין להן רצון ובחירה.

ובמהרש״א אש לבנה ומלאך מזיק הוא. רשב״ם ד״ה צוציתא דנורא, ) ז

(חידושי אגדות) ביאר, דהוא הראש והשר של מעלה של אותה אומה 

דדמיונו כאש היסודי שהוא לבן. וביאר, דהא דמחינן ליה, משום דאין לנו 

מי להשען אלא על אבינו שבשמים, והיינו אלותא דחקיק וכו׳, כי זאת  על

ההבטחה הכתובה בספר תורת משה, בגל הראשון שעבר עלינו שהוא 

פרעה, דאמר הקדוש ברוך הוא ״אהיה אשר אהיה״ שהבטיח לנו אהיה 

ה, הוא השם -עמכם בצרה זו, ואשר אהיה עמכם בכל צרה. והא דאמר י

ה״ שאין הכסא והשם שלם, עד -תיב ״כי יד על כס יאשר עמנו בגלות, כדכ

לעולם הבא, וה׳ צבקות הוא השם הגואל מכל צרה, כמו שנאמר ״גואלנו 

ה׳ צבא׳ שמו״, והא דאמר אמן, היינו בזכות האמונה שעמדה לנו בגלות, 

 והיינו אמן יהא שמיה רבא. 

דנראה למראית  הריטב״א,ביאר גמ׳, בין גלא לגלא תלת מאה פרסי. ) ח

העין שיש מרחק זה. וכתב, דמיירי בפרסאות שבים, שיש עשרים פרסאות 

 בפרסה של יבשה.

דכאשר דברו חכמים בשיעורים  בחידושי אגדות מהר״ל,ביאר גמ׳, שם. ) ט

מופלגים כמו אלו, אין כוונתם על שיעור הנמדד במדה גשמית, אלא 

וכך  דכאשר הגלים מיוחדים ברוממות, והיינו דהגל הזה רוממותו היה כך

 פרסה, שכך הוא מצד עצמו, וצורתו אשר הוא מיוחד בו.

 

 דף עג ע"ב

(חידושי אגדות), דמרומז המהרש״א ביאר גמ׳, לדידי חזי לי אורזילא. ) י

כאן על יהושע שנמשל לראם, ״וקרני ראם קרניו״, והא דאמר בר יומיה, 

היינו דבתחילת מלכותו נתגדל לכבוש שלושים ואחד מלכים ולנגחם 

 בקרניו.

(עין יעקב), דכאשר הוא רואה העץ יוסף ביאר גמ׳, וסכריה לירדנא. ) יא

שאינו יכול לנצח את התלמידי חכמים, הוא מבאיש ריחם, דכך הוא דרך 

הקנאה, כשאין האדם יכול להגביה את עצמו, הוא מבאיש ומטנף את 

חבירו, והיינו דאמר וסכר לירדנא, כיון דתלמיד חכם נקרא ירדן. עוד ביאר, 

דינור מטבילין שם הנשמות לעלות אל ארץ החיים ארעא קדישא, דנהר 

והוא נגד הירדן המפסיק בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, אבל הרשעים מתוך 

 שזוהמתן מרובה, נשארים שם, ואינן יכולים לעלות מתוכה.

כתב, והר״י מיגש ראם בן יום אחד. רשב״ם ד״ה אורזילא בר יומא, ) יב

 דהוא דג קטן בר יומא.

(חידושי אגדות), דכמו שראה המהרש״א ביאר היא אקרוקתא. גמ׳, ה) יג

דניאל המלכויות המושלות בעולם כחיות רעות, כך ראה רבה בר בר חנה 

המלכויות מבית שני עד ביאת גואלינו במהרה בימינו, ובאקרוקתא, נרמז 

מלכות יון, דחכמה יונית נקראת צפרדע. והא דאמר, והתנין שבלעה הוא 

דאמר, והפושקנצא, הוא מלכות ישמעאל, דטמא מצד  מלכות אדום. והא

 אמו הגר.

(חידושי אגדות), דכאן מבואר המהרש״א ביאר גמ׳, חזינן ההוא כוורא. ) יד

מעשה המן. והא דקאמר ״דאזלינן״, היינו שהלכנו במקום סכנה. והא 

דקאמר ״וחזינן ההוא כוורא״, היינו המן שהפיל גורל על החודשים עד מזל 

, שרצה לבלוע ישראל כדג. ובהא דאמר ״דאכלה טינא אדר שהוא דגים

באסיה״, , רמז למרדכי שהיה שפל בעיניו, ועל ידי תפילתו דחוהו מיא, 

דהיינו שנדחה וגדלותו כלה. והא דקאמר ״וחרוב מיניה שיתין מחוזי״, הוי 
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כל חיל עם ומדינה הצרים עלינו. והא דאמר ״ואכלו מיניה ששים מחוזי״, 

ם שנקמו במבקשי נפשם. והא דקאמר, ״ומלאו מחד גלגלא היינו עם יהודי

דעיניה״, היינו שנתן עינו בגלגל המזלות למצוא לישראל מזל רע, שהוא 

אדר, אבל נהפך המזל ההוא ש״מלאו ממנו ג׳ מאה גרבי דמשחא״, שהוא 

רמז לריבוי השמחה באדר. והא דקאמר, ״לכי הדרן לבתר י״ב ירחי״, היינו 

הא דקאמר ״מנסריה מגרמיה״, היינו בגרמתו שנעשה דבכל שנה ושנה. ו

נס זה לישראל, קיימו וקבלו עליהם בכל שנה. והא דקאמר ״למבני הך 

 מחוזא״, שרצה להחריב.

(חידושי אגדות), דהראו לו דאין המהרש״א ביאר גמ׳, דחדא דלי לי. ) טו

הדבר תלוי בחכמה בלבד, אלא גם במעשה, וכלי המעשה העיקריים הם 

גלים, ולכך ״חד דלי גדפא״, שאדלה ידי במעשים טובים, ו״חד הידים והר

 דלי לי אטמא״, שאדלה רגלי להילוך בדרך טובים.

המהרש״א שבחטאתם מתעכב משיח. ביאר רשב״ם ד״ה ליתן עליהם, ) טז

(נז.), הרואה אווז בחלום בברכות (חידושי אגדות), על פי מה דאמרינן 

משלי א, כ), מכאן למדנו יצפה לחכמה, שנאמר ״חכמות בחוץ תרונה״ (

שיש לקול וציפצוף אווז, דבר חכמה, ולכך לעתיד שנתרבה הדעת 

 והחכמה, דכולם ידעו דעת ה׳ מקטנם ועד גודלם.

(עין יעקב), דהוא העץ יוסף סוחר ישמעאל. ביאר רשב״ם ד״ה טייעא, ) יז

היצר הרע, דהוא הסוחר הגדול המחזר בעיירות והולך סחור סחור לכל 

נמלט מהם, כדכתיב ״כי אדם אין צדיק בארץ״ (קהלת ז, כ), העולם, ואין 

דמביא לכל אחד ואחד הסחורה האהובה עליו, איסורים, ובעריות, ורובם 

ככולם בלשון הרע. והא דכינהו בשם סוחר ישמעאל, לפי שמצינו 

בישמעאל דפעם אחת נאמר בו ״על פני אחיו ישכון״, ופעם אחת נאמר 

וא השטן דהוא היצר הרע, פעם אחד נוצח את ״על פני אחיו נפל״, וכן ה

 האדם, ולפעמים האדם מנצח אותו והוא נופל.

 

 דף עד ע"א

, דפניו למעלה. ביאר הרשב״ם בד״ה אפרקיד כתבגמ׳, וגנו אפרקיד. ) א

דפניהם היו למעלה כיון שהיו פונים לעליונים בחידושי אגדות מהר״ל, 

דלת. וכן מצינו בבעלי הנבדלים כפי מדריגתם, שהיה לאותו דור מעלה נב

חיים, דאותם שפונים פניהם אל הארץ, אין להם השתתפות עם העליונים, 

והאדם פונה פניו קצת אל העליונים כיון שיש לו השתתפות עם העליונים, 

 ומתי מדבר היו פונים פניהם לגמרי למעלה. (ועיין לקמן באות ג).

דענין מתי מדבר , הריטב״אביאר גמ׳, והוה זקיפא ברכיה דחד מינייהו. ) ב

דזקיפא ברכיה דחד מינייהו, אתי למימר, דלא כהתה עינם והיו דומים 

כאדום מיין, ואף שהם יושבים בהר והם עוברים בעמק כשיעור שהטייעא 

עובר רוכב גמל וחניתו בידו ולא היה משיג לארכובותיהם, עם כל זה 

ב ובשוה נראה מראה פניהם אדום כל כך, וכל שכן אם היו עומדים בקרו

ביאר, דבא ללמד על מדרגת דור המדבר ובחידושי אגדות מהר״ל להם. 

ועל מעלתם, שנבדלים משאר הדורות שאחריהם, ואינם משותפים עמהם, 

והוא דבר מוכרח, כיון דהדור מתיחס אל מנהיגו, והוא משה רבינו עליו 

השלום שהיה נבדל במעלתו מכל אדם, וכן היו דורו, נבדלים במעלתם 

  אדם.מכל 

דלא שהיו שוכבין התורת חיים, ביאר גמ׳, ועייל טייעא תותה ברכיה. ) ג

שם במדבר על פני הארץ, דהא איתא במדרש, שהיו חופרים קברים 

] . ועוד, דאם כן, ד״ה שכלו(קכא.)  רשב״ם לקמןלעצמן ונכנסין שם [עיין 

היה יורד עליהם הגשם והשלג מן השמים. אלא היו עושין לעצמן מערות 

לות כדרך שעושין למתים, ושכבו שם, ורבה וההוא טייעא נכנסו גדו

 במערה, ושם עייל טייעא תותיה בירכא דחד מינייהו.

(חידושי אגדות) תוס׳ ד״ה פסקי, והמהרש״א  עייןגמ׳, פסקי חד קרנא. ) ד

ביאר, דהיינו לפי שקורח היה לובש טלית שכולה תכלת והיה פוטרו 

ומצא באחד מהם טלית שכולה  מציצית, לכך כשראה רבה בר בר חנה

תכלת, חשב שהוא קורח ולטובתו היה פוסלו חד קרנא, דהשתא הוה ליה 

בגד עם ג׳ כנפות דפטור מציצית, אבל אם לא היה פוסק לו, לעתיד לבא 

 יעמוד בטלית של ד׳ כנפות דאינה מצוייצת כהלכה.

הרשב״ם  כתבגמ׳, אמרי ליה כל אבא חמרא וכל בר בר חנה סיכסא. ) ה

איך ביזו אותו כל הבן יהוידע, , כלומר שוטה כחמור. ותמה ה חמראבד״

כך. ועוד הקשה, הלא כמה תנאים ואמוראים נקראו בשם אבא, ואיך 

יחליטו בפיהם לומר כל אבא חמרא. ועוד הקשה, על הא דאמרו ״כל בר 

בר סיכסא״, דמנא להו, ומה הטעם שיהיה השוטה נקרא בר בר. ותירץ, 

עליו, אלא ד״יער״ בלשון התלמוד נקרא אבא, והא דלא היתה כוונתם 

דאמרו כל אבא, היינו יער, דנמצא שם חמרא לרעות בו, ורצו לקנתרו בזה 

שהיה דרכו להתבודד ביערים ומדברות, שראוי שיתחכם בהתבודדות 

שעושה שם, ואם כן, איך שגג שגיאה גדולה שלא החכים לברר הענין על 

 ידי שימנה החוטין.

המהרש״א ביאר וי לך טורא דסיני חזאי דהדרא ליה עקרבא. גמ׳, תא אח) ו

(חידושי אגדות), דמרומז כאן, דהתורה ניתנה בהר סיני, ואין להוסיף ואין 

לגרוע ממנה, ולכך אמר הדרא ליה עקרבא, שהן דברי חכמים שעושין 

משמרת לתורה שעקיצתן עקיצת עקרב, וקיימי בשמירתן כחמרי חוורתא, 

בת קול שאומרת אוי לי כי נשבעתי, היא השבועה והא דאמר, שמעתי 

 בעצמה, דקיימינן בה הכא בדור המדבר שלא יהיה להם חלק לעולם הבא.

דאילו חזרו ישראל הריטב״א, ביאר גמ׳, ועכשיו שנשבעתי מי מפר לי. ) ז

בתשובה, היתה שבועת זמן הגלות מותרת, שלא נשבע אלא אם יהיו 

 ישראל חייבים.

גליון התוס׳, בשם השיטה מקובצת  כתב ופר לך.גמ׳, היה לו לומר מ) ח

דלאו דוקא מופר אלא מותר לך, דחכם אינו מיפר אלא מתיר. עוד כתב 

דלשון מיפר דוקא, דיש כח ביד צדיקים לבטל גזירת הקדוש ברוך הוא. 

ביאר, דהקב״ה לגבי צדיק וחכם כביכול כאשה לגבי בעלה והתורת חיים 

האלוקים״, לפי שהקב״ה גוזר גזירה  דמי, ולכן נקרא משה רבינו ״איש

והצדיק מבטלה בזכותו ותפילתו, וכמו אשה שהבעל מיפר נדריה. ומכאן 

 לשון הפרה. 

 

 דף עד ע"ב

גמ׳, דעתידה דשדיא תכלתא בה לצדיקי לעלמא דאתי. התוס׳ בגיטין ) ט

דאין אשה עושה ציצית כיון רבינו תם, הביאו דעת בד״ה כל שישנו,  (מה:)

סימן מו), מהא דאמרינן הכא דביתהו  שם(הרא״ש הקשה דלא מיפקדא. ו

דר׳ חנינא בן דוסא היא דעתידה למישדי בה תכלתא לצדיקי לעלמא 

 דאתי.
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 בתורה אור בראשית פרק ב.המלבי״ם  עיין במה שפירשגמ׳, שם. ) י

(עין העיון יעקב כתב גמ׳, והיה ר׳ אליעזר ישן ורבי יהושע ניעור. ) יא

ארץ, שאם שני ישראלים הולכים בספינה יעקב), דאתי לאשמועינן דרך 

במקום סכנה כהולכי ימים, לא ישנו באותה שעה אלא אחד, כדי שיוכלו 

 לשמור זה את זה.

(עין יעקב), דלכך נזדעזע, העיון יעקב ביאר  גמ׳, מאור גדול ראיתי בים.) יב

דאולי היא גלא דמטבע לספינה, שבראשו מתחזיא כי צוציתא דנורא 

 חיורתי. 

יש אומרים, בשם הריטב״א ביאר לויתן זכר ונקבה בראם. גמ׳, ואף ) יג

דלויתן הוא כינוי לחכמה שהיא ״לוית חן״, והנקבה היינו החומר 

והתאוות, ואלמלא נזקקין זה לזה לגמרי שלא היה אדם נגרר אחר כח 

 הגוף, ונגרר אחר השכל לגמרי, חרב העולם, וכל שכן אם נגרר אחר הגוף.

(עין יעקב), דכיון דפריצי, אכתי איכא עץ יוסף הביאר  גמ׳, דגים פריצי.) יד

למיחש שמא יזקק לויתן זכר עם לויתן נקבה, כיון שלא נסתרס ממש, אלא 

שניטל ממנו תאותו כמו צינון דנקבה, אלא דגבי זכר שייך לשון סירוס וגבי 

נקבה לשון צינון. וכתב, דליכא למימר דכיון דפריצי איכא למיחש שיזקקו 

אם כן, מאי פריך בתר הכי וליעביד איפכא, דהיינו שיצנן לה שאר דגים, ד

הנקבה ויהרוג את הזכר, הא לא מצי למיעבד הכי, כיון דאיכא למיחש 

 שיזדקקו לה שאר דגים.

מאי תקנתיה כשהרגו, אכתי  העץ יוסף,. הקשה גמ׳, בעט בו והרגו) טו

במדרש איכא כל מימות שבעולם להיכן אזלי. ותירץ, על פי מה דאיתא 

(פרשת בא פרשה טו סימן כב), דבשעה שאמר הקדוש ברוך הוא  רבה

״ותראה היבשה״ אמרו המים, הרי העולם אנו מלאים, ועד עכשיו צר לנו 

המקום להיכן אנו הולכים, בעט הקדוש ברוך הוא באוקינוס והרגו, שנאמר 

״בכחו רגע הים ובתבונתו מחץ רהב״ (איוב כו, יב), והרגו מפני שבית 

חיים מחזיק אלף מתים, ולכך נקרא אוקינוס ים המות, שמחזיק מאה 

ועתיד הקדוש ברוך הוא לרפאותו, שנאמר ״אל הימה המוצאים ונרפאו 

 המים״ (יחזקאל מז).

גמ׳, אימתי בהמות בהררי אלף בטוחות בזמן שמגיח ירדן בפיו של ) כט

(חידושי אגדות), דלמה תלה בטחונן בחיות המהרש״א הקשה לויתן. 

הן מובטחין בראותם בחיי הלויתן טפי מבחיותן. וכתב הלויתן, ולמה 

(ילקוט שמעוני איוב מ, תתקכז) על  במדרשלפרש, על פי מה שמבואר 

הפסוק ״אחד באחד יגשו איש באחיו ידובקו״, כי לעתיד הלויתן ובהמות 

בהררי אלף ילחמו זה בזה ויהרוג זה לזה, שהבהמות יגח אותו בקרניו 

ישחוט אותו בסנפיריו, ולכך אמר הכא שרמז  וימיתו אותו בזנבו, והוא

הכתוב, אימתי בהמות בהררי אלף בטוחים להיות חיים, כשיגיח ירדן בפיו 

של לויתן, ולא כשהם יגיחו את הלויתן בקרניו, שאז גם הם אינן בטוחים 

  שישחוק אותן הלויתן בסנפיריו.

 

 דף עה ע"א

הרשב״א בפירושי ביאר גמ׳, עתיד גבריאל לעשות קניגיא עם לויתן.  )א

דלויתן רומז על חיבור הנפש עם השכל, מלשון ״ילוני אישי״. ההגדות, 

(יב:) ״בא גבריאל וחבטן בסוטה וגבריאל רומז על מידת הדין, וכדאמרינן 

בקרקע״. וביאר, דכל חיבורי העולם הזה יש להם זמן קצוב ועתידין 

עם השכל.  להיחרב. ועלה אמרינן דעתידה מידת הדין לבטל חיבור הנפש

ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, משום דאף דלעניני העולם 

כתב, והריטב״א הזה יש קץ, מכל מקום אין כח יכול לבטל כח חבירו. 

דלויתן הוא כינוי לשרו של אדום. והקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו עתיד 

 להפילו, כדהבטיח ליעקב כששרה עם המלאך.

(חידושי אגדות), המהרש״א ביאר מימות שבעולם. גמ׳, ומרתיח כל  )ב

דהאי מרתיח אינו מלשון חימום ורתיחה, אלא מלשון קצף וכדאמרינן 

 (פט.) ״ובלבד שלא ירתיח״.לקמן 

הרמב״ם כתב גמ׳, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים.  )ג

(פ״ח מתשובה ה״ד), דהאי סעודה ָמָשל היא לטובה המזומנת לצדיקים 

דאם זוהי הסעודה, אין כאן כוס של הראב״ד, לבא. והשיג עליו  לעתיד

(קיט:), דלעתיד לבא עתיד הקדוש ברוך בפסחים ברכה. וכוונתו, להמבואר 

הוא לעשות סעודה לצדיקים, ולאחר שאוכלין ושותין נותנין לו לאברהם 

דסעודת הלויתן דכתב הכסף משנה, אבינו כוס של ברכה לברך וכו׳. וכתב 

דהוי רק משל, היא לעולם הבא, דאין בו לא אכילה ולא שתיה הרמב״ם 

(קיט:) דיש בה כוס בפסחים (יז.). והאי סעודה דאמרינן בברכות וכמבואר 

 של ברכה, היינו לעולם התחיה. 

(בעין יעקב), הא עולם הבא אין בו הרי״ף הקשה גמ׳, ועושין בו סחורה.  )ד

אמרינן, היינו דהצדיקים לא סחורה ולא משא ומתן. וביאר, דהאי סחורה ד

נוטלין ממה שנשתייר ונותנין לעשירים שפירנסו אותם בעולם הזה. 

(חידושי אגדות) ביאר, דכל צדיק וצדיק נוטל מבשר הלויתן כפי והמהר״ל 

חלקו שהושלם בו בעולם הזה, ובנותר עושה סחורה, דהיינו מחליף חלק 

והעיון יעקב  בחלק עם חביריו כדי לזכות בשלמות אף בשאר החלקים.

(בעין יעקב) כתב, דקאי אימות המשיח, שתהיה בו סחורה, ועולם כמנהגו 

 באות הקודמת].הרמב״ם נוהג. [ועיין בדברי 

(בעין יעקב), דלעתיד לבא הרי״ף ביאר גמ׳, זכה עושין לו סוכה.  )ה

שהקדוש ברוך הוא יוציא חמה מנרתיקה, יש שיזכו לסוכה, והיינו סכך 

עליהם מן החמה. ויש שיזכו רק לצל, והיינו סיכוך ומחיצות כדי להגין 

בלא מחיצות דאינו מגין כמו מחיצות. ויש שיזכו רק לסיכוך מועט, כענק 

 או כקמיע.

דנראה לו כן במראה הריטב״א, ביאר גמ׳, לימים הפליגה ספינתו בים.  )ו

 שהעמיק בחכמה והשיג הענין.ויש אומרים, החלום. 

(חידושי אגדות), דאלו החופות הם  המהרש״אביאר גמ׳, שבע חופות.  )ז

בזכות מצות סוכה וכמבואר במדרשות. ומשום הכי זוכה לשבע חופות 

כתב, דשבע חופות הם כנגד שבעה והבן יהוידע כנגד שבעת ימי החג. 

ספרים שבתורה, כדדרשו מהקרא ד״חצבה עמודיה שבעה״. ועוד, שהם 

ת, שעל ידי כנגד השמים שהם שבעה רקיעים, והארץ שהיא שבע ארצו

 עיסקו בתורה מקיימם.

גמ׳, שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירו אוי לאותה בושה וכו׳.  )ח

נכווה  דכל אחד ואחד(חידושי אגדות), וכי כללא הוא המהרש״א העיר 

מחופת חבירו. ועוד, מהו כפל הלשון דנכוה מחופתו ואוי לאותה בושה. 

ותר מחבירו. והוא חופתו וביאר, דלכל צדיק וצדיק יש חלק שמושלם בו י

וממנה נכווה חברו. אמנם בושה ליכא, דהרי אף הוא מושלם בדבר שאין 

לחבירו. אבל לאותם שאינם ברי מעלה, אמרינן אוי לאותה בושה אוי 

 לאותה כלימה.
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(פ״ד), דאין זה מחמת קנאה, דהא רק המסילת ישרים ביאר גמ׳, שם.  )ט

שחסר הוא מן השלימות, בחסרי הדעת תיפול קנאה, אלא מפני ראותו 

 והיה יכול להשיג השלמות כפי שחבירו השיגה.

דבושה הבן יהוידע, ביאר, גמ׳, אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה.  )י

שהיא קטנה, היינו מן הצדיקים שלא היו בדורו. אבל כלימה שהיא גדולה 

 מבושה, היינו מן הצדיקים שהיו בדורו ואף היו נחשבים פחות ממנו.

 

 "בדף עה ע

העיר גמ׳, לא כירושלים של עולם הזה ירושלים של עולם הבא.  )יא

(חידושי אגדות), אמאי לא נקט בפשיטות לא כדרך שעולין המהרש״א 

 לירושלים בעולם הזה עולין לעולם הבא. וביאר, דקאי אהא דאיתא להלן,

דעתיד הקדוש ברוך הוא להגביה את ירושלים ג׳ פרסאות, והיינו, 

הבא אינה ירושלים של עולם הזה, ומפני גובהה אין דירושלים של עולם 

 עולין לה אלא המוזמנים לה.

(חידושי אגדות), היכן המהרש״א הקשה גמ׳, שנאמר כל הנקרא בשמי.  )יב

מבואר בהאי קרא דקאי אצדיקים. וביאר, דהנקרא בשמי היינו אלו 

שהגיעו למדת הכבוד שאינו שייך לבני אדם כדכתיב ״וכבודי לאחר לא 

(פ״ו מ״ג) באבות ורק על ידי העסק בתורה זוכה לכבוד כדאמרינן  אתן״,

״אין כבוד אלא תורה״, ועליהם אמר קרא ״לכבודי בראתיו״, והיינו לכבודו 

 יתברך בעולם הזה, ולא לכבוד עצמו.

המהרש״א ביאר גמ׳, שלשה נקראו על שמו של הקדוש ברוך הוא.  )יג

דוש ברוך הוא, אלא (חידושי אגדות), דלא קאמר שנקראו בשמו של הק

. והיינו, שֵשם הקדוש ברוך הוא ילוה לשמם. דלמשיח יקרא על שמונקראו 

משיח ה׳, ולצדיקים יקראו צדיקים לה׳, והיינו משום דכל מעשיהם לשם 

שמים, וכן לירושלים יקראו עיר ה׳, משום דלעתיד לבא אין עולין לה אלא 

 המזומנים לה לפי מעשיהן.

(חידושי אגדות), דשלשה אלו הם הנבחרים  המהר״לביאר גמ׳, שם.  )יד

והנבדלים מכלל הבריאה. דירושלים נבחרת ונבדלת משאר מקומות 

הארץ. והצדיקים נבחרים ונבדלים משאר הברואים אשר על הארץ. 

 והמשיח נבחר ונבדל אף משאר הברואים העליונים.

בשיטה ביאר גמ׳, ביקש הקדוש ברוך הוא לתת את ירושלים במדה.  )טו

דקאי אלעתיד לבא. אי נמי, דקאי אבית שני, ד, ״הראב בשםת מקובצ

דרצה הקדוש ברוך הוא לתת את ירושלים במדה שלא יהיה מגרש חוץ 

 לחומה, כדי שישבו כולם תוך החומה מפחד האויבים.

דכיון דאין  (בעין יעקב),העיון יעקב ביאר גמ׳, פרזות תשב ירושלים.  )טז

בית ראשון ושני שניתנו במדה  הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין,

 חרבו, אבל לעתיד לבא יעשה בלא מדה ולא יחרב.

ברשב״ם ד״ה אמר ריש לקיש, ובתוס׳ ד״ה עיין גמ׳, אלף טפף גינאות.  )יז

ביאר, דשמות מנעולים ד ״הראב בשםובשיטה מקובצת  מה שביארו.טפף, 

ון ביאר, דהם מלשוהריטב״א הם, ולכל מין ומין יש חילוק בשם מנעוליו. 

 מגרשות ותחומים.

כתב גמ׳, איתמר ספינה רב אמר כיון שמשך כל שהוא קנה וכו׳.  )יח

דהא דנקט ספינה, היינו לרבותא דשמואל, דיש מפרשים, (סימן ב), הרא״ש 

דאף דיש טורח למשוך כולה, אפילו הכי כל שלא משך כולה, לא קנה. 

ינה ובעלי והוא הדין דפליגי בכל מטלטלין. אמנם הסיק, דדווקא לענין ספ

חיים דעל ידי משיכה כל דהו אזלי מחמת עצמן, פליגי רב ושמואל. אבל 

בשאר מטלטלין, דלא אזלי מחמת עצמם אלא על ידי האדם המושכן, כולי 

ד״ה והא פירות (פו:) והרשב״ם לקמן עלמא מודו דסגי במשיכה כל דהו. 

נה כתב, דאף רב דסבר גבי ספינה דסגי בכל שהוא, היינו דווקא בספי

דניידה כולה מחמת המים. אבל בשאר מטלטלין, אף רב מודה דבעינן 

 שיעקרו כולן ממקומן.

ביאר גמ׳, רב אחי ואמרי לה רב אחא אומר עד שתהלך מלא קומתה.  )יט

דהיינו עד שתעקור ארבע רגליה. וכתב הרשב״ם בד״ה מלא קומתה, 

ד כאן דהכי מוכח מדאמרינן בגמ׳, ״דרב אמר לך דעבעליות דרבינו יונה, 

לא קאמר רב אחא אלא בבעלי חיים דאף על גב דעקרה יד ורגל בדוכתה 

קיימא״. ומשמע, דאילו עקרה ארבע רגליה, שפיר מהני. ואף לשמואל 

דאמר גבי ספינה דבעינן שתיעקר כולה ממקומה, גבי בהמה סגי בעקירת 

 ארבע רגליה. 

״א, המהרששימסור לו המוכר. העיר רשב״ם ד״ה ואותיות, בסוה״ד,  )כ

דהא במשיכה עסקינן הכא ולאו במסירה. ומשום הכי כתב, דיש להגיה 

בד״ה (עו.) דרשב״ם לקמן כתב, ובנמוקי הגרי״ב ״שימכור לו המוכר״. 

דבעינן מסירה. והתם נמי יש להגיה דבריו. אלא כוונתו, , נמי כתבובשטר 

ד״ה (עו.) התוס׳ לקמן דבעינן נמי מסירה מיד ליד עם המשיכה, וכדעת 

 פינה. ס
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גמ׳, חסורי מחסרא והכי קתני ספינה נקנית במשיכה ואותיות במסירה.  )א

דבדוקא נקט מסירה, משום דמשיכה לא הרשב״ם בד״ה ואותיות, ביאר 

מהני אלא בדבר שגופו ממון. אבל כדי לגבות החוב, בעינן דווקא מסירה 

וסר דאם כוונת הרשב״ם, דרק כשמהרשב״א, לידו של לוקח. והקשה 

השטר מיד ליד קונה הלוקח את הראיה שבו, אמאי נקט לישנא דמסירה, 

הרי מסירה דעלמא לא הוי מיד ליד. ועוד, מה לי משיכה ומה לי מסירה, 

כתב, דשטר אין דרכו מורו הא הראיה אינה נמשכת ואינה נמסרת. ובשם 

במשיכה אלא בהגבהה, ו״מסירה״ דנקט היינו הגבהה דשטר, דהא אין 

ל שטר להיות בקרקע דליעבד ביה הגבהה ככל הגבהות. אמנם דרכו ש

העיר, דאכתי תקשי אמאי בר׳ נתן נקטינן לישנא דאותיות במשיכה. 

ומשום הכי ביאר, דאי איתא דאותיות נמי נקנות במשיכה, לא מסתברא 

דקתני בהאי בבא ספינה ואותיות במשיכה, והתנא חיסרה. אבל אי תני לה 

 איכא למימר דהתנא חיסרה. בבבא בפני עצמה, שפיר

צריך לפרש בשק מלא שטרות שאין תוס׳ ד״ה ר׳ נתן אומר, בתוה״ד,  )ב

, דאף אם יהיה מלוגא דשטרי גדול, דאין הריטב״אדרך להגביה. הקשה 

דרכו בהגבהה, אכתי אינו כבד כל כך שלא יהיה דרכו במשיכה, ואמאי 

חא]. ומשום הכי ניהרשב״ם בד״ה ואותיות, בעינן דווקא מסירה. [ולדברי 

דדוקא בדברים שגופן ממון בעינן שיקנוהו כדרכו. אבל דיש אומרים, כתב, 

שטרות שאין גופן ממון ואין נקנה אלא הראיה שבהן, הכל מהני בהו. 

כתב, דמסירה דאמרו בשטרות, היינו הגבהה. וקרי לה מסירה הר״ם ובשם 

ון דאינו מוסר משום דהגבהתן היא על ידי מסירתן מיד ליד. אי נמי, דכי

 אלא הראיה שבו, שפיר קרי ליה מסירה מלשון ״מוסרה ואפסר דחוב״.
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הרשב״ם בד״ה מטלטלי, ביאר גמ׳, שטר לספינה למה לי מטלטלי היא.  )ג

הוסיף, דשטרא נמי לא מהניא בה, דהא והריטב״א דכי משכה קנייא. 

מטלטלי היא ושטר לא מהני למטלטלין כיון דאי אפשר לסיימם כדרך 

כתב, דלא והרשב״א ע מסתיימת במצריה, ועבד מסתיים בשמו. שקרק

 מהני שטר במטלטלין, משום דלא אשכחן שטר בתורה אלא לענין קרקעות.

ואתא ר׳ נתן דהוא תנא בתרא רשב״ם ד״ה ספינה במשיכה, בסוה״ד,  )ד

דיש לפרש הרש״ש, לטפויי דאפילו במשיכה כל שהוא נקנית כרב. העיר 

משיכה, והיינו דתיעשה באופן יותר מועיל, דתנא בתרא אתא לטפויי ב

לאוקמיה לרשב״ם כתב, דניחא התוס׳ בד״ה אלא. והריטב״א וכדפירשו 

 לשמואל כתנא קמא, משום דהכי הלכתא.

דאף דמלישנא דגמ׳ נראה הריטב״א, כתב גמ׳, עד שיכתוב וימסור.  )ה

דמהני כתיבה ואחר כך מסירה. מכל מקום לא מהני אלא אם ימסור ואחר 

יכתוב, דהא נתינת השיעבוד בלא מסירת השטר לאו מידי הוא, כך 

והכתיבה מהני רק להקנות הראיה שבשטר. ומאי דתני ״עד שיכתוב 

וימסור״ היינו לאפוקי מתנא קמא דאמר דסגי באמירה, ומשום הכי 

 הקדימו רבנן לכתיבה, לומר דבעינן דווקא כתיבה.

על פי צלוחיתו לא היה  אם כן אפילו לצורתוס׳ ד״ה אי כרבי, בתוה״ד,  )ו

(סימן סו סק״ח), דאף דלענין השיעבוד לכאורה הקצות החושן קונה. ביאר 

(עיין באות הבאה). מכל מקום הרמב״ן אין קפידא בצורת הקנין, וכדכתב 

 כל שלא קנה את עצם הנייר, אף את עצם השיעבוד לא קנה.

מנם על כן נראה לר״י דעם המסירה דאותיות צריך משיכה. אבא״ד,  )ז

כתב, דאף מסירה דשטרות הוי ככל מסירה דעלמא. והא דמהני הרמב״ן 

מסירה באותיות אף דבשאר מטלטלין לא מהניא, משום דאין הראיה 

שבשטר נמשכת ונגבהת, אלא תקנת חכמים הוא דיקנה משעה דיש ביד 

 הקונה הראיה על החוב.

״ה אבל ד(פו.) התוס׳ לקמן וכן משמע בפרק מי שמת וכו׳. אמנם  בא״ד, )ח

כתבו, דבההיא דפרק מי שמת, לאו דווקא נקטו משיכה, אלא דברים 

 כוונתם דלא הגביה.

(סימן כב), בשו״ת מהר״ם לובלין לאפוקי מפקיר שטרותיו. הקשה בא״ד,  )ט

דתיפוק ליה דליכא כתיבה, ומה לי בהא דלא הוי מסירה מיד ליד. ותירץ, 

כתיבה איכא למימר  דהא דבעינן כתיבה היינו דווקא היכא דמכרן, דבלא

דנשאר למוכר זכות בעצם השטר. אבל במפקיר שנתרוקן כל זכותו, שפיר 

(סימן סו סק״ט) כתב, דאף דבעינן והקצות החושן מהני אף בלא כתיבה. 

כתיבה, מכל מקום לא בעינן שיבא הכתב ליד המקבל. ומשום הכי בהפקר 

ותב קני לך סגי אף בלא כתיבה, משום דהפקר בדיבור הוי ככתיבה, וככ

 איהו וכל שיעבודיה.

אבל בסימטא דשייכא משיכה לא קניא מסירה שהיא תוס׳ ד״ה ספינה,  )י

ה״ר (השני) כתבו בשם ד״ה בהמה גסה (כה:) והתוס׳ בקידושין קנין גרוע. 

דהסימטא רשות של יחיד היא וכל הקודם בה זוכה בה, וסתמא חיים כהן, 

בהמתו להתם, וכיון  דמלתא דהמוכר קדם ללוקח בסימטא דהא הביא

 דהמוכר קדם הרי זכה בה, ותו לא מהני מסירה ברשותו.
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הרשב״ם בד״ה עד שישכור, ביאר גמ׳, או עד שישכור את מקומה.  )יא

כתבו,  ד״ה ספינה(עמוד א) והתוס׳ לעיל דחצרו של אדם קונה לו. 

(בד״ה ופרקינן אי והריטב״א להלן דשכירות המקום, לא גרע ממשיכה. 

 אמר וכו׳) כתב, דשכירות מקום אין לך משיכה גדולה מזו.ד

הרשב״ם בד״ה לא קשיא, כתב גמ׳, כאן ברשות הרבים כאן בסימטא.  )יב

(לח: מדפי הרי״ף), הנמוקי יוסף דאיירי ברקק מים שברשות הרבים. וכתב 

דלא מהני לקנות במסירה אלא כדרך משיכתה, ולהכי בעינן רקק מים, 

פינה אלא במים. אבל אי ליכא מים, אינה נקנית משום דאין דרך למשוך ס

(סימן קצח סי״ג) כתב, דיש אומרים דאין ובשולחן ערוך אלא בהגבהה. 

ספינה נקנית במשיכה אלא כדרך משיכתה כגון שמונחת במים. וכתב 

משמע, דהוא הדין הרשב״ם ד״ה לא קשיא (סקי״ט), דמדברי הסמ״ע 

(סקי״ח) כתב, ור הגר״א בביאדבמסירה בעינן כדרך משיכתה. אמנם 

דמשום משיכה נקט הכי, דאתי לאשמועינן דרק משום דהוי רשות הרבים 

 לא קני, אבל בלאו הכי קני משום דאיכא מים.

ובעליות דרבינו יונה תימה לרשב״א וכו׳. תוס׳ ד״ה ואי ברשות הרבים,  )יג

 כתב, דבסימטא הרי יכול לשוכרה מבני המבוי.

בעליות דרבינו יונה, ביאר וויהו. גמ׳, והא אביי ורבא דאמרי תר )יד

דמסתמא לא פליגי עלייהו, דהא מילתא דתליא בסברא הוא, דכיון שאין 

רשות לאדם למשוך כלים ברשות הרבים, אין משיכה קונה התם. [וכן 

 דכתב, ״סברות נינהו״].הרשב״ם בד״ה דאמרי תרוויהו  נראה כוונת

כתי לא נפיק הא אהרשב״א, הקשה גמ׳, והגבהה קונה בכל מקום.  )טו

(קב.), בבבא מציעא מרשות המוכר, דהא אויר חצירו כחצירו דמי, ואמרינן 

דאף אויר שאין סופו לנוח חשיב רשותו. ותירץ, דכיון דאיכא דעת אחרת 

מקנה, ועקר מן החצר ממש, אף דאכתי הוי באויר החצר, מכל מקום לא 

ה שמגביהו (סימן קצז סק״ג) כתב, דבמוהסמ״ע חשיב ממש כחצר, וקונה. 

בידו מכניסו לרשותו, דכל מה שביד האדם, הרי הוא כמונח בביתו. וכן 

 ד״ה במשיכה.(פו.) ברשב״ם לקמן מבואר להדיא 

דהאי הרמב״ן, כתב גמ׳ מר סבר קפידא ומר סבר מראה מקום הוא לו.  )טז

(קסה.), משום דהכא בטעמא לקמן ״מראה מקום״, לא שייכא לפלוגתא 

ברשות הרבים לא מהני משיכה, לא שייך למימר פליגי. דמר סבר דכיון ד

דמראה לו מקום, ועל כרחך דכוונתו לעכבו שלא יקנה אלא במשיכה 

ובמקום הראוי למשיכה. ומר סבר, דאדרבה כיון דבהאי רשותא לא שייכא 

משיכה, על כרחך דאין כוונתו אלא לקנין, וכוונתו רק להראות לו מקום 

 ד״ה ומר סבר.בתוס׳ שיקנה איך שיחפוץ. ועיין 

דלאו דווקא למיכתב, והוא הדין הרמב״ן, כתב גמ׳, צריך למיכתב ליה.  )יז

כתב, דכיון דהשטר הר״י מיגאש דסגי שיאמר לו הכי בפני עדים. אמנם 

הוא הקונה, בעי למיכתב ליה דווקא בשטר קני לך איהו וכל שיעבודיה, 

בשטר ולא סגי בעדים שיעידו דאמר ליה הכי, ואף אם אחר כן יכתבו 

 דאמר הכי, לא מהני, משום דהוי רק שטר ראיה ולא מהני לקנין.

הראשונים, דפירשו הריטב״א, כתב גמ׳, אמר ליה אין לצור ולצור.  )יח

דמאי דכפל ליה ״לצור ולצור״, היינו לאפוקי מדרב אשי. אמנם כתב, 

דרב אשי סבר, דהמוכר שטר הן מצד הרשב״א, דהנכון הוא כדפירש 

שון משמעותו קניית השיעבוד. ואמר ליה רב כהנא, כוונתו והן מצד הל

דאדרבה ״לצור ולצור״, דהיינו, דהן מצד הלשון והן מצד הכוונה, הוי 

 לקנית הנייר לצור על פי צלוחיתו.

ורב אשי כרבי סבירא ליה. רשב״ם ד״ה אמריתה לשמעתא, בתוה״ד,  )יט
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 ״ם(פ״ו ממכירה הי״א ד״ה גרסינן), מינא ליה לרשבהמשנה למלך הקשה 

דרב אשי כרבי סבירא ליה, דלמא סבר כרבנן דבעינן כתיבה, אלא דסבר 

דסגי למיכתב ״קני לך איהו״, אבל לא בעינן למיכתב ״וכל שיעבודיה״. 

ועוד הקשה, מאי האי דקאמר רב אשי ״וכי לצור על פי צלוחיתו הוא 

צריך״, הא לרבנן דבעינן אף כתיבה, היכא דלא כתב, אין הכי נמי מהני רק 

דטעם פלוגתייהו דרבי ורבנן , צור על פי צלוחיתו. וביאר, דהרשב״ם סברל

הוא, דרבי סבר דעיקר השימוש בשטר הוא לענין השיעבוד שבו, וכי היכי 

דחזקה בבית מהני לקנות הדירה שבו, הוא הדין קנין בשטר, ומשום הכי 

ד״ה (עמוד א׳) הרשב״ם לעיל סגי במסירה גרידא. [וכן מדויק מדברי 

ורבנן סברי, דשפיר משכחת קנין אף בלא השיעבוד, יות נקנות]. אות

דזימנין דמבעי ליה לצור על פי צלוחיתו, ומשום הכי במסירה גרידא מהני 

לקנות רק הנייר. וסבר רב אשי דרב פפא דאמר דבעינן למיכתב קני לך 

איהו וכל שיעבודיה, על כרחך סבר כרבנן, דהשטר עומד אף לנייר שבו, 

א כתב ליה קני לך איהו וכל שיעבודיה, אמרינן דכוונתו להקנות והיכא דל

רק לנייר. ומשום הכי תמה, וכי לצור על פי צלוחיתו הוא צריך, ועל כרחך 

דכרבי מסתברא. וקאמר ליה רב כהנא, דשפיר איכא למימר דמבעי ליה 

 לצור על פי צלוחיתו.

דיש ב, כתוהריטב״א ואי משום אונאה. רשב״ם ד״ה ואמר ליה אין,  )כ

דכיון דהוי יותר מכדי שהדעת טועה, ליכא הכא לא משום אונאה אומרים, 

 ולא משום ביטול מקח, ולענין הנייר שפיר אמרינן דמקחו קיים.

אלא מדיכול למחול הוי מדרבנן. תוס׳ ד״ה קני לך איהו, בתוה״ד,  )כא

כ.), מה לי בהא דהוי מדרבנן, הרי בבא מציעא (בחידושי הגרע״א הקשה 

אף היכא דלא הוי קנין אלא מדרבנן לא מהני מחילה. ותירץ, בעלמא 

דבקנין דרבנן בעלמא, כיון דהוי בר קנין, כל דתקון רבנן כעין דאורייתא 

תקון. אבל במכירת שטרות, אי מדאורייתא לא מהני, היינו משום דהוי 

מילי בעלמא ולא חייל בהו קנין. ואף דתיקנו רבנן קנין, הוי קנין גרוע ומהני 

משמע, דהא דמדאורייתא אינו התוס׳ חילה. [אמנם יש להעיר, דמלשון מ

 יכול להקנות השיעבוד, הוא משום דחשיב אינו ברשותו. (ח.ו.)].

(סימן קסג), החכם צבי היינו שמצא שטר לאחר יאוש. כתב בא״ד,  )כב

דלענין עצם החוב לא מהני היאוש. אלא רק לענין הנייר. ומכירת הנייר 

הקצות החושן ככל מכירות דמהני מדאורייתא. והקשה  למלוה, שפיר הויא

(סימן סו סק״א), הא הנייר שייך ללוה, ואיך יהני יאוש המלוה לענין 

(הלכות מקח וממכר) משמע, דהוי הסמ״ג השטר. ועוד כתב, דמלשון 

מכירת שיעבוד ככל מכירת שטרות, ומאי דמהני היינו משום דכתבו על 

דהשיעבוד אכתי שייך למלוה, לא שייכא כיון החכם צבי, שמו. ולדברי 

כלל לשאר מכירת שטרות. ומשום הכי ביאר, דשפיר קונה המוצא את 

החוב ביאוש. ואף דמכירת שטרות מדרבנן, היינו משום דהשיעבוד אינו 

ברשותו ואינו יכול להקנותו, אבל יאוש שפיר מהני אף בדבר שאינו 

כרו למלוה, וכיון דנכתב ברשותו. ואחר דזכה בו המוצא, שפיר יכול למו

 השטר על שמו, שפיר מהני לקנותו אף מדאורייתא.

(מד: מדפי הר״ן בכתובות ומכל מקום צריך טעם וכו׳. ביאר בא״ד,  )כג

הרי״ף), דאף דמכירת השיעבוד מהני מדאורייתא, מכל מקום מהני מחילה, 

משום דעיקר השיעבוד הוא שיעבוד הגוף דנשתעבד הלוה, ואינו בר 

מה דשייך במכירה היינו דוקא השיעבוד נכסים שהוא כערב על מכירה. ו

שיעבוד הגוף. וכל דמחל על שיעבוד הגוף שאכתי נשאר ברשותו, ממילא 

 פקע נמי שיעבוד הנכסים.

 

 דף עז ע"א

(בתוס׳ ד״ה המהרש״ל העיר גמ׳, אמר רב אשי סברא נמי הוא וכו׳.  )א

נקנות במסירה  אותיות), דבשלמא לגירסא דידן דקאמר אמימר דאותיות

(עו:) לעיל כרבי, אתי שפיר מאי דאמר רב אשי דסברא הוא, וכשיטתו 

התוס׳ דסבר דלא בעינן כתיבה, ופליג ארב פפא דפסק כרבנן. אבל לגירסת 

דאמימר קאמר כרבנן דאין אותיות נקנות במסירה, ועלה בד״ה אמר, 

התוס׳ קאמר רב אשי דסברא הוא דאין אותיות נקנות במסירה, וכדביארו 

(עו:) לעיל היאך אמר דסברא הוא דבעינן נמי כתיבה, הא בד״ה אותיות, 

פליג ארב פפא דאמר כרבנן. וכתב, דלדבריהם צריך להגיה התם, ״אמר 

רב אשי אמריתה לשמעתא קמיה דרב כהנא ואמר לי״, דהיינו דרב כהנא 

דאף אי נימא דרב אשי המהרש״א, הוא דפליג אשמעתא דרב פפא. וכתב 

לה, איכא למימר דאף רב אשי סבר כרבנן דלא מהני מסירה, אלא  קאמר

דפליג ארב פפא בהא דהצריך קני לך איהו וכל שיעבודא, דסגי בקני לך 

 איהו גרידא.

ד״ה (עו.) הרשב״ם לעיל קשה לדעת [גמ׳, ומילי במילי לא מיקנין.  )ב

דמאי דבעו רבנן כתיבה היינו משום דבלא כתיבה איכא למימר כתב, 

בעלמא זבין ליה. מאי שייך להא דאותיות מילי נינהו ומילי במילי  דנייר

לא מקניין, הא לא אמרינן דיקנה על ידי השטר, אלא דבעינן לשטר לראיה 

שמכר לו אף השיעבוד. (ח.ו.) ויש לומר, דמה שמגלה שמוכר השיעבוד 

 הוא כח השטר לקנין].

והיינו לגירסתו  ואומר ר״י דמסירת השטר קרוי מילי.תוס׳ ד״ה אותיות,  )ג

דקאמר אמימר דאין אותיות נקנות במסירה, התוס׳ בד״ה אמר, שהביאו 

דהיינו בעליות דרבינו יונה, וביאר  משום דמסירת השטר חשיב מילי.

משום דהמסירה מהני רק לגוף השטר, אבל לענין השיעבוד שבו, הוי מילי 

 בעלמא. ועיין באות הבאה.

שיעבוד אין לך מעשה גדול מזה. אבל כשכותב שטר בשמו על הבא״ד,  )ד

דעל ידי הכתיבה מהניא המסירה אף לשיעבוד.  ביאר, ובעליות דרבינו יונה

[והיינו לשיטתו (באות הקודמת), דמאי דהמסירה חשיבא מילי היינו משום 

ביאר, דהמסירה מהניא לגוף השטר, והיד רמה דהוי רק על גוף השטר]. 

 והכתיבה מהניא לשיעבוד הכתוב בו.

דמסיפא דקתני הריטב״א, ביאר ׳, ולא והאמר רבה בר יצחק וכו׳. גמ )ה

״דכיון שהחזיק זה בקרקע נקנה שטר בכל מקום שהוא״ פרכינן, דמבואר 

דעל ידי אמירת ״קני לך איהו״ זכי בשטר אף דהוי מילי בעלמא, ולא בעינן 

דבהאי דקדם מוכר וכתב את ר״ח, כתיבה. ובהמשך דבריו כתב בשם 

איכא כתיבה, אלא דסלקא דעתין דאגב לא הוי כמסירה. השטר, ודאי ד

וקשיא אהא דאמרינן דבעינן כתיבה ומסירה. ולא גרסינן בקושיא ״ומילי 

 במילי לא מקניין״, דהא לאו אמילי מקשינן.

מה לי הראב״ד,  בשםהרשב״א  הקשהגמ׳, חוזר בין בשטר ובין בשדה.  )ו

מעכשיו דמי, יכתבו בהא דחזר בו, הא כיון דכל האומר על מנת כאומר 

השטר על כורחו ויתקיים התנאי ויחול הקנין למפרע. ותירץ, דכיון דתלה 

בשטר, בעינן דווקא שטר שנכתב כדינו, וכל שלא נכתב מדעתו הוי איגרת 

בעלמא, ולא חשיב שהתקיים התנאי. עוד תירץ, דהכא שתלה המתנה 
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מו זכות במאי שאף יכתבו לו את השטר, על כרחך דכוונתו לשייר לעצ

לחזור, דהא ליכא למימר דלטובתו של מקבל התנה, דאי לטובתו קעביד, 

(סימן ו) כתב, והרא״ש  אמאי תלה המתנה דווקא במאי שיכתבו לו השטר.

דכל תנאי שנעשה לטובתו של לוקח, והתנה עליו המוכר, על כרחך 

דפטומי מילי בעלמא הוא, דהא על הלוקח הוי לאתנויי הכי, ומשום הכי 

 יו בטלים ויכול לחזור בו אף מן המעשה.דבר

ואם תאמר כיון שאין מזיק לו כלום. הקשה תוס׳ ד״ה חוזר בשטר,  )ז

מה לי בהא דאין מזיק לו כלום, מכל מקום כל שלא בחידושי הגרע״א, 

נתרצה אי אפשר לכתוב השטר, דהא בעינן מדעת המתחייב. וכתב, 

אי בעינן ״ה ור׳ יוחנן, ד(כ.)  התוס׳ בכתובותדלכאורה תליא בב׳ תירוצי 

(אות תרלו) כתב, דמאי דבעינן ובקובץ שיעורים  דעת המתחייב אי לאו.

דעת המתחייב הוא דווקא היכא דמתחייב על ידי השטר. והכא דאינו 

 מתחייב על ידי השטר, שפיר כתבינן אף שלא מדעתו.

דשפיר איכא נפקא מינה, דאי ליכא שטרא, הריטב״א, שם. תירץ בא״ד,  )ח

דלא משכח לעדים יוכל לכפור לו. ועוד כתב, דאף דליכא נפקותא  היכא

הגרע״א מכל מקום אשמועינן דיכול לחזור בו. [ולכאורה הוא כקושית 

 באות הקודמת].

תירץ, בעליות דרבינו יונה ומשום אפושי שטרא לא חיישינן. בא״ד,  )ט

דדוקא שטר שכתוב בו אחריות אית ליה קלא ומיפרסמא מילתא. אבל 

 דלא כתיב ביה אחריות לית ליה קלא ולא מיפרסמא מילתא.היכא 

 

 דף עז ע"ב

בבבא הא הרשב״א, הקשה גמ׳, כאותה ששנינו כותבין שטר למוכר.  )י

(יג.) מוקמינן לה בשטרי אקנייתא, דאי לאו הכי חיישינן שמא כתב מציעא 

לו בניסן ולא נתן עד תשרי. וכיון דכבר הקנה לו השדה משעת הכתיבה, 

אגבה השטר, הא בזמן הקנאת השטר השדה כבר של הלוקח.  איך יקנה

ותירץ, דהכא איירי בגוונא דליכא למיחש לקנוניא, ולא איירי בשטרי 

תירץ, דכיון דלאגב סגי אף בקרקע שאולה או שכורה, והריטב״א אקנייתא. 

סגי בהא דעתה השדה ברשות המוכר, אף דיתברר למפרע דהיתה של 

 באין כאחד. הלוקח, וקנין השדה והשטר

מאי מקשינן מהכא אמכירת בתוה״ד  התוס׳ בד״ה נקנההקשו גמ׳, שם.  )יא

שטרות, הא בשטר מכר שנכתב על מכר זה איירינן, וכי למאן דאמר 

דבעינן כתיבה ומסירה, כל מלוה ולוקח יצטרכו לקנות השטר בכתיבה 

, ותירץ, דבשטר מכר או הלואה שנכתבו הרשב״אומסירה. וכן הקשה 

לוקח ומלוה, עצם הכתיבה מהניא ללוקח ולמלוה ולא בעינן לשמם של 

עליו כתיבה ומסירה. אבל הכא דהשטר נכתב עבור המוכר ולא נכתב 

עבור הלוקח לזכות לו השיעבוד, עתה שרוצה לשעבד בו נכסיו, ודאי 

לעיל (הובא ר״ח כתב, דלפירוש והריטב״א דבעינן ביה כתיבה ומסירה. 

נן מכתיבה, אלא מהא דלא בעי מסירה, ניחא, דהא לא מקשי )אות ה

 ושפיר שייכא מסירה אף בשאר שטרי מקח והלוואה.

דאגב לאו מילי הוא אלא הרשב״ם בד״ה ומשני, ביאר גמ׳, אגב שאני.  )יב

מעשה גדול הוא כמשיכת הממון עצמו. דהיינו דמהני האגב לקנין עצם 

גב מהני דאר״ח, כתב בשם והרשב״א השיעבוד, ולא בעינן כתיבה ומסירה. 

דלדברי הריטב״א, רק במקום המסירה, אבל אכתי בעינן כתיבה. וכתב 

עיקר הקושיה היא מהא דחזינן דלא בעינן מסירה, (ועיין באות ר״ח, 

הקודמת), ועלה משנינן דאגב שאני, ומשום הכי סגי בלא מסירה. אבל 

 בעלמא ודאי דבעינן מסירה עם הכתיבה.

י״ף), דאף דקיימא לן דאין אותיות (לט. מדפי הרהרי״ף כתב גמ׳, שם.  )יג

(סימן סו) הביא הטור נקנות במסירה, מכל מקום באגב מיקניין. אמנם 

דאין אותיות נקנות באגב, ומאי דאמרינן הר״ח, כתב בשם דהרא״ש 

בסוגיין דמהני, היינו דווקא שטר שנכתב לשם הלוקח. אבל לענין מכירת 

(סימן סו סקכ״ז), דאי ״ך הששטרות דאחר, לא מהני לקנות באגב. והקשה 

שאני האי שטרא דכתבו למוכר כשאין לוקח עמו, אמאי משנינן בסוגיין 

בסתמא דאגב שאני, ולא משנינן דשאני האי שטר משאר מכירת שטרות. 

דכלל לא מהני אגב בשטר, אלא דלא ר״ח ומשום הכי ביאר, דאין כוונת 

כן משמע מדברי מהני במקום הכתיבה, אבל שפיר מהני במקום המסירה. ו

 בסוגיין (סימן ו).הרא״ש 

דהיינו הרשב״ם בד״ה עיסקא, ביאר גמ׳, אמר רב פפא עיסקא דבגווה.  )יד

דאי הכי, אנתיקי למה לי, השתא הריטב״א, פרקמטיא שבתוכה. והקשה 

מרצופין לא קנה, כל שכן דהסחורה לא קנה. ותירץ, דמשום סיפא דבזמן 

רים נקט לאנתיקי, לאשמועינן שכתב לו היא וכל מה שבתוכה כולן מכו

. ד״ה המוכר(עג.) התוס׳ לעיל דאף סחורה שבתוכה מכורה לו, וכן כתבו 

דעיסקא דבגווה היינו תשמישי הספינה, כגון דיש מפרשים, אמנם כתב, 

כלי העופרת הנתונים בה כדי להכבידה. אבל סחורה דבגווה בכל גווני 

 אינה מכורה.

(לט: מדפי הנמוקי יוסף כתב דיעין. מתני׳, ר׳ יהודה ואמר הדמים מו )טו

הרי״ף), דדוקא גבי צמד ובקר פליג ר׳ יהודה. אבל גבי פרדות וקרון, כיון 

דלעולם אינן נקראין בשם אחד, אף ר׳ יהודה מודה דלא אמרינן הדמים 

כתב, דאף ארישא דפרדות וקרון פליג ר׳ יהודה. ומאי והריטב״א מודיעין. 

 דשביק לרבנן דיסיימו למילתייהו. דנקט לדבריו אצמד ובקר, משום

(לט: מדפי הנמוקי יוסף ביאר גמ׳, תיתרגם מתניתך באדוקין בו.  )טז

הריטב״א, הרי״ף), דבגוונא דאדוקין בו, אף לרבנן הדמים מודיעין. והקשה 

דכיון דאינו בכלל הלשון, מה שייך למימר דהדמים מודיעין. ומשום הכי 

(סה.) גבי תנור לעיל וכדאמרינן ביאר, דכיון דאדוקין בו בטלי אהדדי, 

 וכיריים ומכתשת הקבועה, דבטלין אגב הבית וכלולים במכירת הבית.

(סימן רכ ס״ג), דדוקא במכר קרון אמרינן דאם הטור כתב  גמ׳, שם. )יז

הפרדות אדוקין בו, אף הן בכלל. אבל מכר פרדות, אף אם אדוקין בקרון, 

, דכיון דהפרדות יוסףהבית וביאר המאירי. לא מכר הקרון. וכן כתב 

ראויים לרכיבה אף בלא קרון, לא אמרינן דהקרון בטל לגביהן. וכתב 

(לט: מדפי הרי״ף) משמע, דאף כשמכר פרדות הנמוקי יוסף דמלשון הב״ח, 

 מהני אדוקין בו לענין הקרון.

הראב״ד, בשם הרשב״א הקשה גמ׳, אלא דקרו ליה לבקר צימדא.  )יח

צמד ולא לבקר, והמוציא מחבירו עליו דאכתי איכא למימר דכוונתו רק ל

הראיה. ותירץ, דבהא מילתא שפיר איכא ראיה מהדמים ומוציא בראיה 

 זו.

גרס, גמ׳, לא צריכא באתרא דקרו ליה לצימדא צימדא וכו׳. הריטב״א  )יט

והרשב״א ״לא צריכא דרובא קרו לצמד צמד ואיכא דקרו לצמד בקר״. [

נן דקרו היינו דרובא קרי ליה גרס כגירסא דידן, אמנם ביאר דמאי דאמרי

הכי]. וביאר, דר׳ יהודה סבר דהדמים מודיעין להוכיח דהוא מן המיעוט. 
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ורבנן סברי דאין הדמים ראיה. והוסיף, דאף אי רובא קרו לבקר צמד, מכל 

מקום סברי רבנן דלא אזלינן בממון אחר הרוב, ושפיר יכול לומר דהוא מן 

 המיעוט.

ואפילו בשאדוקין בו לא קני. וכן כתב תוה״ד, רשב״ם ד״ה הכי גרסינן, ב )כ

וביאר, דאין הצמד חשוב שיש לכלול במכירתו אף בעליות דרבינו יונה. 

כתב, דנקט אדוקין לענין קרון ופרדות, והוא הר״י מיגאש את הבקר. אמנם 

 הדין דמהני אף לענין צמד ובקר.
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להו לא החזרת  וכי תימה רבנן ליתרשב״ם ד״ה ומרגלית, בתוה״ד,  )א

מאי סלקא דעתין דרבנן הריטב״א, אונאה בשתות ולא ביטול מקח. הקשה 

לית להו דינא דאונאה, ואף אי נימא דהקרא ״דלא תונו״ אתי ללאו 

בעלמא ולא לחזרת המעות או ביטול מקח, מכל מקום לא מסתברא דכל 

 (מט.) גבי אונאה וביטול מקח, דלא כרבנן. ומשוםדבבא מציעא הסוגיא 

הכי ביאר, דדוקא גבי צמד וקרון דאדם צריך להם, איכא למימר דסברי 

רבנן, דפעמים צריך להם ומשלם אפילו טפי מדמיהם, והויא מתנה ולא 

אונאה. ועלה מקשינן, דהא לענין ספר תורה ומרגלית, פעמים נמי אדם 

 נותן עליהם טפי מדמיהם, ואפילו הכי איכא בהו אונאה.

דהיינו עד כדי דמיהם. השיטה מקובצת, כתב . גמ׳, בכדי שהדעת טועה )ב

אבל בטפי מכדי דמיהם הוי יותר מכדי שהדעת טועה, ומתנה בעלמא 

(פי״ב ממכירה ה״ד) כתב, דדוקא שוה אחד במאה והלחם משנה הויא. 

(עז:) מכור לי לעיל ויותר חשיב טפי משהדעת טועה, וכדאמרינן במתניתין 

י דמיהם אכתי לא חשיב יותר צימדך במאתיים זוז. אבל ביותר מכד

 (עז:).הריטב״א לעיל משהדעת טועה. וכן כתב 

(סימן רכז סק״ה), דאף הקצות החושן כתב גמ׳, אימור מתנה יהיב ליה.  )ג

אם יאמר בפני עדים דלאו מתנה היא ועתיד לתובעו בבית דין, לא מהני 

 ליה. דכיון דאינו אנוס, על כרחך הוי מחילה.

בבהמה ומרגלית נמי נימא הכי דלשם מתנה , הריטב״אהקשה גמ׳, שם.  )ד

הוא דיהיב ליה, ואמאי קאמר ר׳ יהודה דאין להם אונאה. ותירץ, דבאלו 

 הדברים אדם טועה אפילו בסך גדול.

כתב גמ׳, אמר עולא וכו׳ ונחום המדי סבר סתם חמור למשאוי עומד.  )ה

 (עמוד ב׳),לקמן דלאו דווקא עומד למשאוי, דהא אמר אביי הריטב״א, 

דנחום המדי סבר, דהמוכר מוכר אף מה שבתוכה טפי מרבנן. ואי נימא 

דחמור עיקרו עומד למשאוי, במאי הוי טפי מרבנן, ולא מסתברא דעולא 

פליג אאביי. ועוד, הא חזינן דאף מרדעת ואוכף מכר לו, אף דהוו כלי 

כתב, דהוו אף צרכי משאוי. הרשב״ם בד״ה אוכף ומרדעת רכיבה. אמנם 

דכתב, דצרכי רכיבה הן הרשב״ם בד״ה חבק להעיר מדברי  [אמנם יש

(ח.ו.)]. אלא, ודאי דחמור עומד לרכיבה, אלא כיון דפעמים שנושא משאוי, 

כתב, דלנחום והרשב״א חשיב שעומד אף למשאוי ואף כלי משאוי מכר לו. 

 המדי חמור עומד תדיר אף למשאוי.

ירת האוכף לחמור. דהוא קשהרשב״ם בד״ה קילקלי, ביאר גמ׳, קילקלי.  )ו

ביאר, דהוא בגד דק הסמוך לגב החמור ד ״הראב בשםובשיטה מקובצת 

 שעשוי לקבל הזיעה.

הקשה גמ׳, והא קמשמע לן דאף על גב דאמר ליה חמור וכליו וכו׳.  )ז

דכיון דייתר לשונו אמאי לא נימא דאתי  (מ. מדפי הרי״ף),הנמוקי יוסף 

ור לשון מהני לשייר לו דרך לבור (עא.) דיתלעיל לטפויי, כי היכי דאמרינן 

ודות. ותירץ, דהתם דמן הדין הדרך הוי בכלל הבור והדות, ורק משום 

דסבירא לן דמוכר בעין יפה אמרינן דלא שייר לו הדרך, כל דייתר לשונו 

שפיר אמרינן דכוונתו לשייר הדרך. אבל הכא דכלי משאוי אינם בכלל 

ת החמור, ואמרינן דלשופרא חמור, לא מהני יתור לשון להכלילם במכיר

כתב, דאהני יתור לשונו למימר דאי לא והריטב״א בעלמא ייתר לשונו. 

 יהיב ליה כלי רכיבה, הרי המכר בטל.

(עז:), גבי לעיל הא הרשב״א, הקשה גמ׳, או דלמא בעודן עליו מחלוקת.  )ח

פרדות וקרון אמרינן דבדאדוקין בו כולי עלמא מודו דאף הפרדות בכלל. 

(עז:) אות טז) דדווקא כשהדמים מודיעין (לעיל להמפרשים התם וכתב, ד

מהני אדוקין בו, שפיר איכא למימר דדוקא גבי קרון ופרדות דמוסיף בדמיו 

הרבה מחמת הפרדות, אמרינן דהדמים מודיעין. אבל בתשמישי חמור 

שאינו מוסיף טפי עבורם לא אמרינן דמים מודיעין. ולהמפרשים דאף בלא 

ם מהני אדוקין, איכא למימר דדוקא גבי קרון אמרינן דכיון דמים מוכיחי

דקרון בלא פרדות לא מהני למידי, על כרחך דהכל מכר לו. אבל חמור 

דשפיר משכחת ליה שימושים אף בלא כליו, אכתי איכא למימר דאף 

 באדוקין בו אינם בכלל המכירה.

אפילו אבל באוכף ומרדעת תוס׳ ד״ה אבל בשאין עודן עליו, בתוה״ד,  )ט

דכיון דהחמור אינו ראוי בעליות דרבינו יונה, אין עודן עליו קנה. ביאר 

לרכיבה ולמשא ללא האוכף והמרדעת, פשיטא דבכלל המכירה הן. ואף 

(עז:) לעיל דקרון נמי אינו ראוי למידי בלא הפרדות, אפילו הכי אמרינן 

ויות הן דכל דאינן אדוקין בו אינן בכלל הקרון, היינו משום דהפרדות רא

 לעצמן אף בלא הקרון ואינן בטלות אליו.

 

 דף עח ע"ב

היכי שביק למציעתא הריטב״א, הקשה גמ׳, אדרבה אימא רישא.  )י

דסמיכא ליה ומקשה מרישא. ותירץ, דההוכחה מרישא, דעל כרחך אף 

 מציעתא בעודן עליו, ודלא כדאוקמא לה ר׳ אבהו.

אמאי הרשב״א, שה הקגמ׳, ואמרינן מאי אנתיקי ואמר רב פפא וכו׳.  )יא

בעינן לפירושא דרב פפא, תקשי ליה מגופא דמתניתין, דקתני ״ובזמן 

, הרי כולן מכורים״. ותירץ, דהוי אמינא וכל מה שבתוכהשאמר לו היא 

דמה שבתוכה, היינו מאי דראוי להיות בתוכה, ואנתיקי דקתני היינו 

דאמר  תשמישי הספינה, כגון כלי העופרת העשוים להכבידה. אבל השתא

, שבתוכהרב פפא דאנתיקי היינו עיסקא דבגווה, על כרחך דהיינו הסחורה 

דאי הסחורה הראויה לה קאמר, הרי אין לדבר שיעור. אמנם אכתי יקשה 

(עז: אות יד), דאף עיסקא דבגווה דקאמר רב פפא, היינו לעיל להמפרשים 

איכא למימר  דאף לאלו המפרשים, כתב, והריטב״אתשמישי הספינה. 

, דעל כרחך דמאי דתני עיסקא דבגווהדאייתינן מרב פפא דקאמר 

במתניתין ״וכל מה שבתוכה״, היינו בדווקא ולאו ראוי להיות בתוכה, דאי 

 לאו הכי, מנלן דלרב פפא דוקא עיסקא דבגווה זבין. 

דמדקאתי ר״ח, בשם הרשב״א כתב גמ׳, אלא תנא מילי מילי קתני.  )יב

ה רב אשי דמילי מילי קתני, משמע רבינא למיפשט ממתניתין, ודחי ל

הרשב״א דפשיטא ליה דבאין עודן עליו מחלוקת, והכי קיימא לן. אמנם 
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(מ. הרי״ף כתב, דרב אשי דרך דחיה קאמר ובעיא לא אפשיטא. וכן כתב 

 מדפי הרי״ף).

בעליות כתב גמ׳, מאי שנא חמורך זו ומאי שנא חמורך הוא וכו׳.  )יג

עמא דר׳ יהודה בברור, ולא אשכחן דכיון דמפרשינן לטדרבינו יונה, 

להדיא דפליגי רבנן עליה, איכא למימר דאף רבנן מודים דבחמורך זו מכר 

והוסיף עוד, דהא איבעיא לן אי אף בעודן הריטב״א. לו אף כליו. וכן כתב 

עליו פליגי רבנן. ולהאי גיסא דבעודן עליו מודו רבנן דמכורין, שפיר איכא 

רי רבנן אתא, ודווקא כשאמר חמורך זו למימר, דר׳ יהודה לפרש דב

מכורין. ולאידך גיסא דבעודן עליו פליגי, נמי שפיר איכא למימר דבחמורך 

כתב, דלית הלכתא כר׳ יהודה משום דרבנן פליגי היד רמה זו מודו. אמנם 

עליה. ואף דרבא טרח לפרושי טעמא דר׳ יהודה, לאו משום דהכי הלכתא, 

דאפילו בהאי טעמא פליגי עליה, והיינו  אלא לאשמועינן רבותא דרבנן,

משום דאף בחמורך זו איכא למימר דכוונתו לאפוקי מחמור אחר דאית 

השמיט להך דהרי״ף (מ. מדפי הרי״ף), דמהא הנמוקי יוסף ליה. וכתב 

מימרא דרבא, נראה דסבר נמי דרבנן פליגי עליה, ולא קיימא לן כר׳ 

 רשב״ם ד״ה מילתא אחריתי.יהודה. ועיין 

התוס׳ יו״ט העיר מתני׳, המוכר את החמור מכר את הסייח.  )יד

, כדתני גבי ְבָנה(במתניתין), אמאי לא תני המוכר את החמור מכר את 

. וביאר, דאתי לאשמועינן דאיכא טעמא בשם זה וכדאמרינן בנהפרה 

כתב, דסייח משמע גדול שאינו צריך לאמו, ואתי והרש״ש בגמ׳. 

ל החמור. וגבי פרה נקט בנה, דמשמע קטן לאשמועינן דאף הוא נמכר בכל

הצריך לאמו דאין לו שם בפני עצמו, ואתי לאשמועינן דאף הוא אינו 

 אות יז)לקמן בכלל המכירה. (ועיין 

אבל מכר זבלו לא מכר אשפתו וכו׳. רשב״ם ד״ה מכר כוורת, בתוה״ד,  )טו

(פ״ד ה״ד) מבואר, דהמוכר יונים מכר שובך, וכן המוכר בתוספתא אמנם 

ד״ה אבל, (מ. מדפי הרי״ף) רש״י על הרי״ף בורים מכר כוורת. וכתב ד

והב״ח דשאני יונים ודבורים דאין דרכן להימכר בלא השובך והכוורת. 

(סימן ריג) כתב, דהאי תוספתא איירי באופן שלא שייר לעצמו כלום מן 

היונים ומן הדבורים, והא דאמרינן דעל כרחך מכר אף את השובך 

ו משום דאי איתא דשיירם לעצמו, היה משייר אף קצת והכוורת, היינ

עט:) שכתב, דהאי תוספתא טעות לקמן (ריטב״א מפירותיהן עמהן. ועיין 

 סופר או דמשובשת.

דאף דיש לומר דזקוק הרשב״א, ביאר גמ׳, אלא חמור מאי קאמר ליה.  )טז

ואמרינן דכוונתו , לחלבה כדי להניק סייח אחר, מכל מקום לא שכיחא

דבשפחה מניקה, כיון דאפשר דלוקחה להניק ולד אחר,  והוסיף, לְּבנה.

 דינה כפרה שלא קנה את בנה.

אמאי דווקא הכא קשיא התורת חיים, העיר גמ׳, ואמאי קרי ליה סייח.  )יז

לן אמאי קרי ליה סייח. ועוד, מה שייך הוא לשינויא דרב פפא דאיירי 

השתא דקאמר בדאמר ליה חמור מניקה. וביאר, דכוונת הגמרא למימר, ד

רב פפא דמתניתין איירא בדאמר ליה חמור מניקה, אתי שפיר אמאי קרי 

ליה במתניתין סייח, והיינו משום דאיירי דווקא בחמור יונק דמהלך אחר 

סיחה נאה, אבל חמור גדול דבעי מרדע, ואינו הולך אחר סיחה נאה, אינו 

 בכלל מכירת אמו.

(פ״ג), המסילת ישרים ביאר גמ׳, המושלים אלו המושלים ביצרן וכו׳.  )יח

דהעצה היחידה להנצל מן היצר, היא על ידי ״חשבונו של עולם״, לחשב 

כל מעשה הן קודם עשייתו והן בשעת עשייתו, האם הוא טוב או רע. 

ועצה זו דוקא למושלים ביצרם ויצאו ממאסר היצר, וראו היאך להנצל 

נבוכים בגן ממנו, אבל אלו שעדיין לא יצאו ממאסר היצר, הרי הם כ

 המבוכה, שאינם מכירים הדרך אל האכסדרה שבאמצעיתה.

דמלחמת סיחון בהגהות הגרא״מ הורוויץ, כתב גמ׳, בואו חשבון.  )יט

(במדבר תשסה), ושפיר קאמר להו בילקוט היתה בחודש אלול כמבואר 

 ״בואו חשבון״ דהוא הזמן הראוי לחשבון.

דאיירי פסד, הרשב״ם בד״ה הביאר גמ׳, הפסד מצוה כנגד שכרה.  )כ

בהפסד עסק שבא לו מחמת המצוה. או במחסר ממונו לצורך צדקה. 

ביאר, דאף דשנינו דאין ) פ״ב מאבות מ״אובפירוש המשניות לרמב״ם (

אתה יודע מתן שכרן של מצוות, מכל מקום מהפסד מצוה, דהיינו מהעונש 

ובלב אליהו המגיע על ביטולה, אפשר לדעת רוב השכר המגיע על קיומה. 

דכפי גודל ההפסד והצער הגר״י בלאזער, ח״ג עמוד שיז) ביאר בשם (

שהיה לו מחמת קיום המצוה, כן גודל השכר המצפה לו. וכן כנגד שכר 

 העבירה והתענוג שהיה לו מחמתה, גודל הפסדה לעתיד.

הא התורת חיים, הקשה גמ׳, ולהבה מקרית סיחון מקרית צדיקין וכו׳.  )כא

ם כעייר שהולך אחר סיחה נאה. וביאר, דרשו לסיחון ארשעים דה לעיל

דהתם מ״עיר״ דריש לה, דהוי כמו סייח דהולך אחר סיחה נאה. והכא 

 מדשני קרא ונקט ״מקרית סיחון״ דריש אצדיקים.
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דהיינו ברבינו גרשום, כתב גמ׳, עד שתבוא אש שאינה צריכה ניפוח.  )א

האש היסודית דאש הגהינום היא התורת חיים, אש דגהינום. וביאר 

בהקדמתו הראב״ד דהולכת וסובבת תמיד ומתלהבת מעצמה, וכדביאר 

לספר יצירה. והיינו דקרי לה אש שאינה צריכה ניפוח, דהא לעולם 

 מתלהבת מעצמה.

ביאר גמ׳, אמר רב יהודה אמר רב וכו׳, כי אתא רב דימי וכו׳.  )ב

ומדים, (בחידושי אגדות), דרב יהודה אמר רב איירי בשניים שלהמהרש״א 

דכשפורש אחד גורם שאף חברו יפרוש, ועלה אמרינן ״מהאש יצאו״ ו״אש 

אוכלתן״ בלשון רבים. ואתא רב דימי למימר דאף יחיד שביטל עצמו נופל 

כתב, דעיקר הגירסא בר׳ דימי היא ״כל ובהגהות מראה כהן בגיהנם. 

 והעין יעקב.כא) משלי (הילקוט המרפה עצמו״ וכגירסת 

דהמתפיס תמימים וכו׳. העיר ראוי למזבח, בתוה״ד, רשב״ם ד״ה כל ה )ג

דלבדק הבית אינם ראוים אף אי לאו טעמא ״דהמתפיס תמימים״, הרש״ש, 

בהמשך דבריו גבי תורים הרשב״ם דהא אינם ראוים לשקען בבנין, וכדכתב 

ובני יונה. וביאר, דשפיר חשיב ראוים לבדק הבית להוליך בהם עצים 

 ואבנים.

לטעם אחר גבי הרשב״ם ם ובני יונה וכו׳. מהא דהוצרך וכן תורי[בא״ד,  )ד

תורים ובני יונה, ולא סגי ליה בטעם דמתפיס תמימים, לכאורה נראה, 

דדוקא גבי בהמה אמרינן דהמתפיס תמימים לבדק הבית עובר בעשה, 

 אבל בשאר מינים הראויים למזבח אינו עובר. (ח.ו.)].

דמשכחת לה ין בהן, הרשב״ם בד״ה מועלביאר גמ׳, מועלין בהן.  )ה

הא התוס׳ בד״ה מועלין מעילה בבור כגון אם הצניע שם חפציו. והקשו 

ומשום הכי ביאר, דאיירי בתולה  הרמב״ן,אין מעילה במחובר, וכן הקשה 
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חפציו בכותלי הבור, דהוי תלוש ולבסוף חיברו דשפיר איכא ביה מעילה. 

וף חיברו, אם (פ״ה ממעילה ה״ה) כתב, דאף בתלוש ולבסהרמב״ם אמנם 

 הקדישו לאחר שחיברו, דינו כמחובר דלית ביה מעילה.

וכן הרשב״ם בד״ה הכי קאמר, ביאר גמ׳, ואין מועלין במה שבתוכן.  )ו

דאין ההקדש קונה מה שבתוכן בקנין חצר, התוס׳ בד״ה ואין מועלין, 

כתב, דהקדש שפיר קונה בחצר. והרמב״ן משום דלא מצינו יד להקדש. 

דהא מעילה בקדושת הריטב״א, לית ביה מעילה. וביאר אלא דמכל מקום 

פה נאמרה, וכל דהוי קדוש מאיליו לית ביה מעילה. ואף מאן דסבירא ליה 

דיש מעילה בגידולין מודי דאין מעילה בדבר הקדוש מאליו. אלא דסבר 

דמעיקרא כוונת המקדיש אף על הגידולין ושפיר הוי קדושת פה. אי נמי, 

קדוש בקדושת פה אתי, שפיר חשיב קדוש בקדושת דכיון דמכח האילן ד

 אות יא.לקמן פה ואית ביה מעילה. ועיין 

בעליות דרבינו דמים מכונסין פסולים לניסוך. וכתב רשב״ם ד״ה מים,  )ז

(מח.) דהיו ממלאין המים ממעיין בסוכה דהכי שמעינן מדאיתא יונה, 

ששון השילוח, וילפינן לה (שם, עמוד ב׳) מדכתיב ״ושאבתם מים ב

ד״ה (שם) רש״י אמנם ד״ה מנא. (שם) התוס׳ ממעייני הישועה״. [כן פירשו 

הגליון פירש, דקאי אמאי דתוקעין ומריעין בשאיבת המים]. והקשה מנא 

דהא מבואר התם, דאם נשפכו המים, ממלאין מן הכיור, בשיטה מקובצת, 

 (כב.).בזבחים ומי הכיור כשרים אף בשאובין כדאיתא 

כדכתיב כל שאור וכל דבש. לן מלא פירות, בסוה״ד, רשב״ם ד״ה אי )ח

דילפינן מהתם דאף ד״ה וכל דבש, (יב:) רש״י בשבועות כוונתו, כדכתב 

 שאר פירות אסורים בהקרבה.

מכל מקום אין ממון הקדש מעורב רשב״ם ד״ה אין מועלין, בסוה״ד,  )ט

נו (אות ב) הגיה ״אין ממשות הקדש מעורב בהן״. והייובהגהות הב״ח בהן. 

משום, דודאי דהוי ממון הקדש, דמאי שנא מהדיוט דהגידולין שלו אף 

דלא עשה בהן מעשה קנין, אלא כיון דאין בהן ממשות הקדש, לית בהו 

אות ו, דכל דלית ביה הרמב״ן לעיל מעילה. [ולכאורה היינו כסברת 

 קדושת פה לית ביה מעילה].

התוס׳ רבאי. הקשה דחצר משום יד איתתוס׳ ד״ה ואין מועלין, בסוה״ד,  )י

(יב.) דחצר משום יד בבבא מציעא פ״ג מ״ו), הא מסקינן מעילה (יו״ט 

איתרבאי ולא גרע משליחות. ומה לי בהא דאין יד להקדש, הא אכתי 

בנדרים תהני מדין שליחות, דהא שפיר מצינו שליחות בהקדש כדמסקינן 

ר סק״א), (סימן הקצות החושן (לה:) דכהני שלוחי דרחמנא נינהו. ותירץ 

ד״ה אטו (כא.) התוס׳ בגיטין דאף דלא גרע משליחות מכל מקום הא כתבו 

דבעינן דומיא דידו, ומהאי טעמא חצר מהלכת לא קניא אפילו שליחות, 

מדין שליחות. והוא הדין דלענין הקדש כיון דלא אשכחן יד להקדש, אף 

 חצר לא מהניא.

(אות רצח),  הקובץ שיעוריםולא מצינו יד להקדש. הקשה בא״ד,  )יא

דתינח בור ואשפה דבלא קנין חצר אינם קנוים לו. אבל פירות שדה ואילן 

דאף בלא קנין חצר הוי דהקדש, אמאי לית בהו מעילה. ועל כרחך צריך 

אות ו, דכל דקדיש מאיליו לית ביה מעילה. הרמב״ן לעיל לומר כתירוץ 

דאין חצר  דתירצודתוס׳ ואמאי לא תירצו הכי נמי אבור ואשפה. ותירץ, 

להקדש, היינו למאן דאמר יש מעילה בגידולין, דסברי דאי יש מעילה 

בגידולין, על כרחך דאף בקדושה הבאה מאיליה יש מעילה. אבל למאן 

דבקדושה הבאה מאיליה אין לרמב״ן דאמר אין מעילה בגידולין, מודו 

סבר, דאף למאן דאמר יש מעילה בגידולין, היינו הרמב״ן מעילה. אמנם 

שום דאתו מכח קדושת פה, ולא חשיבי קדושה הבאה מאיליה. ועיין מ

 באות הבאה.

(אות רצט), הקובץ שיעורים שם. עיין באות הקודמת. והוסיף בא״ד,  )יב

הוא משום גזל ממון  פליגי ביסוד הדין דמעילה. דלתוס׳דהרמב״ן ותוס׳ 

דהקדש, ולהכי ליכא נפקא מינה אי הוי קדושת פה או קדושה הבאה 

סבר, דטעם המעילה משום חילול הקדושה שבה, הרמב״ן ה. אבל מאילי

ושפיר איכא למימר דדוקא בקדושת פה איכא מעילה למחלל אותה, ולא 

 בקדושה הבאה מאיליה.

הרש״ש, דקנה לו רשות הקדש. כתב רשב״ם ד״ה הכי קאמר, בסוה״ד,  )יג

דמשייר ד״ה אימור, (עמוד ב) התוס׳ לקמן שהביאו כהרשב״א דכוונתו 

ובהגהות הגר״ש מו זכות ברשות ההקדש שיוכל לזכות עבור ההקדש. לעצ

״דאדם מקנה דבר שלא בא הרשב״ם כתב, דצריך להגיה בדברי מדעסוי 

 דקנה לו רשות הקדש״. ועיין באות הבאה. אולעולם 

המהרש״א, דלא אלים רשות הקדש לקנות מן רשותו וכו׳. העיר בא״ד,  )יד

ן אדם מקדיש דבר שלא בא דקמשמע לן, דאיהרשב״ם אמאי לא כתב 

(סב:) דאדם מקדיש דבר שלא בא בקידושין לעולם. ותירץ, דרבי אית ליה 

דהיינו טעמא דלא קדשי, משום דלא  לעולם. ומשום הכי ביאר הרשב״ם,

תמה, דאי אדם מקדיש דבר שלא בא והרש״ש אלים רשות ההקדש. 

ש הוי לעולם, מה לי בהא דרשות הקדש גרע, הא לא על ידי רשות הקד

כתב, דאי גרסינן ובהגהות הגר״ש מדעסוי הקדש, אלא מחמת הקדשו. 

״או״ (עיין באות הקודמת) ניחא, דהא אף מעיקרא נחית  בדברי הרשב״ם

 להא דחצר ההקדש יקנה. הרשב״ם
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הא שפיר איכא הריטב״א, הקשה גמ׳, ואי בשדה ואילן אמאי מחליף.  )טו

קצר, דמר סבר דכקצורין דמו ואינן לאוקמי דפליגי במלאים ועומדים לה

בכלל ההקדש, ומר סבר דכיון דעודן בשדה, הרי הם בכלל ההקדש. ותירץ, 

דכיון דקיימא לן דכל העומד להקצר כקצור דמי, לא מסתבר דפליגי בהא, 

איפכא, דלכולי דיש אומרים ולכולי עלמא אינן בכלל ההקדש. והוסיף, 

(סח:) דמכר לו לעיל מכר שנינו עלמא הם בכלל ההקדש, דהא אפילו גבי 

כתב, דדוקא כשצריכים הרא״ה אפילו העומדים להיתלש. אמנם בשם 

לקרקע אמרינן דהוו בכלל המכירה, אבל כשאינן צריכים לקרקע לא 

 אשכחן שיהיו בכלל המכירה.

דאיכא תרתי גידולי הקדש וכו׳. [רשב״ם ד״ה ואי בשדה, בתוה״ד,  )טז

ות דאיתנהו השתא דגידולי הקדש הם, לכאורה קשה, מה שייך לומר אפיר

 הא אכתי לא גדלו משל הקדש. (ח.ו.)].

ומיהו הוי מצי למימר דפליגי אם תוס׳ ד״ה אבל בשדה ואילן, בסוה״ד,  )יז

דכוונתם הרש״ש, יקדשו פירות האילן והשדה אם יבואו לרשותו. כתב 

להיכא שלא הקדיש השדה, דהא אם הקדיש השדה, הרי לא משכחת לה 

 רשותו. שיבואו ל

דנראה הריטב״א, כתב גמ׳, בריקנים פליגי בפלוגתא דר׳ מאיר ורבנן.  )יח

אות כד], דאיירי במקדיש בור לקמן עיין בד״ה סבר, [הרשב״ם מדברי 

סתם, ואפילו הכי לר׳ מאיר הקדיש מימיו. אמנם כתב, דליתא, דאף לר׳ 
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מאיר דאמר אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, מכל מקום בעינן שיפרש כן 

 להדיא.

דאי הרמב״ן, דדעתיה לאיגיורי. הקשה רשב״ם ד״ה אימור, בתוה״ד,  )יט

משום דעתו חשיב עבידי דאתי, מאי מקשינן דמים לבור לא עבידי דאתי, 

 הרי איכא למימר דאיירי בדעתו ליתן בו מים ונתן בו.

ועוד קשה דמשמע דאי עבידי דאתו תוס׳ ד״ה אימור דשמעינן, בתוה״ד,  )כ

תירץ, דאי עבידי דאתו, שפיר איכא למימר דמקדיש ״ן והרמבניחא וכו׳. 

הבור לכשיתמלא. והקדישן ריקנים דקתני, היינו דבשעת אמירתו הם 

דשפיר  כתב,והרש״ש ריקנים, אבל ההקדש יחול רק כשיגיעו לרשותו. 

ובחידושיו אפשר להקדיש אף דבר של הפקר אף דאכתי לא אתא לרשותו. 

הירושלמי בתרומות. להוכיח כן מדברי  הרש״ש(מט.) האריך לבבא מציעא 

[אמנם יש להעיר, דשאני הפקר דליכא מאן דיעכב עליו, וכיון דהוא יכול 

לזכות בו, אף יכול להקדישו. אבל הכא, הרי המים והיונים ברשות הקדש 

 קיימי, ואיך יקדישם. (ח.ו.)].

(סימן ר סק״א), מה לי הקצות החושן ורשב״א פירש וכו׳. הקשה בא״ד,  )כא

הא דאין אדם מקדיש דבר שלא בעולם, הא כיון דשייר לעצמו הזכות ב

לקנות בחצר ההקדש, אכתי יכול להקדישם על ידי חצירו, שיאמר חצרי 

תזכה להקדש. וליכא למימר דכי היכי דאין הקדש קונה בחצר, אף אין 

(לד:) דהיה לפניו כיכר של בנדרים חצר ההדיוט קונה להקדש, דהא מבואר 

דאיירי בעומד בד׳ הר״ן בד״ה אמר רבא, שו קדוש. וביאר שם הפקר והקדי

אמותיו דמהני לו מדין חצר. ותירץ, דהא חצר משום שליחות איתרבאי, 

 ושליחות לא מהני בדבר שלא בא לעולם. 

בעליות דרבינו יונה,  תימה לרשב״א וכו׳. תירץתוס׳ ד״ה ויונים,  )כב

ף דמדרבנן בעלמא הוא, דקיימא לן כר׳ יוסי דהוי גזל גמור מדבריהם, וא

(ח״א ובדבר אברהם  מכל מקום כיון דהוי ממונו לגמרי, שפיר חל הקדשו.

(קיד:) גבי נחיל של בבבא קמא  סימן כא אות טז) העיר, דהא סתמא דגמ׳

דבורים משמע דהוי רק משום דרכי שלום. ועוד כתב שם, דאף אי נימא 

לית ליה שום צד דמפני דרכי שלום לא מהני לדאורייתא, אינו ראיה ד

ממון בהא, אלא דכיון דאינו יכול להוציאו בדיינים לית ליה ביה זכיה 

 גמורה להקדישו.

אבל שובך של אחרים יכולין הן רשב״ם ד״ה דרך שובכו, בסוה״ד,  )כג

מאי סלקא דעתין דיהני, הא אף אי נימא דאדם הרמב״ן, לעכב. הקשה 

וא לרשותו, וכל מקדיש דבר שלא בא לעולם, מכל מקום הא בעינן שיב

 שלא בא לרשותו פשיטא דאינו יכול להקדישו.

 ומיהו היכא דאין בו מים וכו׳.רשב״ם ד״ה סבר לה כאבוה, בתוה״ד,  )כד

כתב, דקושיא מעיקרא ליתא, דהא מאי דאוקימנא פלוגתייהו והריטב״א 

אות יח), אבל לעיל בריקנין איירי דאמר בהדיא דמקדיש בור ומימיו (עיין 

 כי בהדיא באמת לא קדשי.אם לא יאמר ה

דכי היכי דפליגי הריטב״א, כתב גמ׳, דתניא מכר בור לא מכר מימיו.  )כה

רבנן לענין בור, הוא הדין דפליגי אף לענין שובך כוורת ואשפה, דהא ליכא 

כתב, דדוקא בבור הראב״ד טעמא לפלוגי וחדא מינייהו נקט. אמנם בשם 

 (פכ״ז ממכירה ה״י).הרמב״ם פליגי, וכן דעת 
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דאף למאן דאמר בעליות דרבינו יונה, ביאר מתני׳, הלוקח פירות שובך.  )א

אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, הכא קני משום דאיירי שמכר לו 

האמהות לפירותיהן. [ואף דלכאורה יש להעיר, דפירות בריכה הראשונה 

אכתי חשיבי דבר שלא בא לעולם, דאותה בריכה ראשונה אינה בעולם 

עת המכירה. (ח.ו.) מכל מקום מספיק מה שמכר היונים שבעין גם לגבי בש

דידהו]. עוד כתב, דמכר לו הפירות גופייהו, וקמשמע לן מתניתין, דאף 

דהוי דבר שלא בא לעולם ויכול לחזור בו, כל שלא חזר בו מקחו קיים. 

[ולכאורה מוכח מדבריו, דאין החסרון בדבר שלא בא לעולם כדביאר 

(סימן רז סקי״ח), דהוא משום דאין לקנין על מה לחול]. המשפט הנתיבות 

(פכ״ג ממכירה ה״ט) כתב, דלא הוי דבר שלא בא לעולם, משום והרמב״ם 

לפירות, והוי כשוכר אמת המים שהוא נהנה בכל מה  השובךדמכר לו 

הרמב״ם, (סימן רט סק״ד), דמבואר מדברי הקצות החושן שיצוד בה. וכתב 

ת יוצאים ממש מהשובך, מכל מקום יכול למכור השובך דאף דאין הפירו

 לפירותיו. ועיין באות הבאה.

(פכ״ג ממכירה ה״ט) מבואר, דאף אם מוכר הרמב״ם מלשון מתני׳, שם.  )ב

בסתם, מפרשינן דמכר השובך לפירות, ולא דמי למוכר פירות דקל דדווקא 

 ,הכסף משנהאם פירש להדיא שמוכר הדקל לפירותיו, מהני. וביאר 

דבמוכר פירות דקל, כיון דאין צריכים טיפול תדיר, ואין לו רשות להכנס 

לחצירו אלא בזמן אסיפת הפירות, שפיר איכא למימר דלא מכר לו אלא 

הפירות. אבל בפירות שובך, כיון דצריכים טיפול תדיר בהאכלה וכדומה, 

ובפרישה מסתמא מכר לו אף השובך כדי שיוכל להכנס ולטפל ביוניו. 

ן ריג) כתב, דכשאומר פירות שובך, על כרחך כוונתו לשובך לפירותיו, (סימ

דאי לאו הכי אמאי הזכיר השובך, הא אין היונים יוצאים מן השובך גופיה 

(שם) כתב, דבעינן הראב״ד כדרך שהפירות יוצאים מן הדקל. אמנם 

 שיאמר לו להדיא דמוכר השובך לפירותיו. 

(פכ״ג ממכירה ה״י), דכל הרמב״ם כתב מתני׳, מפריח בריכה ראשונה.  )ג

עוד לא פירחו לא קנה אותן בעל השובך גופיה, מגזירת חכמים, משום לא 

תיקח האם על הבנים. אלא צריך לטפח על השובך עד שיפרחו האמהות, 

 כדי  שיוכל להקנותם לאחר.

דענפי הזית הרשב״ם בד״ה גרופיות, ביאר מתני׳, מניח שתי גרופיות.  )ד

(בפירוש המשניות) ביאר, דגרופיות הם טפחים, והרמב״ם קרוין גרופיות. 

 דצריך להשאיר לו ב׳ טפחים על הארץ.

גרס, ״הא בה הא בבתה״. וביאר בשם גמ׳, הא לה הא לאמה. וברשב״א  )ה

דמתניתין איירי במוכר שובכו סתם, דבהא מפריח בריכה ראשונה. ר״ח, 

ונה, דחייב אבל ברייתא איירי במפרש להדיא דאינו מוכר הבריכה ראש

להשאיר לו עוד בריכה חוץ מהבריכה הראשונה ששייר מעיקרא. והיינו 

 דלעולם חייב לשייר לו בריכה ראשונה מכלל המכר.

הרשב״ם בד״ה ביאר גמ׳, דמיצטוותא אברתא ואזוגא דשבקינן לה.  )ו

דעל הזכר ליכא בחידושי הר״ן, דזוגא היינו הזכר בן זוגה. והקשה ופריך, 

לה״, דהוא מעולם לא היה מכלל המכירה דהרי מכר רק למימר ״דשבקינן 

כתב, ד״שבקינן״, קאי רק אברתא. ומשום הריטב״א פירות שובך. אמנם 

, והם אינן בכלל המכירה. אמא וברתאהכי ביאר, דעיקרו של שובך הוא 

ואמרינן במתניתין דמפריח בריכה ראשונה, היינו דמלבד ברתא שנשארה 

אחרת. ומקשינן, דבברייתא איתא דמפריח  עמה, בעינן להשאיר לה עוד

ראשונה ושניה, וסלקא דעתין דבעינן תרי מלבד הראשונה שנשארה עמה. 
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ומשנינן, דהא לאמא והא לברתא. ועתה שפיר מקשינן, אמאי לא סגי לה 

בברתא ובזוגה, דהיינו הבריכה הראשונה דאמרינן דמשייר לה מלבד זו 

 ששיירה.

דאי סירוס ד, ״הראב בשםבשיטה מקובצת ביאר גמ׳, לא חרדל מסרסן.  )ז

כתב, ובהגהות הגרא״מ הורוויץ ממש, הרי מפסידן לבעל הדבורים לגמרי. 

 דאין לפרש סירס כפשוטו, דהא אף לעופות אסור לגרום סירוס.

ורבינו חננאל פירש וכו׳. ביאר רשב״ם ד״ה לא חרדל מסרסן, בתוה״ד,  )ח

שון היפוך, דדרך הדבורים ענין הסירוס הוא מלהרשב״א, דלרבינו חננאל 

לבנות בכוורת חלות נקובות, ובאותן הנקבים מולידים הדבורים, ואחר 

שגדלו הדבורים שבנקבים ופרחו להן, עושין באותן הנקבים דבש, ואחר 

שאכלו הדבש חוזרין ומולידין שם עוד, וחוזר חלילה. ועלה אמרינן 

ות הדבש, דמאכיל הדבורים חרדל, ומחמת שפיהן חד חוזרות ואוכל

 וחוזרין ומולידין בנקבים.

ביאר גמ׳, אמר רב כהנא דבש בכוורתו אינו יוצא מידי מאכל לעולם.  )ט

דאפילו אם יחשוב עליו למשקה קאמר. והיינו דקאמרינן, אלמא הרשב״א, 

לא בעי מחשבה. דאי נימא דבעי מחשבה, הרי כשם שיכול לחשוב עליו 

דקתני בברייתא דדבש למאכל, כן  יכול לחשוב עליה למשקה. ואף 

בכוורתו אינו אוכל ואינו משקה, ואם חישב עליו לאכילה מטמא טומאת 

אוכלין, ואם חישב עליו לשתיה מטמא טומאת משקין, על כרחך דלאו 

כפשוטה היא, אלא כדמשני אביי להלן, דאיירי באותן שתי חלות 

 המשוירות לדבורים.

אכל דבורים. והקשו עד שיקצהו בפירוש למרשב״ם ד״ה דבש, בתוה״ד,  )י

דדבר הראוי לאכילה לא מהני ביה הקצאה. ודוקא אם התוס׳ בד״ה דבש, 

הרשב״ם, דכוונת הריטב״א, נפסל מאכילת כלב אינו מקבל טומאה. וכתב 

דאם הקצהו מתחילתו למאכל הדבורים, באופן שמעולם לא עמד לאכילת 

 דאינן אוכל. אדם, הוי כאותן שתי חלות דאמרינן להלן

(פ״ב הרמב״ם עד שיפסל מאכילת כלב. אמנם ד״ה דבש, בסוה״ד, תוס׳  )יא

מטומאת אוכלין הי״ד) כתב, דאוכל שנפסד ואינו ראוי למאכל אדם אינו 

(פ״ח מ״ו) דבעינן שיפסל מאכילת בטהרות מקבל טומאה. ומאי דשנינו 

 (שם הי״ח) דאיירי באופן שכבר נטמא.הרמב״ם כלב, מוקי לה 

דרבא לא הרשב״ם בד״ה רבא, ביאר יא. גמ׳, רבא אמר ר׳ אלעזר ה )יב

ובשיטה פליג אשתי חלות, אלא דמשמע ליה דסתם דבש בכל דבש איירי. 

, דרבא סבר דאף אותן שתי ד״הראב עמוד ב) כתב בשםלקמן (מקובצת 

 חלות אוכל נינהו.
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(סה:) הרשב״ם לעיל כתב גמ׳, דתנן כוורת דבורים הרי היא כקרקע.  )יג

ד״ה הרי (שם) ובתוס׳ דאיירי במחוברת בקרקע בטיט. ם, ד״ה כוורת דבורי

כתבו, דלמאי דמסקינן דטעמיה דר׳ אליעזר מקרא, איירי בעומדת על היא 

פ״י מ״ז) כתב, דבעומדת על גבי שביעית (והר״ע מברטנורא גבי יתידות. 

יתידות, לכולי עלמא אינה כקרקע. ובמחוברת בטיט, לכולי עלמא נחשבת 

ובגליון ו אלא בעומדת על גבי קרקע ואינה מחוברת. כקרקע. ולא נחלק

 (שם), העיר עליו ממסקנא דסוגיין.הגרע״א 

ולא גרסינן בשלמא לאביי אף על גב רשב״ם ד״ה הכי גרסינן דבש שזב,  )יד

כתב, דשפיר גרסינן ליה, ולא קאי והריטב״א דזב מוקצה הוא וכו׳. 

מוקצה אינו  אמוקצה דשבת, דהרי לא בשבת איירי הכא. ועוד, דמשום

 בטל מתורת אוכל. אלא מוקצה לדבורים קאמרינן.

דהא התורת חיים, הקשה גמ׳, אלא לרבא קשיא אמר רב זביד וכו׳.  )טו

מאי דרבא לא מוקי לה באותן שתי חלות, היינו משום דסבר דדבש סתם 

ואמאי עדיף ליה ד״ה רבא אמר, (עמוד א) הרשב״ם לעיל קתני, וכדביאר 

על גבי כלי מאוס, הא דבש סתם קתני. וביאר, דסבר  טפי לאוקמי כגון דזב

רב זביד, דסתם כוורת מצויין לה כלים מאוסין סביבה, ושפיר שכיח שיזוב 

על גבי כלי מאוס. והוסיף, דרב אחא דאמר ״כגון דזב על גבי קשקשין״, 

היינו משום דסבר דהאי שכיחא טפי, מאשר זב על גבי כלי מאוס, ומשום 

דסבר הרשב״ם בד״ה קשקשין, . ולא בעינן למאי דכתב הכי מוקי לה בהאי

 ר׳ אחא דבזב על גבי כלי מאוס, אכתי חשיב ליה אוכל.

עמוד א), לעיל (התוס׳ רי״ד ביאר גמ׳, מגביה מן הקרקע טפח וקוצץ.  )טז

דמלבד שתי הגרופיות דהם הענפים דמשייר לו כמבואר במתניתין, בעי 

, דאם ישייר לו רק הגרופיות, לשייר לו נמי טפח מן הגזע. והיינו משום

ויבוא לנוטעם יגדלו רק עד זמן מרובה. וכן אם ישייר לו רק מן הגזע לא 

 יגדל אלא עד זמן מרובה. ומשום הכי בעי לשייר לו מהגזע ומהגרופיות.

דדוקא מר׳ יהודה הרשב״ם בד״ה מן הקרקע, ביאר גמ׳, ורמינהי וכו׳.  )יז

למימר דהאיסור הוא מג׳  פריך. אבל רבנן דלא יהבי שיעורא, איכא

כתב, דליכא לאקשויי מרבנן, משום דאיכא למימר והרמב״ן ומעלה. 

 דאסרו רק משום גזירה אטו היכא דמעלי.

דלא ניחא ליה  ),הרשב״ם ד״ה מן הקרקע(על המהרש״א כתב גמ׳, שם.  )יח

 למימר דברייתא דלעיל, דלא כר׳ יהודה.

ור דאורייתא דספק איסרשב״ם ד״ה הלכך גבי שביעית, בתוה״ד,  )יט

(שביעית סימן יט סקי״ד), הא זמירה החזון איש לחומרא. הקשה 

מדאורייתא לא נאמרה אלא בכרם, ובשאר אילנות הוי רק תולדה ואסור 

(פ״א משמיטה ה״ב) דאף בשאר הרמב״ם מדרבנן. ואף אי נימא כמשמעות 

אילנות אסור לזומרם מן התורה, מכל מקום היכא דזומר לעצים ודאי 

 אסור מן התורה.דאינו 

כתב, דבמקח והריטב״א אבל גבי מקח וממכר דעת המוכר וכו׳. בא״ד,  )כ

 וממכר המוציא מחבירו עליו הראיה, ולא עבדינן מידי דאפשר דקשי לה. 

לאו דווקא דאם כן גבי שביעית אמאי אסור. תוס׳ ד״ה לא מקשי קשי,  )כא

טעם  (זרעים סימן נט אות ו), דמבואר מדבריהם דאיןהמקדש דוד כתב 

ההיתר ב״לאוקמי״, משום דבמקום פסידא לא אסרו. דהא היכא דלא קשי 

ולא מעלי ליכא פסידא, ואפילו הכי כתבו דשרי כיון דהוי לאוקמי. אלא 

 היינו משום דלענין שביעית ״לאוקמי״ לא חשיב עבודת קרקע.

דאין הרשב״ם בד״ה אף צדיק, ביאר גמ׳, אף צדיק אין גזעו מחליף.  )כב

ביאר, דשמא לא ד״ה אין גזעו מחליף (כה:) ורש״י בתענית ו. מניח בן כמות

 יקום לתחיית המתים.

 אמאי כה:), דאי משום הא,תענית ( הרי״ף בעין יעקבהקשה גמ׳, שם.  )כג

דימהו גם לארז וגם לתמר, היה לו לדמותו לאילן אחר שגם מחליף גזעו 

קא דימוהו דבדוו ,וגם עושה פירות כגון אגוז או רימון וכיוצא בהן. ותירץ

 ,, והיינוהארז והתמרלארז ותמר, משום דלצדיק יש גם את החסרונות של 

כך גם אין גזעו של הצדיק מחליף מיד  ,דכשם שאין גזעו של התמר מחליף

וצריך להמתין עד שתזרח שמשו של צדיק אחר. וכן בענין הפירות דומה 
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כאילו הוא לארז משום דעיקר הפירות של הצדיק הם לעולם הבא, ונחשב 

 אינו עושה פירות.
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ד״ה הרי זה (עא.) הרשב״ם לעיל כתב מתני׳, הקונה שני אילנות וכו׳.  )א

דהאי רישא דלא קנה קרקע, לא אתיא כר׳ עקיבא דהמוכר לא קנה קרקע, 

כתב, דעל כרחך אתיא אף כר׳ והריטב״א בעין יפה מוכר, אלא כרבנן. 

יפה הוא מוכר, ומאידך קיימא לן עקיבא, דהא קיימא לן כר׳ עקיבא דבעין 

כמתניתין דקנה שני אילנות אין לו קרקע. והיינו משום, דאף דבעין יפה 

מכר, מכל מקום אין שני אילנות ראוים להקרא שדה שיש לומר דמכר לו 

 אף הקרקע.

פב.), לקמן (בעליות דרבינו יונה כתב מתני׳, קנה שלשה קנה קרקע.  )ב

ולים קנה קרקע. אבל זבן לו נטיעות קטנות דדוקא היכא דזבן לו אילנות גד

אף דעתידים להגדל, מכל מקום בתר שעת המכירה אזלינן, וכיון שאינם 

(פכ״ד ממכירה ה״א) הרמב״ם חשובים, אין הקרקע נגררת אחריהם. אבל 

(שם), המגיד משנה כתב, דאפילו בשלשה קטנים קנה קרקע. וכתב 

 ם.דאילנות סתמא משמע בין גדולים ובין קטני

ולא קרינא ביה פרי האדמה אשר נתת לי. העיר רשב״ם ד״ה ואינו קורא,  )ג

דעל כרחך האי ״פרי האדמה אשר נתת לי״ קאי אפירות ולא הרש״ש, 

האילן. דהא בגמ׳ לא מקשי מהאי קרא ארב יהודה דאמר מחייב היה ר׳ 

(עמוד ב) לקמן גופיה דהרשב״ם מאיר אפילו בלוקח פירות מן השוק. ועוד, 

 הביא לקרא ד״אשר תביא מארצך״.אי טעמא, ד״ה מ

הרשב״ם מדברי גמ׳, מחייב היה ר׳ מאיר אפילו בלוקח פירות מן השוק.  )ד

מבואר, דאיירי בקנאם מן המחובר, וכשביכרו מביא מהם בד״ה מחייב 

 כתב, דאיירי בלוקח פירות שביכרו מן השוק.הרשב״א ביכורים. אמנם 

דלמאי דמסקינן דליתא לרב א, הריטב״כתב גמ׳, מדקתני משנה יתירא.  )ה

יהודה, ור׳ מאיר לא חייב בלוקח פירות מן השוק, הא דהדר תנא 

פלוגתייהו לענין ביכורים, היינו לאשמועינן דאף דאין כל היניקה מקרקעו, 

 מכל מקום יכול לומר האדמה אשר נתת לי.

דאם יש לעכו״ם הרשב״ם ד״ה למעוטי, כתב גמ׳, למעוטי אדמת עכו״ם.  )ו

הרמב״ן, ארץ ישראל וקנה ממנו פירות, אין מביא ביכורים. וכתב קרקע ב

דלרבנן דסברי דאף הלוקח מישראל אינו מביא וקורא, אתי קרא למעוטי 

 היכא דקנה מעכו״ם שדה עם פירותיה.

כתב, דהוי והרשב״א ואם תאמר והא דתני בסיפא וכו׳. תוס׳ ד״ה ממאי,  )ז

קאמר ר׳ מאיר להדיא מצי לאקשויי הכי, אלא דעדיפא מינה פריך, ד

 דהיכא דלא קנה קרקע אינו קורא. 

ולרשב״א נראה דלא תוס׳ ד״ה ההוא למעוטי חוץ לארץ, בתוה״ד,  )ח

ובתוס׳ הרא״ש בשיטה מקובצת חשיבי ביכורים מצוה התלויה בארץ וכו׳. 

כתב, דדוקא לר׳ מאיר דמחייב אפילו בלוקח פירות מן השוק, אמרינן דאין 

 ארץ.ביכורים מצוה התלויה ב

כתב, והרמב״ן ובחנם דחק עצמו וכו׳. תוס׳ ד״ה למעוטי, בתוה״ד,  )ט

דדוקא לרבנן ממעטינן מבריך. אבל לר׳ מאיר למאי דסלקא דעתין השתא 

 דמחייב אפילו בלוקח פירות מן השוק, אף מבריך חייב ולא ממעטינן ליה.

כתב, והרמב״ן ור״ת אומר דההיא דירושלמי משבשתא היא. בא״ד,  )י

 ות העולם כאברהם היו, ושפיר יכול לומר ארמי אובד אבי.דשלושת אב

התוס׳ הקשו גמ׳, הקונה אילן אחד בתוך של חבירו מביא ואינו קורא.  )יא

הא ר׳ מאיר אית ליה דקנין פירות כקנין הגוף, ומאי ד״ה לא, (כז.) לעיל 

(מח.) דלמאן דאמר קנין בגיטין שנא מהמוכר שדהו לפירות דאמרינן 

ף מביא וקורא. ותירצו, דשאני מוכר שדהו לפירות פירות כקנין הגו

דהקרקע קנוי לו לזמן קבוע, אבל הקונה אילן אחד אם ייבש האילן אין לו 

(פ״ב מביכורים בחידושי הגר״ח הלוי על הרמב״ם בקרקע כלום. וביאר 

הי״ג), דבקונה אילן אחד, אף קנין פירות לית ליה, משום דלית ליה בקרקע 

קה מהקרקע, אלא דכיון דקנה האילן מחויב ליתן לו כלום ואף זכות יני

מקום האילן והיניקה. ולא דמי למוכר שדהו לפירות דיש לו קנין בקרקע, 

ומשום הכי למאן דאמר קנין פירות כקנין הגוף מביא וקורא. וכעין זה כתב 

מז:) לתרץ אמאי בקונה אילן אחד לרבנן אינו מביא גיטין (הפני יהושע 

למאן דאמר קנין פירות לאו כקנין הגוף. מכל מקום מביא  ביכורים, הא אף

 ואינו קורא. ולהמבואר ניחא, דאף קנין פירות לית ליה בקרקע.
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בשו״ת הקשה גמ׳, דלמא ר׳ מאיר באילן אחד ספוקי מספקא ליה.  )יב

(ו.) דכל היכא דנפסק בבבא מציעא (סימן א), הא מסקינן חמדת שלמה 

הראיה, הוי ודאי שלו ואף יכול להקדישו. וכיון המוציא מחבירו עליו 

דלענין ממון נפסק דמספיקא לא מפקינן מיניה, ולא קנה קרקע, אמאי לענין 

ביכורים חיישינן שמא קנה קרקע. ותירץ, דספיקא דדינא הוי כספיקא דתרי 

(פ״ז משכירות ה״ב), ולא מוקמינן לה אחזקה. המשנה למלך ותרי כדכתב 

הוי ודאי, ואף דלענין ממון לא מפקינן מיניה, מכל  ומשום הכי הכא לא

החמדת (הביאו והנתיבות המשפט מקום לענין ביכורים איכא ספיקא. 

בסימן ב) כתב, דהא דאזלינן בתר חזקה הוי סברא בעלמא ולא שלמה 

ילפינן לה מקרא, ורק לענין ממון אזלינן בתרה, אבל לא לענין איסורים. 

משום דלאחר דזכה בדינו מתייאשים הבעלים.  ומאי דיכול להקדישו היינו

אבל בקרקע דלא מהני יאוש, לא אמרינן דהספק כודאי, ושפיר מחייבינן 

(אות צז) כתב, דדין ״אדמתך״ והקובץ שיעורים ליה להביא הביכורים. 

רש״י הנאמר לענין ביכורים לא תליא כלל בקנין הממון, וכדחזינן מדברי 

דלמאן דאמר אין קנין לגוי להפקיע מקדושת , ד״ה מדאורייתא(מז:) בגיטין 

הארץ, המוכר שדהו לגוי חייב בביכורים, משום דלענין קדושתה הרי היא 

 ברשות הישראל.

הרשב״ם ד״ה לאו ביכורים, ביאר גמ׳, וקא מעייל חולין בעזרה.  )יג

דאי איסורו רק הרמב״ן, דדרשינן לה מקרא, ואי נמי הוי רק מדרבנן. וכתב 

מקשינן ״וקא מעייל חולין בעזרה״, וכי אתי איסור דרבנן מדרבנן, היכי 

כתב, דאדרבה, על כרחך דמדרבנן והתוס׳ הרא״ש ודחי מצוה דאורייתא. 

הוא. דאי מדאורייתא אסור, מה יהני מה שיקדישנו, הא אף קדושת בדק 

כתב, דאף אי איסורו הרמב״ן הבית אסור בעבודה בפנים. אמנם 

 ם אבל בקדושת דמים ליכא איסורא.מדאורייתא, רק חולין אסורי

דאף למאן דאמר אכילה לא  המאירי, כתבגמ׳, והא בעיא מכלינהו.  )יד

מעכבא, מכל מקום עיקר מצוותה לאכילה קיימי, ואיך יביא באופן שאינו 

 ראוי לאכילה.

דמלישנה דגמ׳ ״בשלמא תרומה הרש״ש, כתב גמ׳, דמפריש להו.  )טו
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הוא יפריש. דאי הכהן המקבל  נראה, דהישראל המביא גדולה יהיב לכהן״

יפריש, אמאי קאמרינן דיהיב לכהן, הא יכול לעכבו לעצמו. והיינו טעמא 

(פ״ה מ״ח), דאין למכור בפאה דלא יתן לכהן והכהן יפריש, משום דאיתא 

(פ״ג מ״ג), דאם מודיעו שרי ליתן בדמאי טבל שלא לצורך. ולדעת ר׳ יוסי 

שינן שמא הכהן יורה היתר לעצמו לו הטבל במתנה, צריך לומר, דהכא חיי

 מדום דביכורים הם ולא יפריש.

דיתנוהו ללוי, התוס׳ רי״ד, הקשה גמ׳, אלא מעשר ראשון דלוי הוא.  )טז

ויחזור הלוי ויתננו לכהן מספק שמא ביכורים הם. ותירץ, דחיישינן שמא 

 הלוי יעכבם לעצמו ויאכלם.

מוחזק יותר מן דהכא אין הכהן תוס׳ ד״ה אלא מעשר ראשון, בתוה״ד,  )יז

דאף הלוי אינו מוחזק יותר מן הכהן ויחלוקו, ועיקר הרש״ש, הלוי. כתב 

 קושית הגמ׳ על החצי הניתן ללוי.

דדמאי אין צריך לקיים מצות נתינה. משמע, דבספק גמור צריך בא״ד,  )יח

הא המוציא מחבירו עליו הראיה, הרש״ש, לקיים מצות נתינה. והקשה 

(ו.) דמספק פטור מליתנו לכהן. בבבא מציעא ואפילו לענין בכור אמרינן 

(ש״ה פ״ז) כתב, דשאני תרומות ובשערי ישר ואמאי צריך ליתן מספק. 

ומעשרות דמלבד הממון כהן שבהם, איכא נמי מצוות נתינה. ומשום הכי, 

אף דבדין הממון אין לכהן זכות לתובעו דהמוציא מחבירו עליו הראיה, 

 והוי ככל ספק איסורא דאזלינן לחומרא.מכל מקום אכתי מצוה רמי עליה, 

דהכא הריטב״א, הקשה גמ׳, ולא והאמר ר׳ זירא כל הראוי לבילה.  )יט

מאי דלא קרינן אינו משום דאינו ראוי לקריאה, אלא משום דמספקא לן אי 

חייב אי לאו, ולהאי גיסא דמחייב, הרי שפיר הוי בר קריאה. ותירץ, דכיון 

קריאה, הוי כאינו ראוי לקריאה דקריאה  דסוף סוף אינו יכול לקיים מצות

 מעכבת בו.

דהאי דמקשינן התוס׳ הרא״ש, בשם בשיטה מקובצת כתב גמ׳, שם.  )כ

דאינו ראוי לקריאה וקריאה מעכבת בו, לא קשיא אלא לשינויא דרב אשי 

(פב.), דאינו יכול לקרות משום דמיחזי כשקרי. אבל לשינויא דרב לקמן 

ישינן דלמא אתי לאפקועינהו מתרומות משרשיא דאינו קורא משום דחי

ומעשרות, כיון דרק מחשש בעלמא אינו קורא, לא קרינן ביה אינו ראוי 

 לקריאה.
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גמ׳, כל שרואה פני חמה זהו מן הגזע ושאינו רואה פני חמה זהו מן ) א

, דאפילו אם יוצא מן השרשין, אם מגולה עיקרו א״הריטבביאר  השרשין.

ע. ואם מכוסה באדמה, אפילו אם יוצא מהגזע, הוי בכלל בארץ, הוי מן הגז

ביאר, דטעמא  ה של בעל הקרקע״ד(פא.)  ם לעיל״והרשביוצא מן השרשין. 

דיוצא מן השרשים לבעל הקרקע, דכיון דמתחת הקרקע יוצא, מקרקעו 

גדל. [ולכאורה נראה דהיינו מה שהגדיר רבי יוחנן, דהיוצא מן השרשים 

חמה, ולא כפשוטו דתליא אם יוצא מהשרשים, כיון  היינו אינו רואה פני

. ועל כרחך אין ה מתקיף״בתוס׳ דדגם השרשים של בעל האילן, וכמבואר 

ם ״והרשבלחלק, אלא אם יוצא מתוך הקרקע או מעל הקרקע (א.ג.)]. 

כתב, כיון דאמרת מן הגזע היינו כל שרואה פני חמה ואפילו ה וליחוש ״בד

דלולי דברי רבי יוחנן היה מקום לומר, דהסמוך סמוך לקרקע וכו׳. ומשמע 

(ק.) דכל פחות  בערובין לקרקע הוי כיוצא מן השרשים. [ומצינו כעין זה

א), כתב, ״ק כ״(סימן שלו ס ובמשנה ברורהמשלשה טפחים כארעא דמי 

 דהיינו אף בגזע עצמו, ולא רק בשרשים. (א.ג.)].

. תלתא זבינת לי גמ׳, וליחוש דילמא מסקא ארעא שירטון ואמר ליה) ב

, דאפילו אם יגלו הקרקע ונראה א״בעליות דרבינו יונה והרשבביארו 

שהאילן השלישי מגיע מאילן אחר, מכל מקום הוי כשלשה אילנות, ויש לו 

(פג.), דבשלשה בדי אילן ונראין כג׳ אילנות, יש לו לקמן קרקע. וכדמסקו 

 קרקע.

דמהכא חזינן, דאפילו , א״הריטבכתב  גמ׳, ואמר ליה תלתא זבנית לי.) ג

אם המוכר טוען שבשעת המכירה לא היו אלא ב׳ אילנות, אינו נאמן, 

והלוקח זוכה בקרקע, ואינו נחשב כמוציא מחברו. ומשום דאמרינן דכך 

(בעמוד ב) כתב, דהיכא דהמוכר טוען ן ״שהרמבנמצא וכך היה. אבל הביא 

, א״הריטב שהענפים היו פחותים ממה שהן עכשיו, המוכר נאמן. וכתב

דלדבריו יש לדחוק, דהא דאמרינן הכא ״ואמר תלתא זבנית לי״, לא 

שיהיה נאמן בדין, אלא דמייתי ליה לידי דינא ודיינא. [וכן משמע בדברי 

(בכתובות סימן כד) הקשה על דברי  ט״ובחידושי הגרנן שם]. ״הרמב

א א דאמרינן כך נמצא וכך היה, דאדרבא, כיון דודאי בדין אלו ל״הריטב

היו משעת נטיעת האילן, נוקי אחזקה קמייתא שלא צמחו בדין אלו אלא 

ד) הא ״ב פ״(ש השב שמעתתאאחר המכירה. ותירץ, על פי מה שביאר 

(עה:) רישא כאן נמצאו וכאן היו, דהיינו דכל דלא חזינן בכתובות דאמרינן 

ריעותא ברשות זו, לא נחתינן להסתפק בדבר, דחשיב כאילו אין ריעותא 

ום להסתפק. ובאופן זה מהני אפילו להוציא ממון, כיון שאין כאן שום ומק

ספק. ואם כן הכא נמי, כיון דברשות הלוקח ראינו ג׳ אילנות, אף דידעינן 

דמעיקרא לא היה כן, כיון שאין ידוע שהיה שונה מעתה, אלא כלפי רשות 

המוכר, אם כן לגבי רשות הלוקח חשיב כליכא ריעותא לשנות ממה שאנו 

 רואים עכשיו, ולא הווי ספק כלל.

, דאין צריך לקוץ, אלא ן״בחידושי הרכתב  גמ׳, אמר רב נחמן יקוץ.) ד

כשהגדיל כל כך, דאי מסקא ארעא שירטון איכא הרחקת ארבע אמות 

בינייהו. אבל בפחות מכאן אין לחוש, דאפילו אי מסקא ארעא שירטון, לית 

ף) כתב, ״א. בדפי הרי(מ והנימוקי יוסףליה ארעא, דרצופין נינהו. 

(בעמוד ב), יקוץ אותן  לקמןלשיעור ההרחקה המפורש  קרובדכשיהיה 

, שמא פעמים יצאו מן מיד(בסימן רטז) כתב, דצריך לקוצצן  והטורהלוקח. 

הגזע סמוך לארץ ויתכסו אחר כך בקרקע. [ומשמע מלשונו, דאף כשאינן 

 סמוכין לארץ, גזרו אטו סמוכים לארץ. (א.ג.)]. 

ביאר,  ה אמר רב נחמן״ובד(בסופו) ה וליחוש ״ם בד״, שם. הרשבגמ׳) ה

ו) כתב, יקוץ שמא ימשכו ״ד ממכירה ה״(בפכ ם״הרמבדהלוקח יקוץ. וכן 

בארץ ויאמר למוכר וכו׳. ומשמע דקאי אלוקח, דעליו מוטל לקוץ. [דאי 

הטור קאי אמוכר, היה לו לכתוב, שמא ימשכו ויאמר לו הלוקח וכו׳]. וכן 

(פא.)  לעיל המאירילקוצצן. [דהיינו דבעל האילן]. אבל  דצריךב, (שם) כת

(בסימן ח ״הב ביאר מה שאמרו יקוץ, דיכול בעל הקרקע לקוצצן. וכתב

פירש, דהמוכר  ה ישפה״בד(פא.)  לעיל במתניתיןם ״דהרשברטז), דאף 

ישפה אם הגדילו. כוונתו, דאם הלוקח לא קצץ, רשאי המוכר לקוץ, דעביד 

א לנפשיה. והיינו דוקא התם, שהנופות נכנסים לתוך רשותו. איניש דינ

אבל הכא, שבשעה זו אינו גוזל ומזיק לו, ואינו אלא חששא דלעתיד,  לא 

אמרינן עביד איניש דינא לנפשיה, ואין רשאי המוכר לקוץ בעל כרחיה 

 דלוקח.
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הרי הוא שלו על מנת לקצוץ  ד,״בסוה, ה אמר רב נחמן״ם ד״רשב[) ו

, לכאורה נראה, דהיינו משום דהוקשה לשרוףשהוצרך לפרש ולשרוף. מה 

ם לענין מה הוי שלו, כיון שאין לו תועלת בזה, שהרי אינו יכול ״לרשב

להוציא פירות מענפים אלו, ולכך פירש דמכל מקום יש לו תועלת 

 בשריפה. (א.ג.)]

, דלא שכיח שיהיה כן. ה אלא״ם ד״ברשבעיין  גמ׳, לפי שאין מוציא גזע.) ז

כתב, דאפשר לפרש עוד, דלעולם אין יוצא מן הגזע, ואפילו אי ד רמה והי

חזינן דיצא, תלינן שיצא מן השרשים, ואחר כך נתגלו השרשים על ידי 

 מים שהשפילו את הקרקע.

ולאו דוקא נקט דקל דהוא הדין שאר  ד,״ה מתקיף, בתוה״תוס׳ ד) ח

דבשאר (פ:) אמרינן דלעיל , דאף י מגאש״בחידושי הראילנות. ביאר 

אילנות משייר מן הגזע, היינו דוקא במוכר לעצים, דהיינו כדי לקוצו 

ולבקעו לעצים. אבל הכא מכר לו האילן לגמרי כדי לאכול פירותיו, ואם 

 ירצה יעקרנו עם שרשיו כדי לנטעו במקום אחר, ואם כן אף השרשים שלו. 

והיינו טעותא דאם כן אמאי קאמר רב נחמן דקל. ביאר  ד,״בא) ט

, משמע דסבירה ״סבר רב זביד למימר״כוונתם, דמלישנא דגמ׳  א״שהמהר

לה, דהא דרב זביד טעותא היא. ולשאר הפירושים לא אתי שפיר אמאי 

הוי טעותא, דהא ממאי דמקשה רב פפא ממתניתין משנינן עלה כגון דזבן 

ניחא, דמשום דאמר רב נחמן דוקא דקל, ח ״הרלחמש שנין. ולפירוש 

 טעותא.נקטינן דרב זביד 
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דסברת ד, ״התוס׳ ריכתב  גמ׳, השתא דרך אין לו אורה וסלו יש לו וכו׳.) י

רבי יוחנן, דאורה וסלו עדיף מדרך, שהוא נכלל עם הקרקע שמכר לו, דכי 

היכי דזבין ליה תחתיהן וביניהן, הכי נמי זבין ליה מסתמא קרקע שחוצה 

 . ועיין באות יב. להן כמלא אורה וסלו, שהוא השדה הצריך לאילנות

 ביאר גמ׳, מי לא מודי רבי עקיבא באילן הנוטה לתוך שדה חברו וכו׳.) יא

(כז:) סתמא קתני, וליכא מאן דפליג בה. וכן  דלעילדמתניתין א, ״הרשב

 מדקתני סתמא אילן הנוטה, משמע דמיירי אף בקונה מחברו.

, ה אותן״ם בד״הרשבפירש  גמ׳, אותן אורה וסלו מי זורען וכו׳.) יב

. והוכיח כן, היד רמהתחתיהן וביניהן פשיטא דבעל האילן זורען. וכן כתב ד

דאם לא כן, לענין מאי קתני קנה שלשה קנה קרקע, ואי לענין שיעבוד 

בעלמא [להשתמש לצורך האילן], מאי איכא בין שני אילנות לשלשה. 

ה ״התוס׳ בד[דבשני אילנות נמי משועבד ליה לצורך האילן, וכמו שכתבו 

שהובא באות י, משמע, שאין חילוק בין ד ״התוס׳ רי ומלשוןי. מדבר

תחתיהן למלא אורה וסלו, דהכל בכלל שדה הצריך לאילנות, ודלא 

  ם והיד רמה. (א.ג.)]״כרשב

כתב  גמ׳, הא לא דמיא אלא לסיפא וזה וזה אינן רשאין לזורעה.) יג

זרוע , דהוא הדין בשני אילנות, דאין המוכר רשאי לבעליות דרבינו יונה

שם, משום דקמיטנפי פירי דלוקח. והא דאמרינן דבשני אילנות לא קנה 

 היד רמהקרקע, היינו לענין שאין הלוקח רשאי לזורען. [והיינו כדברי 

 שבאות הקודמת דאף בשני אילנות הקרקע משועבדת לו].

ה וזורע ״ם בד״הרשבפירש  גמ׳, והיה הופך שער שתי שורות וכו׳.) יד

לא היה מהפך, היו מצטרפין הגפנים והיה נחשב  , שאםה והתירוהו״ובד

כתב, דלאו משום האי טעמא,  ש״התוס׳ הראבשם והשיטה מקובצת כרם. 

דהא אין מודדין שיעור ההרחקה אלא מעיקרי הגפנים. אלא, דאם לא היה 

מהפך היה אסור לזרוע תחת הזמורות מדרבנן. ועוד כתב, דלא הרחיק 

[לשיטתו דעל ידי השיער לא מיצטרפי  מהגפנים אלא כשיעור גפן יחידית,

, שפירשו שהרחיק כשיעור עבודת ה וזורע״כתוס׳ דלהחשב כרם], ודלא 

(פג.) לקמן , דאף דאמרינן בהדיא ם״הרשב תירץ דעת ש״והרשהכרם. 

דמשערינן ההרחקה מעיקרי הגפנים, מכל מקום לגבי כלאים מחמרינן 

. [ועיין ה רואין״דג.) (פ ם לקמן״ברשבבהא לשער מן הענפים, וכדמצינו 

, דלענין כלאים מצטרף י מגאש״הר בשם(פג.) אות ד׳ לקמן מה שהובא 

הכרם לפי מראית העין. ואם כן יש לומר דהוא הטעם דמודדין מן 

 הנופות].

ומיהו אנן האידנא קיימא לן וכו׳ עד שיזרע  ד,״בסוה ה מותר,״ם ד״רשב) טו

, ה לא״ד(לט.) קידושין התוס׳ בחטה שעורה וחרצן במפולת יד. וכן כתבו 

ח מכלאים ״(בפ הכסף משנהדשרי לכתחילה לזרוע בסמוך לגפנים. אבל 

, דאיכא איסורא דאורייתא אף כשלא נזרע ם״הרמבד) כתב בדעת ״הי

במפולת יד, ואף בדיעבד קידש, וכל דברי רבי יאשיה היינו רק לענין 

 מלקות.

ך להרחיק אלא והוי גפן יחידי דאין צרי ד,״ה וזורע, בתוה״תוס׳ ד) טז

, דהתוס׳ סתמו דבריהם כדעת רבי עקיבא ש״הרששלשה טפחים. כתב 

א), ודלא כתנא קמא שם דאמר דמרחיק ששה טפחים, ״ו מ״(פבכלאים 

(שם) פסק רב דהלכה כרבי עקיבא. אמנם  דבירושלמיוהיינו משום 

 א) פסק, דבגפן יחידית מרחיק ששה טפחים. ״ז מכלאים ה״(פ ם״הרמב
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גמ׳, רבי מאיר ורבי שמעון אומרים הנוטע את כרמו שמונה אמות על ) א

ם ״הרשב, לפי מה שכתב ש״הרשהקשה  שמונה מותר להביא זרע לשם.

, דעל ידי הנופות ה וזורע״ד(שם)  והתוס׳, ה והתירוהו״ד(פב:)  לעיל

מיצטרפי השורות להיחשב כרם, ובעינן להרחיק ארבע אמות מהגפנים, 

שמונה אמות בין השורות, כשירחיק ארבע אמות מכל אם כן כשאין אלא 

צד, לא ישאר לו מקום לזרוע. ותירץ, דדוקא רבי יהודה סבר דעל ידי 

הנופות מיצטרפי להיחשב כרם, ולכך הצריך להפוך השיער, אבל שאר 

תנאי פליגי, וסברי דאין מודדין אלא מן העיקר. דאף רבי יהודה מודה שכך 

דף פב:  לעיליר בזה מדרבנן, וכמו שנתבאר הוא מעיקר הדין, ורק החמ

 אות יד. [ולכאורה אפשר לחלק].

. לכאורה צריך עיון, לדעת [גמ׳, מדלרבי שמעון פלגא לרבנן נמי פלגא) ב

, דשיעור ארבע אמות משום המחרשה, ה מארבע״ד(פב:)  ם לעיל״הרשב

לכאורה אינו תלוי כלל בפלגא מהשיעור דמפוזרין, ואמאי לרבנן דמפוזרין 

 ז יהיה שיעור רצופין בשמונה אמות, וצריך עיון. (ח.ו.)].״שיעורן ט

 ם לעיל״הרשבאלא יער ומותר בכלאים. וכן כתב  ה אינו כרם,״ם ד״רשב) ג

, דהמביא זרע לשם אינו לוקה משום ״לא על פחות מארבע אמות ה״ד (לז:)

ב בבאור ״(פרק ז׳ מכלאים ה בדרך אמונהתזרע כרמך כלאים״. וכתב 

ם אלו, שאין צריך הרחקה ״ה ומרחיק), דמשמע מדברי הרשב״ההלכה ד

אפילו כגפן יחידי. דכיון שהם רצופין, כמאן דליתנייהו כלל דמי. וכן הביא 

ה ״ד(לז:)  התוס׳ לעיל. אבל ה על פחות״ד(ג:)  י בערובין״רשממשמעות 
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 כתבו, דצריך להרחיק כגפן יחידי. אינו

י ״בחידושי הרקשה . הגמ׳, הלכתא מארבע אמות ועד שש עשרה) ד

ב) שלשה אילנות נטועין ממטע עשרה ״א מ״(פ בשביעית, הא תנן מגאש

לבית סאה מצטרפין וחורשין כל בית סאה בשבילן עד ראש השנה, ושיעור 

ז אמה. ותירץ, דלענין שביעית אזלינן לפי מה ״זה מפוזר הרבה יותר מט

ור דשלשה שיש תועלת לאילנות בחרישה, ותלוי בהליכת השרשים. ובשיע

לבית סאה, יש תועלת בכל מקום שחורש בבית סאה, לצורך האילנות. 

ז אמה אינן ״אבל לגבי כלאים הדבר תלוי במראית העין, וכשיש ביניהן ט

מצטרפין למראית העין, ולכן מותר להביא זרע לשם. ולגבי לוקח נמי 

 אזלינן לפי מראית העין, ולא לפי הליכת השרשים.

(פב.)  בתוס׳ לעיל הוכיחולן או נקצץ אין לו קרקע. גמ׳, לפיכך יבש האי) ה

, דמדקתני יבש או נקצץ, משמע שנקצץ אף שלא יבש וראוי ה מתקיף״ד

להחליף גזע, וחזינן דאפילו בדבר שגיזעו מחליף, אינו יכול לקצוץ כדי 

כתב, דיש בעליות דרבינו יונה להחליף גזע, היכא שאין לו קרקע. אבל 

ומיא דיבש, מה יבש בזמנו אף נקצץ בזמנו, כלומר לדייק איפכא, דנקצץ ד

(קט:).  בבבא מציעאשהזקין האילן ונקצץ, שאין גזעו מחליף. וכדדייקי 

(סימן  ש״ברא ולעולם היכא דגזעו מחליף אין כאן אילן חדש. והובאו דבריו

 . ה אסוחי״ד(פב.)  ם לעיל״הרשביא). וכן דעת 

הקשה בפירוש  ין מצטרפין.גמ׳, המבריך שלשה גפנים וכו׳ ואם לאו א) ו

ב), אמאי הוצרך לשנות כן, דפשיטא הוא דכי ״ז מ״(פ ש בכלאים״הרא

תירץ, דהאי שיעורא  ש״והרש עדיפא מנוטע חמשה גפנים בתחילה.

דארבע אמות היינו משום יניקת הגפנים, דלא ליערבו אהדדי, כדכתבו 

קים , שאין הטעם משום חרישה. והכא דתרוייהו יונה זיל״התוס׳ בד

משורש אחד, סלקא דעתך דאין צריך ארבע אמות, קמשמע לן דבעינן. 

כתב, דשיעור ארבע אמות  ה מארבע אמות״ד(פב:)  ם לעיל״הרשב[אמנם 

 משום מחרישה].
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, ה בעי רב אשי״ם בד״הרשבפירש  גמ׳, רשות הרבים מהו שתפסיק.) ז

ך לפרש לשיטת , דכן צריא״הריטבז אמה. וכתב ״דמיירי שאין בה רוחב ט

ז אמות הוו ״, דבשיעור טה שש עשרה״בד(בעמוד א)  ם לעיל״הרשב

 ה רשות הרבים״התוס׳ בדהקשה, אמאי הוצרכו א ״והמהרשמפוזרין. 

(בעמוד א)  בתוס׳ לעיל ז אמות, הא לשיטתם״לפרש דמיירי באינה רחבה ט

ז אמה לא ״ז אמות אכתי מיצטרפי, ודוקא ביותר מט״, דבטה כמה״בד

ז אמה דרשות הרבים הוו באמות שוחקות. ועוד ״פי. ותירץ, דטמיצטר

תירץ, דכיון דברשות הרבים עצמה אינו יכול לזכות, אם כן מאי נפקא 

מינה דיצטרפו, ועל כרחך שחוץ מרשות הרבים יש עוד קרקע ביניהם, 

והספק אם זוכה בקרקע זו. ועל כן אי אפשר לפרש שרשות הרבים תופסת 

ך ביאור, דהרי לעולם איכא נפקא מינה לקנות הקרקע ז אמה. [וצרי״כל ט

 דלאידך גיסא. (א.ג.)].

, דמיירי בעליות דרבינו יונהכתב  גמ׳, ריכבא דדיקלי מהו שתפסיק.) ח

שסיים לו שלשה האילנות ואמר לו אילנותי אלו מכורין לך, וריכבא 

דדיקלא ביניהם, והספק אי חשיב הפסקה ולא מצטרפי שלשת האילנות 

קרקע מחמתן שדה אילן, וממילא לא יקנה הקרקע שביניהם, וגם שיחשב ה

לא יקנה הריכבא דדיקלא. או דלא חשיב הפסקה, וממילא קנה הקרקע וגם 

 הריכבא דדיקלא שביניהם.

, דשמא היינו הלל בנו ץ״בהגהות היעב. כתב גמ׳, בעא מיניה הלל מרבי) ט

בני רבעים. של רבי יהודה נשיאה שהיו נינו ונכדו של רבי, וראה רבי 

(אות הה״א) כתב, דהוא הלל אחר ואינו אותו שבזמן אביי ובספר יוחסין 

,  מרבאכתב, דנראה דצריך לומר  ובהגהות רבי אייזיק חברורבה. 

בפיסקי ]. וכן איתא מרבהגרס  ח שם״ובהגהות הב(כו:). [ בביצה וכדאיתא

ל איתא, בעא מיניה הל וביד רמה. ״בעא מיניה רב הלל מרבא״ ד״הרי

 מרביה. [ואפשר דהוא טעות סופר מרבה].

, ה עלה״ם בד״ברשבעיין  גמ׳, היה ארז ביניהם מהו וכו׳ קנה וקנה.) י

דביאר, דהספק אם הארז הוי הפסקה בין האילנות וכעין האיבעיות דלעיל. 

ביאר, דהספק דוקא בארז, כיון שהארז הוא אילן ובעליות דרבינו יונה 

ליה קנה וקנה, היינו דלא הוי הפסק סרק, וגם אילן גדול. והא דאמר 

. [ומשמע בלשון א״הריטבומיצטרפי, וקנה הקרקע וקנה גם הארז. וכן ביאר 

, חד קנה קאי אקרקע, וחד קנה קאי ״קנה וקנה״, דהאי דאמר ליה א״הריטב

שהוסיף, וגם הארז מכור לו, ומשמע  וקנה ה קנה״ם בד״כרשבאארז. ודלא 

כתבו, דהיינו דלא חשיב  ה ואת״ד(עב.) יל והתוס׳ לעשאינו מדברי הגמ׳]. 

רצופין, דכיון דאין טוען פירות, עומד ליעקר טפי מן השאר. [ומשמע 

דפירשו, דהספק היה לענין זה, אי חשיבי רצופין מחמת הארז, שאין 

, דהיינו נמי כוונת הברייתא התוס׳ שםביניהם ארבע אמות]. עוד כתבו 

א דבעי לה הלל ולא פשיט מברייתא, (שם) קנה את האילנות שביניהם. [וה

ניחא, דהוא קדם לברייתא, או דלא סמיך עלה. ואי  ״מרבי״אי גרסינן הכא 

, והיינו שבימי האמוראים היה, צריך לומר, דלא שמיע ליה ״מרבא״גרסינן 

(בעמוד א) דקתני ואת  דלעילהאי ברייתא, וכן לא שמיע ליה ברייתא 

 האילנות שביניהם. (א.ג.)].

(בעמוד א) ואת  לעילוגם הארז קנוי לו כדתניא  ה קנה וקנה,״ד ם״רשב) יא

(שם)  ם״דהרשבק ח), ״(סימן רטז ס הדרישההאילנות שביניהם. הקשה 

פירש, דהיינו אילנות קטנים. והכא משמע דמיירי ה ואת האילנות ״בד

באילן גדול, דסתם ארז גדול הוא, וכן משמע מדמיבעיא לן דוקא בארז ולא 

. וכתב, דצריך לדחוק, דמיירי הכא דוקא בארז קטן, בשאר אילנות

וכדמוקמינן הברייתא דקתני בה אילנות סתמא, דוקא בקטנים. והא דנקטה 

הגמ׳ דוקא ארז, לא משום שהוא גדול, אלא שרצו לנקוט מין אחר 

 מהאילנות שמכר לו. 

(מא: בדפי ף ״הריופסק  גמ׳, ומאן דאמר כחצובא אבל כשורה לא.) יב

דייק מדבריו דבקונה  ובעליות דרבינו יונה,דאמר כחצובא.  ף), כמאן״הרי

שני אילנות לא קנה קרקע, אף דקיימא לן כרבי עקיבא דמוכר בעין יפה 

מוכר, דהא בשני אילנות לא משכחת כחצובא, ועל כרחך דמודה רבי 

]. [וצריך לומר ה אילימא״ד(עב.)  ם לעיל״הרשבעקיבא בהא. [ודלא כדעת 

מעלה לשלשה יותר משנים, אלא מחמת דלא מיזדרע  דסבר שמואל, דאין

בינתייהו. והא דפריך גמ׳ אשמואל, אלא מעתה זבין ליה תלת היגי 

רומיתא וכו׳, ולא פריך אפילו בזבין ליה תרי היגי רומייתא, דהא בתרי נמי 

. (א.ג.) היינו ד״ה תלת היגי בסוה״ם בד״רשבלא מיזדרע בינתייהו לפירוש 

ש ״הרא, אבל אין הכי נמי שיכול היה]. ועוד הוכיח משום דאיירינן בג׳

(בעמוד א), בשנים  לעיל מדשקלו וטרו אמוראי בתראי (בסימן יא, בסופו),

 בתוך שלו ואחד על המיצר, שמע מינה דבשני אילנות ודאי לא קנה קרקע.
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, דכיון דלא י מגאש״בחידושי הרביאר  גמ׳, דלא מיזדרע בינתייהו.) יג

הו, לא שיירינהו לנפשיה, ומסלק עצמו מקרקע זו. מיזדרע למוכר בינתיי

, ביאר דכיון דלא חשיבי לא ״הנך לא חשיבי״והא דאמרינן בסמוך גבי היגי 

מכרן על דעת שישאירם שם, אלא על דעת לעקור אותן, וממילא לא שייך 

ביאר, דטעמא דלא א ״הריטבטעמא דלא מיזדרע למוכר בינתייהו.  אמנם 

לא חשיבי נו, דבאופן שיכול בעל השדה לזרוע שם, מיזדרע בינתייהו, היי

. [דהיינו, דהא דלא מיזדרע קובע לאילנות שם שדה בפני הני כשדה אחרת

י מיגאש דנובע מצורך המוכר ודעתו]. וביאר דהא ״עצמן, ולא כהר

דאמרינן דהנך לא חשיבי, היינו דתרתי בעינן, דחשיבי, ולא מיזדרע בינייהו 

 לבעל השדה.

הביא  ה לא מכר״בד ם״וכר ראש בהמה גסה וכו׳. והרשבמתני׳, המ) יד

, דהיינו א״הריטב (פ״ד ה״ח), דמיירי במקום שלא נהגו. וביאר מהתוספתא

 בעיר חדשה.

, ה הקנה״ם בד״רשבפירש  מתני׳, מכר את הקנה לא מכר את הכבד.) טו

(סימן רכ סעיף יד) כתב, מכר את הריאה  בשלחן ערוך דהיא הריאה. וכן

והתוס׳ בד. ובבהמה דקה, מכר את הריאה מכר את הכבד. לא מכר את הכ

כתב,  ובעליות דרבינו יונהכתבו, דקנה היא ריאה עם הלב.  ה מכר״בד

דהריאה והלב מכורין בכלל קנה, דמה שתלוי בקנה מכר לו. והא דהכבד 

אינו מכור [אף שתלוי בקנה], כיון דדרכו לימכר בפני עצמו בבהמה גסה. 

מהני בבהמה דקה  ״קנה״ריו, דוקא כשאומר בלשון [ולכאורה נראה דלדב

פשיטא דאינו שייך  ״ריאה״לקנות הכבד, כיון דתלוי בקנה. אבל באמר 

י בתוס׳, במכר ״לכבד אפילו בבהמה דקה. וכן לדבריו אין מקום לספק ר

ריאה אם מכר לב או להיפך, דלא מצינו שייכות בין אברים אלו כלל, אלא 

ם והתוס׳ נקטי, ״שתלוי בקנה. אבל הרשב , דכולל מה״קנה״כשאומר 

 . (א.ג.)].״קנה״דהריאה או הריאה והלב, הם עצמן מכונים בשם 

מתני׳, רעות ונמצאו רעות יפות ונמצאו יפות אין אחד מהן יכול לחזור  ) טז

כתב, א ״והריטב, שביאר רבותא דהאי בבא. ה אין אחד״ם ד״ברשבעיין בו. 

למיתני כולהו מדות, וכן אורחיה  דהאי בבא פשוטה, אלא דנקיט לה כדי

. [אמנם אין הכרח דתוס׳ פליגי ה מאי״ד(פד.) התוס׳ לקמן דתנא. וכן כתבו 

ם כאן, דתוס׳ אזלי לפי הסלקא דעתא דגמ׳, דלא הזכירו סברת ״על הרשב

א, ״ם אזיל לפי המסקנא (א.ל.)]. והביא הריטב״רע רע יאמר הקונה, והרשב

, דאף דנמצאו רעות שברעות, וכן יפות פירש, דקמשמע לן דרב האי גאון

ז ממכירה ״(בפ ם״דהרמבהביא  ן״ובחידושי הרשביפות, אין יכול לחזור בו. 

א) כתב, דאף שאינן יפות שאין למעלה מהן, וכן ברעות, אינן רעות ״ה

בעליות דרבינו יונה שאין למטה מהן, אין יכולים לחזור בהן. וכן ביאר 

 (פד.). לקמן
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, דאין בעליות דרבינו יונהכתב  דאמר ליה אילו לא אוניתן וכו׳. גמ׳,) א

לומר דסבר רב חסדא, דכל שהלוקח חפץ במקח איגלאי מלתא למפרע 

שנתקיים המקח מעיקרא, וברשותו הוקר. דאם כן למה הוצרך לידחק 

למינקט טעמא דאי לאו דאוניתן וכו׳, דהוה ליה למימר, דכיון דהשתא 

י אייקר. אלא על כרחך חזינן, דאין המקח מתקיים איתרצאי במקח, ברשות

אלא מאותה שעה שמתרצה המתאנה, ולא למפרע. ומכל מקום חידש רב 

חסדא, דהמקח חייל לגבי המאנה, שאינו יכול לחזור בו כלל. ולפי זה 

נמצא, דבהוקר ועמד על שמונה, אף הלוקח אינו יכול לתבוע אונאתו, 

מרי, וחייל רק השתא, נמצא שבשעה דכיון דעד השתא לא חייל המקח לג

(בסימן יד, בסופו). דודאי יכול ש ״הראשמתקיים המקח אין אונאה. וביאר 

לבטל המקח לגמרי, אבל אינו יכול לקיים המקח ולתבוע אונאתו. אמנם 

 הביא דיש חולקים על רבינו יונה, וסברי דהלוקח יכול לתבוע אונאתו.

ות וכו׳ אמאי לא אמר אי לאו ואם תאמר ביתר משת ה אי לאו,״תוס׳ ד) ב

תירץ, דהא דביתר משתות המאנה חוזר,  בעליות דרבינו יונהדאוניתן. 

היינו משום לתא דחזרת המתאנה, דמסתמא המתאנה יחזור בו ויבטל 

המקח, כיון שאינו יכול לתבוע האונאה, ואם כן לא חשיב מקח גמור. ואין 

אנה אינו יכול הכי נמי דמשעה שנתרצה המתאנה במקח, שוב אף המ

לחזור בו. [מה שאין כן באונאת שתות, יתכן שהמתאנה יקיים המקח 

ויתבע רק האונאה, דהרי ידו על העליונה. ואם כן אין המקח עומד 

 להתבטל].

גמ׳, מאי קמשמע לן מתניתין הא וכו׳ דלמא דרב חסדא תרוייהו מצו ) ג

, לא גרסי א״והרשב י מגאש ובעליות דרבינו יונה״בחידושי הר הדרי וכו׳.

דילמא בדרב חסדא ״, אלא אהא דמייתינן תנא תונא דחי ״מאי קמשמע לן״

כתב, דליתא  דרבינו חננאלא, ״תרוייהו מצו הדרי וכו׳״. והביא הרשב

ף) כתב, דאף ״(מב. בדפי הריף ״הרילדרב חסדא, מדדחינן ליה הכי. אבל 

׳״, מכל דדחינן ואמרינן ״ממאי דילמא דרב חסדא תרוייהו מצי הדרי וכו

מקום לא בטילא הא דרב חסדא, דלא דחינן מימרא בדילמא, וטעמא דרב 

 חסדא טעמא דמסתבר הוא. ועיין באות הבאה.

(שם), דאף דרב חסדא ף ״הריעוד כתב גמ׳, שם. עיין באות הקודמת. ) ד

סבר דבאונאת שתות המתאנה יכול לבטל המקח, ואנן קיימא לן דהמקח 

ולפי זה, באונאת שתות פשיטא דאף בהוקר קיים ויכול רק לתבוע אונאתו, 

לא יוכל מוכר לחזור בו, מכל מקום נפקא מינה אף לדידן ממימריה דרב 

חסדא, בנתאנה יותר משתות, כגון מכר לו שוה ארבע בחמש, והוקרו 

ועמדו בשבע, דלא מצי מוכר הדר ביה, דאמר ליה אי לאו דאוניתן וכו׳. 

, ה אי״ם בתוס׳ ד״כהריבף סובר ״(בסימן יד) דנראה דהרי ש״הראוכתב 

דאף ביתר משתות אין המאנה חוזר בו כשאין המתנאה תובע אונאתו. 

דאם לא כן, כיון שהיה יתר משתות, ודאי שיכול המוכר לחזור בו. אי נמי, 

(שהובא באות ב), דכל חזרת המאנה ביתר  כרבינו יונה ף״דסבר הרי

יבטל המקח. ואם כן משתות, היינו משום דמסתמא המתאנה יחזור בו ו

משעה שהוקרו ועמדו על שבע, מסתמא לא יחזור בו הלוקח, ולהכי אין 

 המוכר יכול לחזור בו.

כתב  גמ׳, מיתיבי וכו׳ כמראה חמה עמוק מן הצל והתם לבן הוא.) ה

, דהוי מצי לשנויי, דהתם לא קאי על מראה החמה עצמה, אלא א״הריטב

לצל. אלא דקושטא  כמו שנראה אור החמה בכותל, ששם הוא סמוך

דמלתא קמשני כמראה חמה ולא כמראה חמה וכו׳, דלא באנו שם 

 לדמותם בלובן אלא בעומק.

, דהוה בעליות דרבינו יונה. כתב גמ׳, לימא מתניתין רבי היא ולא רבנן) ו

מצי למימר, וליטעמיך אמאי שחמתית ונמצאת לבנה ולבנה ונמצאת 

ה מין אחד הן לכולי עלמא, שחמתית שניהם חוזרים. הא ודאי דלגבי תרומ

ד)]. ולמסקנא דאמרינן סברת איכא דניחא ליה ״ב מ״(פ בתרומות[כדתנן 

בחמרא, ואיכא דניחא ליה בחלא, ניחא נמי הא דשחמתית ולבנה, דאיכא 
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 דניחא ליה בהאי ואיכא דניחא ליה בהאי. 
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דאם  וכן לענין הודאה ממין הטענה ד,״ה מין אחד הוא, בתוה״ם ד״רשב) ז

 התורת חייםטענו יין וחומץ והודה לו באחד מהם חייב שבועה. הקשו 

, הא קיימא לן בטענו חיטים ושעורים והודה באחד ס״א בגליון הש״והגרע

ם ״מהן חייב, ואם כן אפילו אי הוו יין ושמן שני מינין חייב. והוה לרשב

 למינקט טענו יין והודה בחומץ. 

והא אמר לקמן (צו.) הבודק את ואם תאמר  ה יין וחומץ,״תוס׳ ד) ח

כתב, דאזלא האי ברייתא כרבי  ה הבודק״בד(שם)  ם״והרשבהחבית וכו׳. 

דסבר שני מינין הן, אבל לרבנן לכתחילה אין מפרישין ואם עשה עשוי. 

 ועיין באות הבאה.

 גמ׳, אלא לענין מעשר ותרומה כדרבי אילעא דאמר רבי אילעא וכו׳.) ט

הוצרך  להזכיר הא דרבי אילעא, דהא ודאי , למה ן״בחידושי הרמבהקשה 

מעיקרא נמי ידעינן דכל שהוא מין אחד מהני לענין תרומה, כדתנן 

במתניתין דיין וחומץ מין אחד, ולא הוה ליה למימר אלא דלענין מקח 

איכא דניחא ליה בחלא ואיכא דניחא ליה בחמרא. ותירץ, דממאי דנקטי 

י התורם יין על חומץ תרומתו רבנן יין וחומץ מין אחד הוא, ולא נקט

תרומה, משמע דאפילו לכתחילה תורמין מזה על זה, שאינו קרוי מן הרע 

ם שהובא באות הקודמת]. ולהכי הוקשה לן, ״על היפה, [ודלא כהרשב

אמאי במקח שניהם חוזרים, דהא דמי לשני יינות יפים דכל חד חזי 

יפה מהני בדיעבד, למילתיה. ומשני, דכיון דלגבי תרומה אפילו ברע על ה

להכי ביין וחומץ דאיכא דניחא ליה בחומץ שרי לכתחילה. אבל לגבי מקח, 

אף שאין יפה זה מזה והוו מין אחד, מכל מקום מקפידין בני אדם בהכי. 

ביאר, דלולי רבי אילעא דחידש דמהני בדיעבד מרע על היפה,  א״והריטב

א קפידא, [דאי הוה אמינא דעל כרחך לרבנן תורמין אף לכתחילה וליכ

לאו הכי לא הוה חייל בדיעבד]. ואם כן קשה אמאי לגבי מקח וממכר הוי 

מקח טעות. אבל בתר דידעינן לרבי אילעא, אמרינן דלעולם איכא קפידא, 

ולא אמרו רבנן דמהני אלא בדיעבד מכח האי קרא דולא תשאו וגו׳. 

דנימא  [אמנם לכאורה צריך ביאור, אמאי הוכרחו לחזור מהסלקא דעתא,

דלעולם הוי כמין היפה על היפה כדסליק אדעתין, ומכל מקום כיון דאיכא 

 דניחא ליה בהא ואיכא דניחא ליה בהא, שניהם חוזרים. (א.ג.)].

, דאפילו בבא לקנות סאה א״הרשב, כתב מתני׳, משך ולא מדד קנה) י

מתוך כור, ומשך כל הכור, קנה סאה מתוך הכור. דסתמא שנינו, משך ולא 

 נה.מדד ק

בשם תוס׳, דהיינו דוקא א ״הרשבכתב  מתני׳, מדד ולא משך לא קנה.) יא

במדד המוכר, וכוונת המשנה משך מי שדרכו למשוך, דהיינו לוקח, ומדד 

מי שדרכו למדוד, דהיינו מוכר. אבל מדד לוקח פשיטא דקנה, דאין לך 

ה ״בתוס׳ דמשיכה גדולה מזו, ועוד, דהרי הוא מגביהן במדידתו. (ועיין 

כתב, דאף במדד הלוקח לא קני, לפי שמשיכה  ד״דהראב). והביא, דמד

והגבהה זו אינו עושה לצרכו, אלא לצורך שניהם, וכל שאינו עושה לצרכו, 

א כתב טעם אחר דלא קני, כיון שאינו מתכוין לקנות בזה. ״לא קנה. והרשב

והוי כעודר בנכסי הגר וכסבור שהן שלו, דלא קני. ומכל מקום אפשר 

 הכא דאיכא דעת אחרת מקנה, וקני אף שאינו מתכוין לקנות. דשאני

, כאילו ה והניח״ם בד״הרשבפירש  גמ׳, מדד והניח על גבי סימטא קנה.) יב

 ובעליות דרבינו יונההניחם ברשות לוקח. [ומשמע דהוי מטעם קנין חצר]. 

ביאר, משום דסימטא הוי כחצר השותפין, וכשמניח שם כליו הרי המקום 

לכך כשמניח המוכר כליו לצורך הלוקח, זכתה לו הסימטא. מושאל לו, ה

נקט נמי בתחילת דבריו, דהקנין משום עצם ההנחה  ן״ובחידושי הרמב

בסימטא, וכחצרו. והקשה, דאם כן משיכה שהיא קונה בסימטא היכי 

משכחת לה, תיפוק ליה משום מקום. ותירץ, דהיכא דהקפיד ואמר ליה 

משיכה. אי נמי בעבד שמהלך ואינו נקנה משוך וקני, בזה בעינן דוקא ל

בחצר, וכן בכליו של מוכר שאינו יכול לקנות בטעם חצר, בזה בעינן לקנין 

משיכה. ועוד כתב, דאפשר דמיירי הכא דוקא במדד והניח, דכיון 

 דאיתעביד ביה כולי האי, גמר ומקני. ועיין באות הבאה.

ינה מועלת אף על פי שמשיכת המוכר א ד,״ה מדד, בתוה״תוס׳ ד) יג

(אות ד)  ח״ובהגהות הבללוקח, הכא שאני כשמודד ומניח על גבי סימטא. 

. ש״התוס׳ הראבשם בשיטה מקובצת כשמודד. וכן איתא  שמסתלקהגיה 

[ומלשונם משמע, דעיקר הקנין מחמת משיכת המוכר דמהני בכהאי גונא 

(צט.) שכתב,  ש בבבא מציעא״בתוס׳ הראשהוא מסתלק, וכן מבואר 

כאילו משכה שואל, דאיכא מאן דאמר בפרק הספינה מדד והניח  דחשיב

כתבו, דמשמע דמיירי  ה חצר השותפין״בתוס׳ דעל גבי סימטא קנה. אמנם 

התם אף בלא משיכה. ומשמע דסברי, דהקנין מחמת עצם מה שמונח 

, אלא ״שמסתלק״בסימטא, ומדין קנין חצר. ולפי זה אין נראה לגרוס בתוס׳ 

, דהיינו דמחמת מה שמונח ״ד ומניח על גבי סימטאשאני הכא שמוד״

 בסימטא קני, כחצרו. (א.ג.)].

, ה מימרא בעי״בד ם״רשב פירש גמ׳, מדד לתוך קופתו מימרא בעי.) יד

 ה לא ברשות הרבים״וברשב״ם דדאפילו ברשות מוכר קני כליו דלוקח. 

כתב, דרב אסי א ״והרשבכתב בדעת רב אסי, דכליו לא קנו ברשות הרבים. 

סבר, דכליו קונין לו אפילו ברשות מוכר ואפילו ברשות הרבים. מדאמרי 

(פה.) דקני אפילו ברשות הרבים, ולא סבר  לקמןרבי יוחנן וריש לקיש 

 כפירושא דרב פפא (שם), דפירש דמיירי בסימטא. 
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גמ׳, רב ושמואל דאמרי תרוייהו כליו של אדם קונה לו בכל מקום חוץ ) א

התוס׳ בבבא ציין למה שכתבו  ס״א בגליון הש״הגרע מרשות הרבים.

, דמהא דאמרי דכליו קונות לו בסימטא, מוכח ה כיון״ד(צט.)  מציעא

דסברי, דבמונח על גבי סימטא בלא כליו, לא קני. ומכל מקום כתבו 

בתירוץ אחד [מכח דברי רב התם], דהיינו דוקא אם כבר היה מונח 

סימטא לשם קנין, קונה מדין משיכה. בסימטא מעיקרא, אבל הניח על גבי 

 (פד:).לעיל (שם) כתב, שהיא כדעת רב אסי  ש״ובתוס׳ הרא

י דבעי למימר זיל קני. הקשה ״ואומר ר ד,״ה כל מקום, בתוה״תוס׳ ד) ב

 לקמן, דאי אפילו בסימטא בעי למימר זיל קני, היכי מיבעיא לן א״המהרש

יינו בלא אמר ליה זיל (בעמוד ב) אי מהני כליו של לוקח ברשות מוכר, וה

(פו.) דבאמר ליה זיל קני ודאי מהני. ותירץ, דהא  לקמןקני, כדאמרינן 

דאמרינן דבאמר קני ודאי מהני ברשות מוכר, היינו דוקא באמר ליה אני 

, והא דמיבעיא לן אי ה התם״ם שם בד״הרשברוצה שיקנו כליך, וכדפירש 

ובעליות דרבינו שיקנו כליך. מהני, היינו באמר זיל קני, ולא אמר אני רוצה 
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(פו.) כתב, דהא דמיבעיא לן אי מהני ברשות מוכר, היינו במדד.  יונה לקמן

[דכהאי גונא מהני בסימטא בלא דאמר זיל קני, וברשות מוכר מיבעיא לן. 

 ועיין באות הבאה מה דברי רבינו יונה.

קני  י דבעי למימר דזיל קני וכיון דמדד כדאמר ליה זיל״ואומר ר ד,״בא) ג

י, דכיון דמחוסרין ״(פד:) כתב בשם ר בעליות דרבינו יונה לעילדמי. 

מדידה, אמרינן דלא הניחם בכלי הלוקח לדעת שיקנה מיד, אלא על מנת 

שימדוד ואחר כך יזכה בהם, ולכך צריך שיאמר ליה קני. אבל כשמדד, אין 

על  (בהגהותא ״הגרע (בסימן טו). וכתבש ״הראצריך למימר קני. וכן כתב 

שולחן ערוך אבן העזר סימן קלט, סעיף ט), דלפי זה, בדבר שאינו מחוסר 

מדידה, כגון גט, מהני לקנות בסימטא אף בלא אמירת זיל קני. ופליג על 

ק יג). [ולכאורה דברי רבינו יונה דלא כדברי תוס׳ ״שם (בס הבית שמואל

ואפשר  י, דנקטי דהעיקר הוא זיל קני, והמדידה במקום זיל קני.״בשם ר

י הוא ״דכך נראה דהוא טעמיה דהבית שמואל. ולרבינו יונה בשם ר

 בשיטה מקובצתלהיפך, דכיון דמחוסר מדידה, בעינן אמירת זיל קני. אמנם 

כתב כלשון תוס׳, וביארו כדברי רבינו יונה, וצריך  ש״התוס׳ הראבשם 

 עיון. (א.ג.)].

, ה אבל״ם בד״הרשבפירש  גמ׳, אבל אם היתה מדה של אחד מהן.) ד

ביאר, כגון של לוקח.  ובעליות דרבינו יונהדהיינו של לוקח או של מוכר. 

ואיידי דנקט במדה של שניהם, נקט נמי במידה של אחד מהן. [ומה שכתב 

איידי דנקט של שניהם, היינו מדת הסרסור שמושאלת לשניהם. או דצריך 

 פירוש רבינווב, א״הריטבלהגיה מדה שאינה של שניהם. (א.ג.)]. וכן כתבו 

  גרשום.

במדה שהשאילו שניהן. כתב  ד,״ה  עד שלא נתמלאת, בתוה״ם ד״רשב) ה

(בסימן ר, סעיף ט) דנראה, דהיינו דוקא בהשאילה מתחילה לשניהם,  ז״הט

אבל אם השאילה למוכר לחוד, אלא שהמוכר הודיע בשעת שאלה שהוא 

ם ״בברשימדוד בה כדי למכור, לא הוה שאלה אלא למוכר. וכן משמע 

. וכן לשון ״שהשאילה לשניהם״. [שכתב ה במדת סרסור״ד(פז.)  לקמן

ח) כתב בסתמא, בהיתה מדה ״ד ממכירה ה״(בפ ם״והרמבם כאן]. ״הרשב

(פז.), ולא הזכיר דמיירי דוקא בהשאילה  לקמן של הסרסור, וכלשון הגמרא

 ם].״לשניהם. [ואפשר דפליג ארשב

עשית כליו של לוקח שעכשיו נ ד,״ה משנתמלאת, בתוה״ם ד״רשב) ו

, באיזה קנין קנאה הלוקח, א״בחידושי הגרעשלדעת כן נשאלה לו. הקשה 

דבמשיכה הראשונה שמשכוה אי אפשר לקנות עכשיו, דהוי כמשוך פרה 

 (פב:) דלא קני. בכתובותזו ולא תקני אלא לאחר שלשים, דאמרינן 

כתב,  היונ גמ׳, במה דברים אמורים ברשות הרבים וכו׳. בעליות דרבינו) ז

 לקמןדלא גרסינן במה דברים אמורים, דאם כן משמע דאתי למעוטי, והרי 

(בעמוד ב) מיבעיא לן אי כליו של לוקח ברשות מוכר קני, ולהאי גיסא 

דקני, מאי אתי הכא למעוטי. ואין לומר דאתי למעוטי ברשות הרבים, 

עט למאי דמפרשינן (בעמוד ב) דרשות הרבים דהכא היינו סימטא, דאיך ימ

במה דברים ״התנא רשות הרבים בלשון זה, דמשתמע איפכא, דתני 

 . ״אמורים ברשות הרבים

ם ״רשבופירש  גמ׳, ברשות לוקח כיון שקיבל עליו מוכר קנה לוקח.) ח

בעליות דרבינו יונה , אף על פי שלא מדד. וכן כתב ה קנה לוקח״בד

גיסא  בפירוש אחד, דעיקר האי בבא אתי לאשמועינן האי חידושא, להאי

דמיירי בכליו דלוקח, דאף דבסימטא בעינן דוקא מדד כדי לקנות בכליו, 

), הכא שהוא ברשותו הוי כמשיכה, וקני בלא ה כל״התוס׳ בד(וכדכתבו 

(פד:) משך ולא מדד, קנה. ובתחילת דבריו כתב  לעילמדידה, כדתנן 

לפרש, דאתי לאשמועינן, דאף דהיו הפירות בפקדון אצלו, וכליו וחצרו 

ושאלין למוכר עד השתא, הוה אמינא דהוי כרשות מוכר, ולא יקנה עד מ

דאמר ליה קני. קמשמע לן, דכיון דקיבל עליו למכור, כלתה שאלת הכלי 

 והחצר, וקונים ללוקח. ועיין באות הבאה.

ומסתמא הקנה לו נפקד למפקיד  ד,״ה המופקדין אצלו, בתוה״ם ד״רשב) ט

ה) הביא, דיש שהבינו ״׳ סימן ס(חלק א ט״ת מהרי״בשואת רשותו וכו׳. 

ם, דהמקום קנוי ממש למפקיד. ועל כן נקטו, דאין המפקיד ״כוונת הרשב

יכול להקנות לנפקד את הפקדון שאצלו על ידי קנין חצר, דהא המקום קנוי 

למפקיד. ומה דקתני ברשות לוקח כיון שקיבל עליו קנה לוקח, היינו משום 

אלא על מנת למכרן לו. וכמו שכתב שלא הכניסן מעיקרא בתורת פיקדון, 

ובכהאי גונא לא הקנה המקום למפקיד. וכן  לוקח. ה ברשות״ם בד״הרשב

ט כתב, ״ם. והמהרי״(בסימן קפט, סעיף א) על פי דברי הרשב ז״הטכתב 

בבבא דאין המקום קנוי למפקיד, כיון שלא ייחד מקום מסויים, וכדמשמע 

ם, דדרך ״ועיל. אלא כוונת הרשב(מא.). ועוד, דלא עשה בו קנין המ מציעא

הנפקד להתרצות ולהשאיל המקום לגמרי, ועל כן משאיל המקום גם 

 והקצות החשן. ה עד שיקבל״בדלקונה, ולהכי קנו לו כליו. וכמו שביאר 

ט, דאף שלא יחד מקום, מעיקרא ״ק א) תירץ קושיות המהרי״(בסימן קפט ס

היכא שיהיה מונח שם. התכוונו שיקנה זכות בכל ביתו להנחת פקדונו, 

ומה שהקשה דבעינן קנין המועיל, יש לומר, דעל ידי השימוש עצמו 

שמשתמש בקרקע שחפציו מונחים שם, הוי קנין חזקה. ולא מיבעיא לדעת 

ו) דקרקע נקנית באכילת פירות, פשיטא ״א ממכירה הט״(בפם ״הרמב

נין גמור, דפליג התם, היינו דוקא לענין לקנות ק ד״להראבדמהני, אלא אף 

אבל לענין לקנות לאותו התשמיש שמשאילו, קונה בשימושו. ועיין באות 

 הקודמת ובאות יא.

 

 ב"דף פה ע

, ן״בחידושי הרכתב  גמ׳, והא דומיא דחצר שאינה של שניהם קתני.) י

דהוה מצי לאקשויי מכח האי בבא גופה. דהא חצר שאינה של שניהם 

הקושיא הראשונה.  דינה כרשות הרבים. אלא דניחא ליה להעמיד

לא הקשו מהאי בבא, [ולא בעו לאקשויי  דמעיקראכתב, דהא  א״והריטב

 מכח דומיא], דמרישא ניחא ליה לאקשויי.

ואם תאמר נהי דנותן לה רשות ומשאילה מכל מקום  ה כגון,״תוס׳ ד) יא

(בהלכות שכירות סימן א) כתב,  המחנה אפריםהא בעי חזקה. 

ות הקרקע לענין ההשתמשות. וכן דהשתמשות מהני בתורת חזקה, לקנ

(בגליון המחנה אפרים)  א״והגרעק ג). ״(בסימן קנג, ס הקצות החשןכתב 

העיר על דבריו מתוס׳ דילן. [דחזינן דסברי דאף לענין לקנות השתמשות 

והנתיבות בעינן חזקה גמורה, וההשתמשות עצמה לא מיקרי חזקה]. 

שתמשות כחזקה, היינו ק ו) תירץ, דהא דמהני ה״(בסימן קצב ס המשפט

רק לקנות קנין שיעבוד, ולא לקנות קנין גוף לפירות. וכדי שיחשב המקום 

כחצרו לקנות בו, בעינן שיהיה גוף המקום קנוי לפירות, ולא סגי בקנין 

 שיעבוד בעלמא ולהכי הקשו התוס׳ איך מהני שיחשב כחצרה לענין גט.

, ה ואי״ם בד״בהרשפירש  גמ׳, ואי בכליו דמוכר אמאי קנה לוקח.) יב
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דהיינו לדידך דאזלת בתר כלי לענין כליו של לוקח ברשות מוכר, הוא הדין 

(פו.) מדכליו של מוכר ברשות לוקח לא קנה לקמן איפכא. וכן אמר רבא 

א ״והרשבהמוכר אלא הלוקח, כליו של לוקח ברשות מוכר לא קנה לוקח. 

הא בהא, אלא כתב, דאפשר דרב נחמן פליג אסברת רבא, וסבר דלא תליא 

דבתרוייהו לא קני, דבעינן כלי שלו, וגם רשות שלו כדי לקנות. ולהכי 

מקשה רב נחמן בפשיטות, דלא מהני בכליו של מוכר, והיינו אף להאי 

(מב: ומג. בדפי  ף״הריגיסא דכליו של לוקח ברשות מוכר לא קני. וכן פסק 

 ף) בתרוייהו דלא קני.״הרי

והוי מצי לדחויי וכו׳ כלי של מוכר  ד,״ה בכליו דמוכר, בתוה״[תוס׳ ד) יג

בטל אגב רשות לוקח דניחא ליה למוכר שיתבטל כליו אגב הרשות. צריך 

ביאור מנא להו לתוס׳ לחדש, דמהני מה שרוצה לבטל כליו. ואפשר 

(פו.) דבכליו של לוקח ברשות מוכר,  לקמןדהתוס׳ ילפי לה מהא דאמרינן 

וחזינן, דאם מבטל המוכר רשותו, ואמר ליה יקנו לך כליך, ודאי מהני. 

ממילא מהני רשות הלוקח לקנות. ואין לומר דהתם היינו משום דמשאילו 

סברי דלא מהני  ה כגון״בתוס׳ דהמקום והוי כחצרו, דתוס׳ לשיטתם 

 להחשב חצרו בלא קנין גמור].

כתבו דלא גרסינן הכי,  ה משך״גמ׳, משך חמריו ופועליו וכו׳. בתוס׳ ד) יד

דמיירי בחמריו ופועליו דלוקח, ואפילו בלא פירקן נמי דאם כן משמע 

ביאר להאי גירסא, דמיירי שלא נתכוונו לזכות  ובעליות דרבינו יונהיקנה. 

ביאר, דחמריו ופועליו, היינו של א ״והריטבבפירות בהגבהתם ללוקח. 

חמריו ופועליו,  הימנוגריס משך  ה משך״ד(עב.)  י בעבודה זרה״ורשמוכר. 

יה מביא חמריו טעונים פירות וכו׳ ומשכה חברו ממנו והכניסן וביאר, דה

 קאי אמוכר]. ״חמריו״לתוך ביתו. [והיינו ד
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גמ׳, ומדכליו דמוכר ברשות לוקח וכו׳ כליו דלוקח נמי ברשות מוכר לא ) א

(על דברי הגמ׳ שם), דהוי מצי ה בכליו ״ד(פה:) התוס׳ לעיל  כתבוקנה. 

, דלפי זה גם האי ש״הרשולא תליא הא בהא. וכתב  לדחויי דבתרוייהו קני

 תא שמע דרבא מצינו לדחויי הכי, והוא דוחק.

ואם תאמר מנא ליה דמתורת רשותו קנה דלמא ה ומדכליו, ״תוס׳ ד) ב

, דתוס׳ סברי דהא דקתני פסק עד שלא מדד ש״הרשמתורת משיכה. ביאר 

רש דפסק , דמפה פירקן״ם בד״כהרשבקני, היינו דפסק מעיקרא, ודלא 

ם ודאי לא יתכן לפרש דיקנה במשיכה, כיון ״אחרי כן, דלפירוש הרשב

, דנקטו ה בין״ד(פה:)  בתוס׳ לעיל לשיטתם דפסק רק אחר כך. והתוס׳

דמדד היינו מעיקרא, דלהכי כתבו שם, דאפילו מדד ופסק לא קני, כיון 

 שלא פירקן עדיין. [והיינו שמדד מעיקרא קודם שנתנם על החמור].

 והיד רמהדדוקא כלי הוא דבטיל אגב הרשות אבל בהמה לא.  ד,״בא) ג

אפילו ברשותא דלוקח, לא  דמוכרכתב, דכל דקאי המקח אגבה דבהמה 

קני. [וכן משמע לכאורה מדברי התוס׳, שכתבו שהבהמה לא בטלה 

 לרשות, ומשמע דהיינו דוקא משום דהבהמה אינה שלו לא קני, וכדביארו

דלא מיירי בחמריו ופועליו של לוקח. אבל  ךה מש״ד(פה:)  בתוס׳ לעיל

בבהמה שלו, אף דהיא עצמה אינה קונה מדין חצר, דהוי חצר מהלכת, 

כתב,  ובעליות דרבינו יונהמכל מקום אינה מקלקלת קנין הרשות. (א.ג.)]. 

אף למפרשים דמיירי בחמריו ופועליו של לוקח, דלא קני על ידי רשותו, 

 עונים אותם, אינן כמונחים ברשותו.דכל זמן שהחמרים ופועלים ט

, דהיינו דוקא בדבר י מגאש״הרכתב  גמ׳, לא פסק לא סמכה דעתיה.) ד

שאין דמיו קצובין, אבל בדבר שדמיו קצובין, אין צריך לפסוק. ואפילו אם 

 יתבע אחר הקנין טפי, לאו כל כמיניה, ויהיב ליה כמה דשוו. וכן כתב

י מגאש, דרבינו הרב חולק בזה ״רב). והביא ה״ד ממכירה הי״(בפ ם״הרמב

וסובר, דאפילו בדבר שדמיו קצובין לא קני עד דפסק, דבלא פסיקה יכול 

 לתבוע יותר ממה שקצובין.

, אני רוצה שיקנה ה התם״ם בד״רשבפירש  גמ׳, התם דאמר ליה זיל קני.) ה

התוס׳  ם, ודברי״(פה.) על פי דברי הרשב א לעיל״המהרשלך כליך. וכתב 

לא מהני. וכן לשון  ״זיל קני״, דאם אומר סתמא מקום ה כל״ד(שם) 

א) שאמר לו המקנה לך וקנה בכלי זה. וכן כתב ״ד ממכירה ה״(בפם ״הרמב

, דכשאומר זיל קני בכליך, יש בכלל זה נתינת רשות בעליות דרבינו יונה

להניח שם כליו, דהרי אי אפשר שיקנה בכליו ברשות מוכר, אלא אם כן 

 , כלומר לך קני בכליך. א״הרשבח כליו. וכן כתב נתן לו רשות להני

, דכמאן דמושיל ליה מקום ד״ה התם בסוה״ם בד״רשבפירש  גמ׳, שם.) ו

כתב, דהוה כמאן דאקני ליה מקום  י מגאש״ובחידושי הרהנחת כליו. 

בחצרו, והוה ליה ככליו של לוקח ברשות לוקח. [ונראה כוונתו, על פי מה 

(פה:) אות יא, דהשימוש עצמו הוי  לעילשכתבו האחרונים שהובאו 

כחזקה לקנות הקרקע לגבי שימוש זה, ועל כן על ידי שהכלי שלו מונח 

 בעליות דרבינו יונהברשות המוכר, קני לרשות המוכר לענין זה]. אבל 

כתב, דכליו של מוכר ברשות לוקח לא מהני אף באומר זיל קני, שאינו 

ליו של לוקח ברשות מוכר דמהני משאיל לו כליו בלשון זה, ואינו דומה לכ

ביה זיל קני, דהתם ודאי נתן לו רשות להניח שם כליו, אף שלא הקנה לו 

 כלום, ובכליו הוא קונה.

, דדוקא כשאמר זיל קני מהני, אבל אם לא אמר היד רמהכתב  גמ׳, שם.) ז

ליה כן, אף דיהיב ליה רשות להניח שם, לא קני, דלא נתן לו רשות אלא 

(בסימן והטור ולא על דעת לקנות המקח שנמצא בתוכו. להנחה בעלמא, 

מוכח דפליג עליה.  י מגאש״הרה, וכתב, דמדברי ״ר) הביא דברי הרמ

י ״שם, תמה על דבריו, דאין ראיה מדברי הר והבית יוסף בבדק הבית

כתב, דזיל קני מהני, משום שיש בלשון  ובעליות דרבינו יונהמגאש דפליג. 

ם כליו. [ומשמע דסגי ברשות להניח הכלי, ודלא זה נתינת רשות להניח ש

 ה].״כהרמ

ודוחק לומר שהיה כל כך הרבה שטרות. אמנם  ד,״ה אבל, בתוה״תוס׳ ד) ח

בתירוץ אחד, שהיו הרבה  ש״התוס׳ הראכתב בשם  בשיטה מקובצת

 שטרות, ואין דרכן בהגבהה.

בשיטה אלא לאו דוקא נקט משך אלא כלומר והא לא הגביה.  ד,״בא) ט

כתב, דדוקא בלשון המשנה והברייתא יש  ש״התוס׳ הראבשם  מקובצת

לדייק דמשיכה הוי בדוקא. [וכדמוכח בסוגיין דאמרינן לא שנו וכו׳, 

דפשיטא לן דמשיכה דמתניתין היינו דוקא משיכה]. אבל התם לא אמרו 

 לשון זה אלא אחוה דרב עמרם, ויש לומר דלא דייקו.

דיפא ממשיכה וקונה בכל דבר. דהגבהה ע ד,״ה לצדדין, בתוה״ם ד״רשב) י

נראה,  ד״הראבכתב, דמדברי  א״והרשב. ה לצדדין״התוס׳ בדוכן כתבו 

הפני דמיירי דדרכו במשיכה ולא בהגבהה אינו נקנה בהגבהה. וכתב 

ם לא הוכיח כהוכחת התוס׳, מדקתני רישא דברייתא ״, דמה דהרשבשלמה

י דבעי מיתנא, דמהני הגבהה, משום דיש לפרש דדוקא סיפא מיירי במיד
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אבל רישא מיירי בסתם כיס דדרכו בהגבהה, [וכן צריך לפרש לדעת 

 ד].״הראב
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דאיכא למימר דאפילו רב דפליג  ד,״ה והא פירות, בתוה״ם ד״רשב) יא

(עה:) נקט, לעיל  בעליות דרבינו יונהבספינה הכא מודה וכו׳. אבל 

בותא דשמואל, דאף דפלוגתתן גם בשאר מילי, והא דאיפליגו בספינה, לר

(בסימן ב) כתב, ש ״והראספינה שמשיכתה קשה, בעינן שימשוך את כולה. 

דדוקא בספינה קאמר שמואל דבעי למשוך את כולה, דבמשיכה מועטת 

נמשכת מחמת המים ולא רק מחמתו, אבל בשאר דברים מודה לרב, דסגי 

 במשיכה כל דהו.

ך דמוקמת נמי אלא לדיד ד,״ה הכא במאי עסקינן, בתוה״ם ד״רשב) יב

לרישא בשליפי רברבי ארוכין ליכא לפלוגי בין רישא לסיפא וכו׳. [והיינו 

דכיון דהם שליפי רברבי, על כרחך צריך שימשוך את כולן אף ברישא]. 

כתב, דאינו נכון, דאף בשליפי רברבי דשאר פירות סגי  ן״ובחידושי הרמב

 ממקומו.שימשוך משיכה כל דהו, מפני שכל פרי ופרי יוצא כולו 

מסתרכת וכו׳ ורבינו חננאל פירש דסרכא סורטת  ה דסרכא,״ם ד״רשב) יג

מקומן  ״מלשון שרוך נעל״, דנראה דתיבות ש״הרשמלשון שרוך נעל. כתב 

 אחרי הפירוש הראשון.

 גמ׳, כור בשלשים אני מוכר לך יכול לחזור בו אפילו בסאה אחרונה.) יד

 עליות דרבינו יונהבדמיירי אף במשיכה. אבל  ה כור,״ם בד״הרשבפירש 

כתב, דהכא מיירי דוקא בקנין דכליו, משום דלא גלי מוכר דעתיה שהוא 

רוצה שיקנה הלוקח, ורק כשמדד ונתן כל הפירות בכליו, אמרינן מסתמא 

ניחא ליה דליקני כליו. אבל במשיכה, כיון דמושך הלוקח בפני המוכר 

פרה וטלה, ם מהא דחמור ב״ושתיק, ודאי קני מיד. ומה שהוכיח הרשב

דחה רבינו יונה, דשאני התם שהקנין תמורת החמור, והחמור אינו ראוי 

לחלוקה, מה שאין כן הכא הקנין ראוי לחלוקה, וישלם לו מקצת דמים. 

 ועיין באות הבאה.

, דעל כרחך ליתא להאי דינא רבינו יונהועוד כתב עיין באות הקודמת. ) טו

אחרונה לא יקנה מה  במשיכה, דאם כן אף כשגמר למשוך ולהגביה סאה

שמשך והגביה תחילה, דהוי כמשוך פרה זו ולא תיקני אלא לאחר שלשים 

יום, דלא קני. ובשלמא אי מיירי דוקא בכליו ניחא, דקני על ידי שבסוף 

תירץ, דלא  א״והריטבכשגמר למדוד מונחים כל הפירות בכליו כלוקח. 

ימדוד הכל יקנה אמרינן כלתה קנינו, דהקנין מעיקרא תלוי ועומד, דאם 

 מעיקרא כל סאה וסאה שמדד.

האי דשרי להרבות על השכר כגון שנכנס מיד  ד,״ה דינר, בתוה״תוס׳ ד) טז

כתב, דדוקא בפועל דלא קני ליה ממש,  ובעליות דרבינו יונהלתוך הבית. 

שיכול לחזור בו, כי לא עביד בהדיה מיד, מיחזי כאגר נטר ליה. אבל 

. א״הרשבלדור לאחר זמן. והביאו  בשכירות בתים שרי אף כששוכרו

 (יורה דעה סימן קעו). בדרכי משהוהובא 
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, ה ותסברא״ם בד״רשבפירש  גמ׳, ותסברא זלזולי בשכירות מי אסיר.) א

דבמקח וממכר שייך ביה אונאה וביטול מקח, אבל בשכירות פועל דרך 

 הובעליות דרבינו יונלהשכיר עצמו בכל שהוא כשאין לו מה יאכל. 

הקשה, דהרי איכא אונאה בשכירות כלים ובהמה, ולא אמרינן דבאופן 

שאינו מוצא להשכיר, דרכו להשכיר בכל דהו ולא יהיה בו אונאה. אלא 

סברת הגמ׳, דכיון דגוף הפועל קיים, וקונה אותו מיד, אין כאן הלואה כלל, 

דמיד חל המקח וזכה במקחו. ואף שפועל יכול לחזור בו, התם לאו משום 

בבבא דלא חייל קנין, אלא מקרא דלי בני ישראל עבדים, [וכדאיתא 

, ״מי אסיר״(יב.)]. ועוד ביאר, דהא דפשיטא לן הא מילתא דמתמה  מציעא

(סה.) דמרבין על השכר, דשרי התם  דבבא מציעאהיינו מכח מתניתין 

לשכור הבית בזול יותר כשנותן לו מעכשיו, ומשמע לגמרא דמיירי אף 

 לבית מיד. (ועיין באות הקודמת). כשאינו נכנס

ם ״רשבפירש  גמ׳, כגון דאמר ליה לך ויפה לך קרקע כל דהוא וכו׳.) ב

בחידושי , דקני בחזקה, דכל המחובר לקרקע כקרקע. וכתב ה לך״בד

, דלפי זה צריך להעמיד דוקא כשאינו עומד ליתלש, דאי לא כן לא ן״הרמב

(סט.) דמוכר שדה קנה ל לעי, דאף דאמרינן א״הריטבהוי כקרקע. וביאר 

את התבואה אף דמטאי למיחצד, היינו דוקא כשצריכה לקרקע, אבל באין 

צריכין לקרקע לא מיקנו אגב השדה. ועוד, דאפילו אי תימצי לומר דהתם 

קני בכל ענין, מכל מקום בעינן מעשה קנין כלפי הפירות במשיכה או 

צמה. וכל שכן באגב, אבל לא הוו בכלל ארעא ליקנות בקנין הקרקע ע

הכא, דלא קנה הקרקע, אלא הפשתן, דלא יקנה אותו בחזקת הקרקע, 

 אלא כשצריכים לקרקע.

היה סרסור ביניהם ומדד להן  ם״ופירש ריב ד,״ה נשברה, בתוה״תוס׳ ד) ג

וכו׳ ונשברה החבית על ידי מדידה וכו׳ על ידי שלא נזהר יפה במדידה. 

יירי כעין גנבה ואבדה, וקמשמע ם, דמ״ביאר דברי ריב ובעליות דרבינו יונה

לן דדינו כשומר שכר, ואף שאינו מקבל שכר אלא על המדידה, ולא התנו 

משעה שהשכר על שמירת הכלי, מכל מקום נעשה שומר שכר על החבית 

. [ודלא כדברי התוס׳ שכתבו שנשבר על ידי המדידה. שמביאים לו למדוד

ר. ומה שכתבו דבאונס ולדבריהם אפשר דחיובו מדין מזיק ולא מדין שומ

, ה ושמואל״ד(כז:)  בתוס׳ בבבא קמאפטור, צריך לומר דהיינו לשיטתם 

דאדם המזיק באונס גמור פטור. (א.ג.)]. ועוד ביאר שם, דהחבית לא היינו 

המדה, אלא שמביאים לו החבית למדוד מה שיש בה. [אבל לפירוש 

על כרחך האי  , דחייב משום דקני ליה כליו לסרסור,ה נשברה״ם בד״רשב

חבית היינו המדה שלו, וכוונת התנא דחייב על היין והשמן שהיו בה. אבל 

 את החבית של המוכר הרי לא קני כלל (א.ג.)].

גמ׳, אילימא מדה דלוקח עד שלא נתמלאת מדה למוכר מדה דלוקח ) ד

, דסתמא קתני אפילו ביש בה שנתות. ה אי״ם בד״הרשבפירש  היא.

(פה.) קתני כהאי לישנא דלעיל ב, דכיון דבברייתא כת ובעליות דרבינו יונה

דמתניתין, עד שלא נתמלאת המדה למוכר וכו׳, והתם מיירי ביש בה 

שנתות, מדקתני התם בסיפא דבכליו של אחד מהן ראשון ראשון קנה, 

 בעינן לאוקמי מתניתין בגונא דברייתא, כיון דבאותו לשון נשנו.

 .ז״הט(פה.) בשם  לעיל עיין במה שכתבנו גמ׳, במדת סרסור.) ה

ואם כן תפשוט ממתניתין וכו׳. וכן  ד,״ה מדה דמוכר, בתוה״ם ד״רשב) ו

, דמהאי טעמא נמי לא בעי א״המהרש. כתב י מגאש״בחידושי הרכתב 

לאוקמה בכליו דלוקח וברשות מוכר, דאם כן תפשוט האי איבעיא גופה, 

נויי בכליו כתב, דהא דלא בעינן לש א״הריטב דחזינן מהכא דלא קני. אבל

דלוקח וברשות מוכר, דאם כן אפילו משנתמלאת המדה לא יקנה. ולגבי 
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כליו דמוכר כתב, דהוי מצי לאוקמי ברשות לוקח להאי גיסא דכהאי גונא 

קנה לוקח, ודוקא משנתמלאת המדה נעשה כאומר לו זיל קני, אלא דאם 

 ם].״כן תפשוט האי איבעיא. [וכהרשב
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, מה ן״בחידושי הרמב תמה נה ומיצה הרי זו תרומה.גמ׳, והתנן הרכי) ז

ענין תרומה לכאן, דהתם בעל כרחך איכא איסורא דתרומה, ואי אפשר 

להשתמש בו לחולין. וכתב, דמתניתין גופה תמיהה, אמאי כשלא הרכינה 

ומיצה מותר להשתמש בה לחולין, סוף סוף איכא תרומה בדפני הכלי. 

ן, בטלה התרומה בחולין, ולא גזרו כאן ותירץ, דכיון שמרבה עליו חולי

חכמים דימוע, דקל הוא שהקילו חכמים בדבר, מפני שאי אפשר להטריח 

על הציבור יותר מדי. ואף דודאי מתניתין איירא בתרומה דאורייתא, 

 אפילו בזה הקילו.

, שהלוקח ה משום״ם בד״רשבפירש  גמ׳, משום יאוש בעלים נגעו בה.) ח

(בעמוד  י מגאש״בחידושי הר לו להמתין. אבל מתייאש וכו׳ מפני שטורח

א) ביאר, שכיון שמדד המוכר לתוך כליו של לוקח והלך לו הלוקח, בידוע 

ם, אלא ״שנתייאש מאותו מיצוי, [ולפירושו אינו אומדנא בסתמא כהרשב

 דמוכח כן מחמת שהלך לו].

הוי מצי לשנויי דהוי תרומה משום דאין ברירה וכו׳.  ה משום,״תוס׳ ד) ט

, המקשן בתוס׳ ד״ה והתנןתמה על דבריהם, דהא לפי מה שכתבו ש ״רשה

ידע דדעתו להפריש הכל, ואפילו הכי הקשה דהני טיפות לישתרו. [ויש 

לומר, דתוס׳ סברי דבהא גופא השקלא וטריא בסוגיין, דבמתניתין 

דתרומות משמע דדעתו לתרום גם הני טיפות, וזה מה שביארו בדיבור 

מתניתין דידן מוכח, דכמו דלגבי מקח הוי של מוכר,  הקודם, ואילו מכח

ומטעמא דמעיקרא לא התכוין למכור לו טיפות אלו, אם כן נימא גם לגבי 

תרומה דלא נתכוין לתרום טיפות אלו שישארו לבסוף. ולהכי כתבו, דהוה 

 מצי לשנויי דאין ברירה. (א.ג.)].

והתנן  התוס׳ ד״ה, דכל מה שכתבו המצפה איתןשם. כתב  ד,״בא) י

, דלגבי מעשרות המיצוי לא הוי מעשר, היינו קודם דאסיקו למה הרכינה

שכתבו כאן, דלמאי שכתבו כאן, הרי מטעם אין ברירה, אף במעשר הוי 

המיצוי מעשר. [וקשה, דסוף סוף נמצא דמעשרותיו מקולקלים, כיון דאין 

 .)(נא בקידושיןברירה ומעורב בכל המעשר קצת חולין. ויש לומר דרש״י 

כתב, דמרבה במעשרות היינו שמתכוון לעשות  ד״ה מעשרותיו מקולקלים

הכל מעשר ונמצא דטבל ומעשר מעורבין זה בזה, כיון דלא חל שם מעשר 

אלא כפי חשבון, מה שאין כן הכא דנתכוון לעשות מעשר רק לפי החשבון 

שהביאו ב׳  ,ד״ה אלא )לז:(עירובין תוס׳ עיין על השאר, ואין כאן טבל. ו

חל דנימא דאו  ,דעות האם לדעת הסוברים שאין ברירה לא חל הדבר כלל

ד״ה  )כב:(רש״י מעילה בכמבואר ו ,אלא שאין אפשרות לברר על מה חל

התרומה חלה מספק אלא שאי ד ,מדברי התוס׳כן נראה . ורבי יהודה

 (א.ג.)]. אפשר לברר.

דכיון , י מגאש״בחידושי הרביאר  גמ׳, אלא צלוחית אבדה מדעת היא.) יא

דאביו אסיק אדעתיה דילמא ישברנה קודם שיביאנו לחנוני, להכי אף שלא 

שברה אלא לאחר שהביאה לחנוני והחזירה לו, [ולא היה בדעת האב, 

דהא לאודועיה שדריה], מכל מקום מיקרי אבדה מדעת, כיון שמעיקרא 

יהיב ליה על דעת אפשרות של שבירה. [ולפי זה, הא דהאיסר לא הוי 

, משום שנתן לו איסר ה אלא״התוס׳ בדעת, צריך לומר כדברי אבדה מד

ה אבדה, ״בד ם״הרשבמשלו, ולא את הפונדיון עצמו. אמנם בלשון 

, שכתב ואינו חושש אם יחזירנה ריקנית וכו׳, נראה דבא לבאר, ד״בתוה

דמשום הכי מיקרי אבדה מדעת אף כלפי ההחזרה, משום שהאב לא 

יד החנוני, וידע שיתכן שיחזיר הקפיד בדוקא שתשאר הצלוחית ב

הצלוחית ביד התינוק, וישלח את השמן ביד אחר בצלוחית אחרת. והוא 

ם ופונדיון וכו׳ נהי נמי דאבדה מדעת היא, מכל מקום ״מה שמסיים הרשב

בחזרה יפה מחייבין חכמים. כלומר, דאף דכלפי ההולכה הוי אבדה מדעת, 

לו ולא יחזיר האיסר אלא מכל מקום כיון שהיה סבור שישאר הממון אצ

אחר כך ביד הפיקח עם השמן, להכי כלפי ההחזרה כבר אינו אבדה 

 מדעת, ודלא כתוס׳ דלעיל. (א.ג.)].

ה ״ם בד״רשבפירש  גמ׳, וכגון שנטלה על מנת לבקרה וכדשמואל.) יב

, דרבי יהודה ן״בחידושי הרמב, דרבי יהודה לית ליה דשמואל, וכתב חייב

כי מיפטר משעה שהחזירה לתינוק, כיון סבר דהוי שומר שכר, ולה

לקמן שמחזירה למקום שנטל, דאפילו שואל מיפטר בהכי וכדאמרינן 

, כתבו (לדעת המפרשים ד״בסוה ,ה הלוקח״התוס׳ בד(פח.). אבל 

דלשמואל הוי שואל), דהכא דשואל מדעת הוא, לא מיפטר בהשבה כל 

 דהו למקום שנטל.

, נימא דרבי י מגאש״חידושי הרבהקשה  גמ׳, לימא דשמואל תנאי היא.) יג

יהודה אית ליה דשמואל, ומכל מקום פוטרו משום דלשדורי ליה שדריה, 

ולא חמיר מהשמן דפוטרו רבי יהודה. ותירץ, דכיון שהבעל הבית לא ידע 

שירצה החנוני לקנות הצלוחית, מצי אמר, דכי שדרית אדעתא דשדרית לי 

לשמואל נעשית הצלוחית של בצלוחית דידי, ולא בצלוחית דידך. וכיון ד

), אין לו להפטר מהאי ה הלוקח״בתוס׳ דשהובא  י״רשהחנוני (כדעת 

ביאר דבריו, דאף דידע שישלח השמן, סבר  ן״ובחידושי הרמבטעמא. 

שישלח לו שמן בצלוחית שלו באחריות עצמו, ואין הצלוחית שלו בתורת 

קנותה שלא ן עצמו תירץ, דהכא מיירי שנטלה חנוני ל״שליחות. והרמב

מדעת בעלים, ומכל מקום יכול לקנותה, כיון דתלינן דבעל הבית ניחא 

ליה. ומכל מקום כיון שעשה בה מעשה שלא מדעת הבעלים, בטלה כוונת 

 הבעלים דלשדורי ליה, ובעי השבה גמורה.

 , לכאורה נראה וכו׳. עיין לקמן דף פח אות ה.ה הלוקח״תוס׳ ד) יד
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י ״ה בבעלי חיים דאנקטינהו נגרי ברייתא וכו׳. רשגמ׳, אימור דאמר רב) א

, ביאר דברי רבה, אם הכישה וכו׳ להשיבה ה הכישה״ד(ל:)  בבבא מציעא

א מגזלה ״(בפים ״הרמב . וכן כתבהואיל והתחילנתחייב בה לאהדורה 

ד), אם מצא בהמה והכישה נתחייב להטפל בה ולהחזירה וכו׳ ״ואבדה הי

ם, ״י והרמב״(שם) תמה על רש ן״ושי הרובחיד. הואיל והתחיל במצוה

דהא הכא מפורש דטעמא דרבה משום דאנקטינהו נגרי ברייתא, ודוקא 

(בסימן רסג) תירץ, דאפשר דהכא לא אמרו  והבית יוסףבבעלי חיים הוא. 

ם נמי להאי טעמא ״כן אלא דרך דיחוי. ועוד כתב, דאפשר דכוונת הרמב

(בסימן רסג, סעיף ב) תירץ דברי ז ״והטדאנקטינהו נגרי ברייתא (עיין שם). 

(שם) בדרכו  בבבא מציעאם, דפירש דהא מילתא גופא איבעיא לן ״הרמב
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להחזיר בשדה ואין דרכו להחזיר בעיר, דצדדי הספק תלויין בפירוש טעמא 

 דרבה, וכיון דהאיבעיא לא איפשיטא, אזלינן לחומרא.

דאמרינן הכא  , דהאה ואם״ד(כה:)  התוס׳ בבבא מציעאכתבו  גמ׳, שם.) ב

דמילתיה דרבה אינה אלא בבעלי חיים, היינו דוקא משום דמעיקרא אינו 

חייב בהשבה כלל, כיון דהוא זקן ואינה לפי כבודו, וכן גבי צלוחית דאבדה 

מדעת היא. אבל בשאר אבידה, משהגביהה נעשה עליה שומר, ומתחייב 

 )(פז:לעיל ינן באחריותה, ואף בדבר שאינו בעלי חיים. והוכיחו כן, מדמקש

צלוחית אבדה מדעת היא, ומשמע דאי לא הוי אבדה מדעת, ניחא מה 

 שמתחייב החנוני באחריות הצלוחית, כיון שנטלה.

 היא תנאי דרבה לימא פריך הוה בעי אי רבה, דאמר ד״ה אימור ם״רשב) ג

אם  לך תיקשי כתב, דלא ן״הרמב בחידושיקפריך. אבל  מינה דעדיפא אלא

על  לאו דהכא פטור. שדריה ליה דלשדוריה דכיון, היא יתנא נמי דרבה כן

 .ופטור הוא הבעלים לדעת וחזרה נטלה וללוקחה מנת לבקרה

(בסימן רסא,  הקצות החשןכתב  גמ׳, ובשואל שלא מדעת קא מיפלגי.) ד

ק א), דעל כרחך צריך לומר, דאף דאמרינן דצלוחית אבדה מדעת, אינה ״ס

עליה מדין שואל שלא מדעת. וכן קשה, הפקר. דאי הוי הפקר, איך יתחייב 

(פז:) בשלמא באיסר ושמן בהא פליגי וכו׳, דהא כיון  לעיל אמאי אמרינן

דהפונדיון היה אבדה מדעת, והוי הפקר, כל מה שנתן בעד הפונדיון אינו 

(בסימן רסא) דאבדה מדעת  הטור אלא מתנת חינם. ועל כרחך, דאף לדעת

 הכא, אינו הפקר.הוי הפקר, מכל מקום אבדה מדעת ד

, כגון ה והני מילי״ם בד״רשבפירש  גמ׳, והני מילי הוא דקיצי דמיה.) ה

כתב,  ן״בחידושי הרמברחיים וכו׳ שדרכן לתת לעולם בפשוט פשוט. אבל 

דדוקא שקצץ להם המוכר מתחילה דמים כל כלי בכך וכך, אבל אם לא 

 .קצץ, אף שדמי כלים האלו קצובים במדינה, לא מהני עד שיפסוק

(לא:) מוקי לה להא דשמואל ד, ובנדרים ״ה והני מילי, בתוה״ם ד״רשב) ו

הקשה, דבסוגיין לא מדכרינן לה כלל. ועוד  א״והריטבבתרעא חריפא וכו׳. 

הקשה, דבנדרים לא מדכרינן דמיירי דוקא בקייצי דמיה. ולהכי פירש בשם 

ילו , דתרי מימרי אמר שמואל, דהכא מיירי דוקא בקייצי דמיה, ואפה״הרא

בזביני דרמי על אפיה מתחייב, מדין לוקח, שהרי רשות בידו ליקח. 

ובנדרים מיירי בדלא קייצי דמיה, ולכך אי אפשר להחשיבו כלוקח, ורק 

 (שם). ן בנדרים״הרבזבינא חריפא אפשר לחייבו מדין שואל. וכן כתב 

, דמיירי שנתרצה ן״בחידושי הרמבביאר  גמ׳, הכא בירא שמים עסקינן.) ז

כתב, דמיירי בקייצי דמיה. וכתב א ״והריטבבמכירה תחילה.  המוכר

, דירא שמים הוא השלם במדרגת הקדושה, שהיא בעליות דרבינו יונה

(ו. ף ״הרי(כ:) לגירסת  בעבודה זרהמביאה לידי יראת חטא. [כדאיתא 

 ף)] ועיין באות הבאה.״בדפי הרי

אוסיף  והנה), גפרק ג פסוק  משלי(יונה  נוירבוכתב  עיין באות הקודמת.) ח

מאוד במדת האמת ולהרחיב  קלבאר בענין אמת, כי יתחייב האדם להתחז

גבולה, מרוב היות מדת האמת אהובה ודרושה מלפני הש״י, כי גם אם 

אם האיש מן יאמר האדם בלבו לתת מתנה או לקנות חפץ בדמים יתרים, 

את אשר גמר  ליתקיים בפוע המשתדלים להגיע לשלמות יראת שמים

ו, כמו אשר שנינו (ב״ב פ״ח ע״א) בירר והניח בירר והניח אפי׳ כל בלב

היום לא קנה, גמר בלבו לקנות מעשר ונותן לו, וביארו הענין הזה כי מדבר 

באדם ירא שמים כגון רב ספרא שהיה מקים מה שכתוב ״ודובר אמת 

 בלבו״ (תהלים טו, ב).

ן שגמר בלבו כיון דירא שמים הוא כיוד, ״ה רב ספרא, בתוה״ם ד״רשב) ט

, דכיון דירא שמים הוא קנה לגמרי כאלו א״הרשבזכה במקח. וכן לשון 

 כתב, דבדיני אדם לא קנה. המאירי גמר בלבו והוציא בשפתיו. אבל

שהרי הלכה כרבן שמעון בן גמליאל.  ד,״ה החנוני, בתוה״ם ד״רשב) י

ח) פסק כתנא קמא דמתניתין, וביאר ״ח מגנבה הי״(בפ ם״הרמבאמנם 

(בעשין עב), מפני שיש אמוראים  ג״הסמ(אות ה) בשם  מיימוניות בהגהות

דלא סברי להאי כללא דכל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתינו 

 .היד רמההלכה כמותו. וכן כתב 

, דהוא מפני שמעלין חלודה היד רמהכתב  מתני׳, וממחה משקלותיו.) יא

מאחרים ונמצא ועל ידי זה מוסיפין במשקלן, ופעמים שהוא קונה בהן 

המוכר מתאנה. או שהוא מוכר שלשה רבעי ליטרא ונותן רביע ליטרא עם 

(פט.)], ואם הרביע ליטרא שוקלת יותר, נמצא  לקמןהבשר [כדאיתא 

הלוקח מתאנה. [אמנם האי טעמא לא שייך אלא במשקל של רביע ליטרא 

 ולא בליטרא. (א.ג.)].

. כתב אמורים בלח וכו׳מתני׳, אמר רבן שמעון בן גמליאל במה דברים ) יב

ח ״(בפ ם״הרמב, דתנא קמא פליג בהא וסבר דאין חילוק. וכן היד רמה

 ח) לא חילק בין לח ליבש.״מגניבה הי
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והוא הדין לעשרה ליטרות ביחד  ד,״ה וחייב להכריע, בתוה״ם ד״רשב) יג

(פט.), דבעינן  לקמן, דאף דאמרינן בגמרא א״המהרשלהכריע טפח. כתב 

דול הרחקת שלשה טפחים מהגג ומהארץ, והיינו משום דבעינן במשקל ג

להרחקה זו משום הכרעה. צריך לחלק, דהתם מיירי במשקלות גדולות של 

(פט:), והכא מיירי במשקל של בעל הבית וחנוני  לקמןמתכת וכדאמרינן 

ששוקלין בו בשר, ובזה לעולם סגי בהכרעת טפח. [ונראה דהיינו משום 

(פט.),  לקמןים מרוחקים יותר לצדדים, וכדאיתא דהתם כפות המאזני

ממילא ההכרעה צריכה להיות גדולה יותר, שההכרעה מתרבה ככל 

 שמתרחקות כפות המאזנים זו מזו.

, אמאי היד רמההקשה  מתני׳, נותן לו גירומין אחד לעשרה בלח וכו׳.) יד

 בגירומין נותן לפי החשבון ומשתנה בין רב למעט, ואילו לגבי הכרעת טפי

דרישא, לעולם שיעורו טפח בין רב למעט. ותירץ, דהכרעת טפח נמי 

משתנית לפי המשקל, דכששוקל דבר כבד, אין מכריע בו טפח אלא על ידי 

תוספת מרובה, ואם בליטרא בעינן אחד ממאה כדי להכריע בו טפח, 

 כששוקל מאה ליטרין נמי מוסיף אחד ממאה כדי להכריע טפח.

ה ״התוס׳ בדוכתבו  בלח לעשרה ליטרין.גמ׳, אחד מעשרה בליטרא ) טו

, דלא מחייב גירומיו מדאורייתא אלא כששוקל עשרה ליטרין, ובפחות אחד

ג) כתב, ״ב, והי״ח מגנבה הי״(בפם ״הרמב חייב דוקא במקום שנהגו. אבל

מנין שחייב המוכר להכריע וכו׳ שנאמר אבן שלמה וצדק, וכמה בלח אחד 

טרין לח וכו׳. [ומדפתח בסתמא, ״שחייב למאה וכו׳. כיצד מכר לו עשרה לי

 להכריע אחד למאה״, משמע דהוא כלל קבוע].

ף) פסק ״(מה. בדפי הריף ״והרי גמ׳, איבעיא להו היכי קאמר וכו׳ תיקו.) טז

, דכיון דעלה בספק נוקי הנימוקי יוסףדנותן אחד מארבע מאות. וכתב 

ומין , דאף דדין גרבפירוש רבינו יצחק קרקושאבחזקת מריה. וכתב 

והיד מדאורייתא, מכל מקום שיעורייהו הוי מדרבנן, ולהכי מקילינן בספקו. 
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כתב, דאף דבדינא לא מפקינן מיניה אלא אחד מארבע מאות, וביותר  רמה

מזה אמרינן חומר לתובע לקולא לנתבע, מכל מקום ירא שמים חייב 

 להחמיר וליתן אחד ממאתיים. [וחזינן מדבריו, דהשיעור שחייב בודאי,

יכול הקונה לתובעו בדיינים אם לא נתן לו המוכר. ועל כרחך היינו אף 

כשלא נתן לו בשעת המכירה, נכופו להוסיף לו אחר כך. דקודם שקנה, מה 

שייך לכוף המוכר, דהרי אינו חייב ללוקח כלום. אמנם יש לומר, דמיירי 

שהקנה לו בקנין כך וכך, ואחר כך באים לשקול, אבל כשמשך הלוקח רק 

אחר השקילה, יש לומר שלא זכה אלא בשיעור זה, ולא יוכל לתבוע 

 הגרומין. (א.ג.)].

ה ״׳ם בד״רשבופירש  גמ׳, שזה נאמר בהן אל וזה נאמר בהן אלה.) יז

(בחידושי  א״המהרשא כדי להגדיל הקושי. וכתב ״, דהוסיף בהן הואלה

א, משום דמפרשינן בסמוך, ״אגדות), דלהכי רמז גודל הקושי באות ה

(כט:) דעולם  במנחותומרא דמדות משום דאי אפשר בתשובה, ואמרינן דח

א, מפני שדומה לאכסדרא שכל הרוצה לצאת יצא, ומאי ״הזה נברא בה

א, דאי הדר בתשובה מעייליה ליה. ומקשינן, ״טעמא תליא כרעיה דה

ה נרמז כאן, שהיוצא ולעייליה בהך, ומשני לא מסתייעא מילתא וכו׳. וז

 א, קשה בתשובה ליכנס בה.״הבעבירה זו מן ה

ם ״רשבופירש  גמ׳, שזה הקדים חטא למעילה וזה הקדים מעילה לחטא.) יח

 א״המהרש, דבהקדש אינו נקרא חוטא עד שיהנה. וכתב ה גזל הדיוט״בד

(בחידושי אגדות), דיש ליתן טעם בזה, משום דבהדיוט מיד מוציאו מרשת 

איתיה, ולהכי אינו  בעליו, אבל בהקדש כל היכא דאיתיה בי גזא דרחמנא

 נקרא חוטא עד שיהנה.
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דאפילו הרשב״ם ד״ה מנין, פירש  גמ׳, אין מוחקין במקום שגודשין.) א

כתב, דדוקא היכא דלא אתני מעיקרא,  היד רמהמחיל קונה, אסור. אמנם 

השיטה אסור, אבל אם התנה עמו מעיקרא, תנאו קיים. וכן משמע לשון 

ולא התנה עמו וכו׳, אין המוכר רשאי  סתםדכתב, דמי שלקח  מקובצת

 לגדוש במקום שמוחקין.

 הרא״שאבל הרשב״ם ד״ה ולפחות ותוס׳ ד״ה מנין. עיין פירוש גמ׳, שם. ) ב

(סימן כב) פירש, דמיירי כשמכר לו ג׳ מחוקות, שלא יאמר לו שיתן לו ב׳ 

גדושות שהוא שיעור אחד דהא גודשא תילתא, מפני שאינו רשאי לשנות 

המדינה, ואפילו אם יפחות בדמים, כיון שקונה סאה חייב למודדה ממנהג 

 כמנהג המדינה.

על הא  ד״ה אכפיה(ח:) בתוס׳ לעיל הקשו , מעמידין אגרדמין. ׳גמ) ג

דאכפיה ליתן צדקה, דהרי צדקה היא מצוה שנאמר בה שכר ד״למען 

תירץ,  ור״ייברכך ה׳״ ואין בית דין כופין על מצוות שמתן שכרן בצידן. 

תירץ, דאף שאין  והריצב״איון שבצדקה איכא לאו ד״לא תקפוץ״, כופין. דכ

 מהירושלמיבית דין חייבין לכפות, מכל מקום רשאין. והוכיח דבריו 

בסוגיין (פ״ה ה״ה) דהקשו על הא דמעמידין אגרדמין, דהא אין כופין 

אמצוות שמתן שכרן בצידן, וגבי מידות נאמר ״למען יאריכון ימיך״, ומשני, 

(על הירושלמי) ובמראה הפנים אין חייבין לכפות אבל רשאין לכפות. ש

ד״לא יהיה לך״.  לאוכתב, דלר״י אפשר לפרש נמי הכא, שכופין משום 

ופירש, דאפשר לומר דבהא פליגי בסוגיין אם מעמידין אגרדמין למידות או 

רק לשערים. דאם הוא מצד לאו, אין מעמידין אלא לגבי מידות שנאמר 

, ולא לגבי שערים. אבל אם הוא משום דרשאין לכפות אף בהם לאו

(כאן)  בשיטה מקובצת במקום שאין לאו, אף בשערים רשאין לכפות. אמנם

פירש סוגיין, דיהיה לך אדם שממונה על המידות ויחתום עליהם בחותמו, 

וכל מי שנמצא מודד במידה שאין עליה חותם מכין ועונשין אותו. [דהיינו 

ני שעבר על תקנה שלא לשקול במידה שאינה חתומה, שמכין אותו מפ

 ולא משום לאו ושכר דאיכא במידות].

ד״ה  רשב״םופירש , מעמידין אגרדמין בין למידות ובין לשערים ׳גמ) ד

, שממתינין עד שימכור בזול ומוכרים ביוקר. וכן מבואר מפני הרמאים

), כתב (סימן רלא סעיף כובשולחן ערוך (פי״ד ממכירה הל״א),  ברמב״ם

דאיירי במשתכרים יותר משתות או יותר מכפי השער שקבעו חכמים 

, דמעמידין אדם על השערים שלא למכור אלא המאירילרווח. וכן כתב 

בשער הראוי, לפי מה שיראה להם מן הזמן והשעה ורוב הסחורה 

פירש, דהא דמעמידין אגרדמין לשערים שייך אף  הרמ״הומיעוטה. אבל 

(דף סא.)  בבבא מציעאדהוא נמי רע ללוקח, כדאמרינן  על המוכרים בזול,

לא יפחות השער. והוכיח כן, דאי לא קאי אלא על המוכרים ביוקר, מה 

. אלא, על הפקעת הרמאיןאלישנא שמעמידים מפני  מפקיעי שעריםשייך 

שערים לכולי עלמא כופין, והכא פליגי לענין המוכרים בזול, שמרגיל בכך 

ו, ומרמה  להם במשקל. ולהאי ענינא לית הלכתא את האנשים לבוא אצל

כמאן דאמר מעמידין, אבל אם מוכר ביוקר הלכתא דמעמידין, כדאמרינן 

 (ט.) שפרהדרין היו כופין אותם. ביומא

דלא הר״י מיגאש, ופירש , קא משמע לן דמתקנינן מתקלי עד הכי. ׳גמ) ה

ליטרא או ג׳ אתי למימר שלא ליעביד ג׳ רבעי ליטרא, מפני דאתי למיטעי ב

שמינית ליטרא דאתי למיחלף בחצי ליטרא, מפני שההפרש ביניהם פחות 

מפלגא, אבל שמינית ליטרא שרי למיעבד ולא יטעה ברביע, דהא לא מצינו 

דיטעו בפלגא כמו דעבדינן ליטרא וחצי ורביע. אלא, דאפילו שמינית לא 

דינן לעביד מפני שבמראה קרובים זה לזה. ואף דלקמן גבי מידות עב

רביעית, תומן ועוכלא, אף שההפרש הוא פחות מפלגא, מפני שהם גדולים 

 ולא אתי לאחלופי.

(פ״ח מגניבה  הרמב״םוכתב  , שוקל ליטרא ומניח ליטרא עם הבשר.׳גמ) ו

הי״ט), דאין ליתן בכף חצי ליטרא ורביע ליטרא שהם יחד ג׳ רבעי ליטרא 

נגדו יתן רביע עם וכך ישקול הבשר. אלא דוקא משקל א׳ של ליטרא, וכ

 השולחן ערוךהבשר שמא יפול רביע הליטרא ואין הלוקח רואה. וכן פסק 

, כז), המוכר יפילו סימן רלא( הסמ״ע(בסימן רל״א סעיף י״ד). [ופירש 

 הריטב״א,(דף מה. מדפי הרי״ף) הביא בשם  הנמוקי יוסףבערמה]. אבל 

הוכיח כן  ובמהרש״אדודאי שרי לשקול כך, אלא דנקט הכי לרבותא. 

שבמקום שמכריעין, נותן ג׳ רבעין באחת. דהיינו, ד״ה אלא,  רשב״םמדברי 

 שאפשר לעשות כן.

כל רביע בפני עצמו שאי אפשר לו שלא רשב״ם ד״ה לא יאמר לו שקול, ) ז

שהרי ההכרעות הוא טפח  וכו׳ ומפסיד שאי אפשר לצמצם ,ישקול בריוח

כרע טפח לעולם לפי שכמות ה הרש״ש,. ופירש ומכריע רבע הכרע ליטרא

דכמו שאם הנשקל ליטרא הכרעת טפחו הוא א׳  ,ערך כובד דבר הנשקל

וכן  ,כן לעשרה ליטרות הוא א׳ ממאה לעשרה ליטרות ,ממאה לליטרא

 סמ״עמה. וכן הביא ליטרא בעברבע ליטרא הכרעת טפחו א׳ ממאה לר

). אבל בפעם אחת אפשר לצמצם הטפח יותר מי׳ רלא ס״ק כ״ה מןסי(
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לא תקשה מהא דלקמן דשל גרומי ושל צמרים כתב הרש״ש, ד. וםפעמי

שהקנה  אני התם,הרשב״ם. דש רושדבעי הכרעתם ב׳ וג׳ טפחים לפי

שלהם יותר גדול וזה ידוע דלפי ערך ריחוקו מהלשון שהוא באמצעו כן 

ד״ה (פח:)  תני׳ לעילהרשב״ם במקשה למש״כ ה הוא ערך הכרעתו. אך

דהתם  תירץ,ורא הכרעתו פחות מטפח. שבפחות מליט וחייב להכריע

 .משום הכרעת כובד הכף שהוא שוה בכל הנשקלים

, נפש מאזנים תלויה באויר ג׳ טפחים וגבוהה מן הארץ ג׳ טפחים ׳גמ) ח

ד׳ טפחים , הרשב״ם בד״ה י״ב טפחיםופירש  וקנה ומיתנא שלה י״ב טפחים.

. נההקנה וארבעה טפחים כל אחד מן החבלים התלויות בשני ראשי הק

(פ״ח מגניבה ה״ח) פירש, דקנה עצמו י״ב טפחים וכן מידת  הרמב״םאמנם 

על דברי הרשב״ם,  המהרש״ל(רלא, יג). והקשה  בטורכל חבל. וכן פירש 

דאם הקנה עצמו אינו אלא ד׳ טפחים, אמאי בעינן להרחיק מגג הבית 

כדי שלא  הרשב״ם בד״ה תלויהשיעור ג׳ טפחים, הא טעם ההרחקה מפרש 

הבית בגג, ואם כן די חצי משיעור הקנה שהוא ב׳ טפחים. עוד תמה יגע 

(שם סקי״ח), דאי כפירוש הרשב״ם, הוי ליה למתניתין לפרש ולא  יוסף

לסתום קנה י״ב טפחים. ובמהרש״ל כתב, דאפשר ליתן טעם להרחקת 

 החבל ג׳ טפחים משום דאם יהיה קצר יותר, בקל אפשר להטות המשקל.

ובמקום דקתני איני יודע, הוי ספק  ד,״נא, בתוהרשב״ם ד״ה קנה ומית) ט

(אות שיח), דלגבי טומאה אין כאן ספק,  הקובץ שעוריםטומאה. והקשה 

אלא דינה ברור ואם מחמת הספק מקילים ואפשר לשקול בו, ממילא 

מקבל טומאה, ואם מחמירים שאסור לשקול ולהשתמש בו, אם כן לגבי 

שמא יש לומר, דספק טומאה טומאה ודאי לא מקבל טומאה. ותירץ, ד

היינו שאם יבוא אליהו ויפשוט הספק יתברר דין טומאתו, כעין שאין 

הביא  ובמאירישורפין טומאה תלויה מפני שאולי יבוא אליהו ויטהרנה. 

דיש שפירשו, דהואיל ולא נתברר שיעורה לטומאה, מיטמאין בכל שהן, הן 

 בשיעור למעלה והן בשיעור למטה.
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שאין נחשבין ד״ה כך אמרו,  רשב״ם . פירש, כך אמרו לענין טומאתן׳גמ) י

כתב, דאפילו כלי שאסור התוס׳ רי״ד כלי הואיל ואסור לשקול בהם. אבל 

(אות שיז),  הקובץ שעוריםלשקול בו, תורת כלי עליו ומקבל טומאה. וכתב 

דלכאורה אפשר להוכיח מדברי הרשב״ם שכל איסורי הנאה אינם מקבלים 

משום שאסור להשתמש בהם. אך דחה, שיש לחלק בין מידות  טומאה

שאיסורם משום גזל ואינם ראויים אפילו לבן נח שמצווים עליו, ולכך אינם 

מקבלים טומאה, אבל שאר כלים האסורים בהנאה שמותרים לבן נח, 

מקבלים טומאה. אמנם אוכלים, אף שאסורים בהנאה לבן נח, מקבלים 

 טומאה.

דלא  וכו׳דאין מקבלין טומאה  ,רו לענין טומאתןכך אמרשב״ם ד״ה ) יא

(אות שיז), הקובץ שיעורים הקשה  כלי כיון דאסור לשקול בהן. חשיבי

מהא דמייתי בגמ׳ ממתניתין דכלים, דהתם הא איירי לענין ידות וכדכתבו 

, ואיך מוכח משם דכלי האסור אינו מקבל טומאה. וכתב, בתוס׳ ד״ה כדרך

ברא ואין צריך ראיה, והא דמייתי מהתם היינו דצריך לומר, דפשיטא מס

 דבפחות מהאי שיעורא אינו ראוי לשקול.

(פ״ח מגניבה ה״ו)  ברמב״ם אמנם , שהמוחק בבת אחת רע למוכר.׳גמ) יב

 כתב, דרע ללוקח, שמוחק יותר מדאי.

אלא שניהם עבים או שניהם קצרים  רשב״ם ד״ה צדו א׳ עב, בתוה״ד,) יג

 אין מנהג ידוע, יעשנה עגולה. דאם  המאירי,כתב  כפי המנהג.

פירש  , שמא יאמרו הרמאים אין ת״ח בקיאין במעשי ידינו.׳גמ) יד

גם  ,שלא יאמרו שאם הם היו בקיאין(חידושי אגדות), דהיינו,  המהרש״א

מי  ,הא בלאו רמאים נמי הקשה,ו .הם היו עושין רמאות כמעשה ידינו

גם חבירו לא ֵידע ו ,ול שלא מדעתושלא ידע באלו דברים יעשה לחבירו ע

אפשר דהיינו כתב, דו .ולכך ראוי לאומרו ,ולא ירגיש שהוא חסר דבר מה

דהיינו  ״,כי ישרים דרכי ה׳ צדיקים ילכו בם״דמסיק דמהאי קרא אמרה 

טעמא שאמרה כדי שהצדיקים ידעו וירגישו שלא יעשו עול לחבירו שלא 

אין מאין ולא קאמר דאמרה מהאי ספיקא דקאמר דשמא יאמרו הר ,מדעת

 תלמידי חכמים בקיאין.

ובבא מציעא  , במדה וכו׳ במשקל שלא יטמין משקלותיו במלח.׳גמ) טו

(סא:) איתא, דאי נימא דקרא כפשוטו דשוקל שלא כפי המשקל, הוי גזל 

המהר״ם מעליא, ועל כרחך מוקמינן הכי ולעבור עליו משעת עשיה. וכתב 

אלא רק שטומן (שם), דהא דלא אוקמינן שמגדיל המשקל ממש,  שיף

במלח. משום דעדיין לא אהנו מעשיו, דמסתמא יראה הלוקח ויבין. אבל 

טומן במלח שהיא רמאות שאינה ניכרת, עובר משעת עשיה. ועוד, דאפשר 

שמגדיל המדה נכלל בלאו ד״לא יהיה לך אבן ואבן״, (אבל טומן במלח 

ה״ג) (פ״ז מגניבה הרמב״ם (שם) הקשה, ד ובחשק שלמהאינו בהאי לאו). 

כתב, דהמשהה מידה חסירה בביתו עובר בלאו ד״לא יהיה לך״, ואם כן 

 אמאי מבעיא קרא לעבור עליו משעת עשייתו, הא עובר אף שאינו עושה.

הרש״ש (ערך רתח), וכן פירש  בערוך . פירש, ובמשורה שלא ירתיח׳גמ) טז

דמשקה  ,הטבעיים פרהמבואר בס ל פיע, ר״ח(סא:) בשם בבא מציעא 

 .מפני התפשטות נקבי הפארו״ס ,מכיל יותר מכשהוא מצונןכשהוא חם 

וא״ת פשיטא דגזל גמור הוא תיפוק  ,ובמשורה שלא ירתיחתוס׳ ד״ה ) יז

לעיל מיניה גבי שלא יטמין , ד״אהמהרש. כתב ליה משום לא תגזול

דפסיקא להו כדמפרש התם משום  כן. לתוס׳לא קשיא  ,משקלותיו כו׳

בי במשורה לא אסקי אדעתייהו למימר אלא דג ,לעבור עליו משעת עשייה

 . כי התם

סימן ( הטורוי״ל דאתא קרא להתחייב משעת הרתחה וכו׳. כתב  בא״ד,) יח

וכשמודד דבר לח לא יעשה בענין שתעלה הרתיחה ותראה המדה  ),רלא

. וכתב כאילו היא מלאה אפילו היא קטנה מאד שאין ברתיחה שוה פרוטה

שהרי התורה  ,ה״ז) מגניבה ״ח(פ הרמב״םכתב כן ד סק״ז), שם( חב״ה

אמנם כתב, דבדברי  הטור מתיישב הקפידה על המדות בכל שהוא וכו׳. 

 קושיית התוס׳, דאיכא איסור אף בפחות משוה פרוטה.

לשני לקוחות שלקחו קרקע בשותפות או  רשב״ם ד״ה שלא ימדוד,) יט

ד״ה לא (סא:)  רש״י בבא מציעאוכן פירש  לאחד משני אחין שחלקו.

דלישנא  ,מפרש אאחד מן האחין לא(שם), ד המהר״ם שיףוכתב . ימדוד

לאחד בימות החמה ולעצמו  ם לא כן הוי ליה למימרדא ,הכי משמע מ׳דג

אבל  ,משום דנכלל בגזל כן, פירשהלא ה גופ ׳הגמד אלא ,בימות הגשמים

 .בלא תעשו עול במשפט לא נכלל

יבש יותר , שבימות החמה החבל כווץ ורשב״ם ד״ה לאחד בימות החמה) כ

פירש, שבימות הגשמים הקרקע עצמה כווץ. ונפקא  ור״חמימות הגשמים. 

(פ״ח מגניבה ה״ד)   ברמב״םמינה היכא שמודד בחבל ברזל שאינו מתכווץ. ו
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 פירש כרשב״ם, וכתב, שבקנה או שלשלת אין בכך כלום. 

כתב ״נ הלוקח עצמו כו׳. ארשב״ם ד״ה דמתרמי בין השמשות, ) כא

 ,אף על אתרא דחתימי ״ולא היא״דקאי  ב״ם נראה,, דמדברי הרשהרש״ש

(מה: והרי״ף  (סימן כז)הרא״ש דמפני טרדת בין השמשות, לא ישהה. אבל 

כתבו אלא עד אי לא חזי (פ״ז מגניבה ה״ד), לא  והרמב״ם מדפי הרי״ף)

(סימן רלא ס״ג).  בטורולא להיתר של מהנדסי, וכן איתא חותמא לא שקיל 

לומר  יואם תמצ ,יותר ׳בגמ דנראה דלא גרסי (שם),הבית יוסף וכתב 

ולא ״צריך לומר שהיו מפרשים דהא דקאמר  ,כנוסחת ספרים דידן דגרסי

לא קאי אלא למאי דמפליג בין  ״היא זימנין דמיקרי בין השמשות וכו׳

אבל לא קאי למאי דמפליג רב פפא בין חתימי ללא  ,מהנדסי ללא מהנדסי

(שם), דהביא פירוש קמא דרשב״ם שהכל טרודין ואין  בב״ח ועיין .חתימי

רואהו, וכתב, דהיינו, ואין רואהו למהנדסי, וזהו טעמו של האלפסי 

 נדחהד משוםהך דמפליג בין מהנדסי ללא מהנדסי לשלא הביאו  והאשר״י

אסור, ואפילו במקום  כדאי להטעות בהכתב, כל שהיא  ובמאירי׳. בגמ

ש, אבל במקום שחותמים המידות מותר שממונים גזברים לבדוק ולחפ

 להשאיר אפילו מידה חסרה, הואיל ואינה חתומה.

 

 דף צ ע"א

לקמיה מפרש למה התקינו. והקשה  רשב״ם ד״ה שלישית ההין,) א

, הא קושית הגמ׳ שלישית ההין רביעית ההין לא ליעביד, אינה המהרש״א

ויא על שלישית ההין, דהא כוותיה קב ביבש. אלא על רביעית דלא ה

בשיח כוותיה ביבש, משום דטעו אינשי בריבעא. וסיים, דיש ליישב. ו

כתב, דלשון הגמ׳ אתרוייהו קשיא לה, אבל עיקר הקושיא היא השדה 

דלעביד רק את הקטנה שהיא רביעית ולא שלישית, כמו שמצינו גבי קביים 

 ותרקב שמפני דאיכא למטעי בהו, עשו רק את הקטנה שהיא תרקב.

והא דלא עביד נמי חצי רביעית ההין דהיינו יעית ההין, רשב״ם ד״ה רב) ב

 התורת חיים,. הקשה לוג ומחצה משום דאתו למיטעי בחצי קב דיבש

דאלו  תירץ,ו .וליעביד נמי שני לוגין כמו חצי קב דיבש דליכא למיטעי מידי

ומימים  ,וכן הין ולוג דלח דאורייתא נינהו ,שתי המדות סאה וקב דיבש

תנא דברייתא דבמדת סאה יכול  א משמע לןוק ,וייןקדמונים היו עש

ובמדת קב יכול לעשות קב  ,ורביעית סאה ותו לא ,לעשות סאה וחצי סאה

וכן במדת ההין יכול לעשות הין וחצי הין  ,וחצי קב ורובע ותומן כו׳

ובמדת הלוג יכול לעשות לוג וחצי לוג ורביעית  ,ושלישית ורביעית ותו לא

 ושמינית וכו׳.

רשב״ם ד״ה . ופירש והאמר רבא אפילו פחות מכדי אונאה חוזר ,׳גמ) ג

 דבמדה אפילו פחות מכדי אונאה מקחו בטל. והקשהוהאמר רבא, 

 ם כןדא הקשה, ועודדלפירושו צריך לומר ״בטל״ ולא ״חוזר״. הרשב״א, 

הכי  לוואפי ,דהוי דבר שבמדה ,קשיא(קג:) לקמן כוליה פירקין דבית כור 

הר״י . לכך פירש, כהותיר כל שהוא יחזיר ,ינכה קתני פיחת כל שהוא

, שחוזר אותו פחת אפילו שהוא פחות מכדי אונאה, שאין שייך דיני מיגאש

מחילה וביטול מקח אלא בשיש טעות בדמי המכר, אבל כל שבמידה 

משקל או מנין, לא שייכי בהם דיני כלל, אלא הרי הוא כאילו נתן לו מקח 

תירץ על קושיא ד״ה פיחת כל שהוא,  (שם) והרשב״םומשלים השאר. 

בתרייתא דהרשב״א, דבקרקע קיימא לרבנן, דאפילו פיחת המידה ניחא 

(קד:) לקמן  תוס׳ליה ללוקח לקנות ויחזיר הדמים, ולא יבטל המקח. אך 

הקשו, דמוכח דבמדה חוזר אפילו בקרקע. ולכך חילקו  ד״ה פחות כל שהוא

(סימן נ׳)  ובשו״ת אבני נזריין. בין מדדו קודם המכר לבין שלא מדדו עד

ביאר דבריהם, דאם המוכר אמר דמדד, מוכר לו מידה זו בדוקא בדמים 

אלו, מה שאין כן כשלא אמר שמדד, מסכים המוכר למדוד כפי שתמצא 

 מידת הקרקע, לפי חשבון.

ולא חילקו בין חיי , אמר שמואל המשתכר על ישתכר יותר משתות. ׳גמ) ד

דחילקו גבי אוצרי פרות (צ:) וגבי המשתכר בארץ נפש לשאינו חיי נפש, כ

, כתב, וכן ד״ה והאמר שמואל (מ:) ברש״י בבא מציעא ישראל (צא.). אמנם

(פי״ד ממכירה ה״ב), דבמה דברים אמורים בחיי נפש, אבל  הרמב״םכתב 

מדברים שאינם חיי נפש, אין פוסקים להם שער אלא ישתכר כל מה 

 הב״ח(סימן רלא סעיף ב). וכתב  ערוך הטור והשולחןשירצה. וכן פסקו 

(ס״ק כ״ח), דהוקשה לרש״י, מאי פרכה הגמ׳ בבבא במציעא (שם) אר׳ 

יהודה, שישתכר שתות כדאמר שמואל, דילמא סבר דשמואל בדברים 

שאין בהם חיי נפש איירי, אבל ביין שהוא חיי נפש, אין לו להרויח אפילו 

בהם חיי נפש יכול להרויח שתות. ועל כרחך, דקיימא לתלמודא, דבאין 

והמגיד מה שירצה, ולא קאמר שמואל אלא בדברים שיש בהם חיי נפש. 

כתב, דהרמב״ם מדמה דין זה להא דאמרו, אין אוצרין פירות בארץ משנה 

ישראל דברים שיש בהם חיי נפש. ועוד, דהא אמרינן אין משתכרין 

י תגרא לתגרא. פעמיים בביצים, ופליגי בה רב ושמואל, אי על חד תרי, א

ומדלא אמרה הגמ׳ ״תסתיים דשמואל אמר תגרא לתגרא״, דהא הוא בעל 

השמועה דאין להשתכר יותר משתות, מוכח, דבביצים ובכל דבר שאינו 

דהא דבר פשוט הכסף משנה, חיי נפש שרי להשתכר טפי. ותמה עליה 

דביצים הם חיי נפש יותר מסלתות. ומאי דנקט הרמב״ם יינות שמנים 

ות, לדוגמא נקטינהו, ובכללם כל מאכל אדם, ובדוקא הביא וסלת

שהעקרים והקושט והלבונה אינם בכלל חיי נפש, דאינם מאכל אדם כלל. 

והא דלא אמרינן בגמ׳ ״תסתיים״, משום דהוא מלתא דפשיטא. או דאפשר 

דהא דשרי בהם על חד תרי, היינו בטרח, דבכל כתוס׳ ד״ה חד אמר, לומר 

(שם) דבביצים שרי  הטור אדבריהבית יוסף כתב  חיי נפש שרי. וכן

 להשתכר עד כפל, מפני שאינם חיי נפש כל כך. דביצים הוו חיי נפש.

, כגון חנוני הקונה וכו׳ כדי למכור מעט מעט. רשב״ם ד״ה והמשתכר) ה

בבבא (סימן רלא סעיף כ׳) הקשה על דבריו מהא דאיתא  ובבית יוסף

ר יותר משתות מפני טירחו (דף מ.), גבי רב יהודה שהשתכ מציעא

(המפקיד סימן ט״ז), דחנוני המוכר על יד על  הרא״שוהוצאותיו. וכן פסק 

יד, שמין לו טרחו וכל הוצאותיו ועליהם משתכר שתות. וכן הקשה על 

הרמב״ם (פי״ד ממכירה ה״א), דלא חילק בין מוכר בטורח ומעט מעט, 

רמב״ם השמיט זה (ס״ק כ״ו) כתב, דה ובב״חדלעולם ישתכר עד שתות. 

(צא:) גבי ביצים דאמרינן דלקמן ודחה ההיא דהמפקיד מהלכה, משום הא 

שישתכר פעמיים, פירש כמאן דאמר תגרא לתגרא, ולא פירש דמפני 

טרחתו שרינן ליה להשתכר יותר משתות עד פעמיים כפי שפירשו 

, דלא סבר לחלק בין ד״ה חד אמר(שם)  ד״ה בביצים והתוס׳ (שם)הרשב״ם 

 רח לשאינו טורח.טו

פירש, במהרש״ל  והוא לא ידע. ד,״רשב״ם ד״ה דלא להוי, בתוה) ו

דכשיבוא לעיר ידע, אך ימכור במחיר הרגיל לו עד עתה ויפסיד. והקשה 

דנדחק שלא לצורך. ולכך פירש, דאפילו אחר שיבוא המהרש״א, עליו 
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לא  דע ששינו המידות, ומפסיד, ולא ידרוש אונאתו, והלוקח נמילעיר לא יֵ 

 ידע, משום דסבר שהמוכר ידע שנשתנה המידה אלא שמזלזל במקחו. 

ויש לומר דיש להם מקומות ד, ״רשב״ם ד״ה עשרים שקלים, בתוה) ז

פרק מ״ה פסוק י״ב) פירש, דבזה יחזקאל ( וברש״ישהמנה ט״ו סלעים וכו׳. 

צוה הכתוב לעשות מיני משקל שלישיתו ומשקל רביעיתו (הוא ט״ו), 

פירש, דיעשו מטבע  המלבי״םול שהיה בתחילה. אבל ומשקל מנה של ח

של י׳ ומטבע של ה׳, ולא מטבע אחת של ט״ו, דאם כן הוי ליה למימר 

 חמש עשרה שקל ולא עשרה וחמשה שקל.

 

 דף צ ע"ב

אנא כיילא חדתא ד״ה רשב״ם פירש  , אנא כיילא חדתא מתקנינא.׳גמ) ח

ו׳. והיינו דאי וכשאין בעיר הזאת מדה אחרת דליהוי תוספת , מתקנינא

פירש, דדוקא  המאיריאיכא מדה אחרת, אי אפשר לתקן מידה חדשה. ו

אם המדה נקראת על שם הראשונה, אבל אם רצו לעשות מדה מחודשת, 

 מוסיפין או גורעין כרצונן.

דדברים אלו הוו משום מידת  המאירי,כתב  , אוצרי פירות וכו׳.׳גמ) ט

) כתב, דמפקיעי שערים ואוצרי (סימן רלא סעיף כה ובשולחן ערוךחסידות. 

וחי אחיך ״עובר על ), דס״ק מג(הסמ״ע פרות הם כמלוי בריבית. ופירש 

 ).ויקרא כ״ה ל״ו״ (עמך

שקונים בשוק  ,אוצרי פירותד״ה  רשב״םפירש , אוצרי פירות. ׳גמ) י

ל״ב) מבואר, דאפילו  -(פרשת ויגש  ובשאילתותלאצרם למכור ביוקר. 

לייקר את השער, אסור, אלא ימכור מיד לאצור למכור ואין כוונתו 

כשמגיע לו רווח שתות. (אך אם קונים לצורך עצמן מותר כדפירש 

והשולחן (פי״ד ממכירה ה״ה)  הרמב״ם). וכן פסקו הרשב״ם בד״ה את קבו

דאם אוצר כדי לעשות בהם  בחסדי דוד,(סימן רל״א). והקשה  ערוך

על כרחך צריך לומר, דמה סחורה, הא אמרינן דאין עושין כלל בחיי נפש, ו

 שאסרו לאצור הוא אפילו לצורך עצמו לזמן ארוך, משום דמפקיע השער.

נמכור ביוקר אחר ימות הגורן והיינו רשב״ם ד״ה מתי יעבור החודש, ) יא

דהא אם מוכר תבואתו ביוקר בימות התורת חיים, מפקיע שערים. והקשה 

כדכתב  הגשמים שאז דרך למכור ביוקר, לא חשיב למפקיע שערים

שבהוקר השער מותר למכור כפי  ד״ה והמשתכר, (בעמוד א׳)הרשב״ם 

היקור. ועצם האצירה מלמכור עכשיו, אינה איסור כדשמואל שאצר לאחר 

כך אף על פי שהפירות מתייקרים כעת. לכך פירש, דאוצרי פירות ומלוי 

בריבית הוא דבר א׳, דהיינו, אוצרי פירות מלוין בריבית, דמשום שמחכים 

לשעת היוקר ומוכרים לעניים בריבית. ומקטיני איפה ומפקיעי שערים 

היינו נמי דבר א׳, שמקטינים המדה ובכך מוכרים יותר ביוקר, ומפקיעים 

שיתייקרו הרי  על דעתכתב, דאם אוצר פירותיו  במאיריהשערים. אמנם 

 הוא כמפקיע השער ואסור.

שקל ממש וכו׳.  דאי משום להגדילד, ״רשב״ם ד״ה להגדיל שקל, בתוה) יב

 (פרק ח׳) פירש, דמקטין האיפה כדי להגדיל שקל.  בעמוס רש״י אמנם

(מה: מדפי הרי״ף) גרס, אין אוצרין  וברי״ף גמ׳, אין אוצרין פירות וכו׳.) יג

, והוסיף, הטור(ע״ז פ״ה). וכן גרס  בתוספתאבארץ ישראל. וכן הגירסא 

(שם כד), דכן וסף בית י. והביא הנמי בכל מקום שרובן ישראל דהוא הדין

 ,רשב״ם ד״ה אוצרי פירותכ״ט) בשם  מן(סי והרא״ש ,(ד״ה אין) הר״ן כתב

והכי מוכחי עובדי דשמואל ואבוה דאיתא  ,בפי״ד ממכירה ה״ה)( והרמב״ם

דהא אינהו בחוץ לארץ הוו ומשבח להו במאי דהוו גרמי  ׳התם בגמ

דשמואל  כתב, דאפשר שאין ראיה מאבוה ביד רמה. אבל לאוזולי תרעא

(שם), הוכיח זאת, מדאמר רב עושה  ובמגיד משנהשהוא ממידת חסידות. 

 אדם קבו אוצר, ולא אמר דוקא בארץ ישראל.

, או דממה שליקט משדותיו, הריטב״אפירש  , עושה אדם קבו אוצר.׳גמ) יד

עושה אוצר. או אפילו שעושה אוצר ממה שלקח לאוצר ביתו והותיר. 

משלו מותר אפילו כדי למכור, וכל  כתב, דבמה שאוסף המאיריאמנם 

 האיסור הוא רק במה שקונה מאחרים.

(פרשת ויגש  , ובשני בצורת אפילו קב חרובין לא יאצור. בשאילתות׳גמ) טו

ל״ב) הוכיח מכאן, דבשני בצורת אסור אפילו דברים שאין בהם חיי נפש, 

(פי״ד  דהרמב״םהוכיח,  ובהעמק שאלהדהא בחרובין אין חיי נפש. 

ה״ה) שהביא הברייתא כלשונה, סבר, דאפילו דברים שאין בהם ממכירה 

(רלא, כד) שלא הביאו לישנא הטור והשולחן ערוך חיי נפש, אסור. אבל 

דאפילו קב חרובין, סברי דבדברים שאין בהם חיי נפש, מותר אפילו בשני 

 בצורת.

וטעמא דלא שמיה כיבוש. ד, ״תוס׳ ד״ה כך אין מוציאים לסוריא, בתוה) טז

פירש הטעם, משום שלא כבשה לצורך  ד״ה כיבוש יחיד (ח:)י גיטין וברש״

 כל ישראל.

בתוס׳  .וכו׳ואומר ר״ת דלשון אחד הוא  תוס׳ ד״ה לסוריא, בסוה״ד,) יז

דבארץ ישראל נקרא לשון  ר״ת,כתבו בשם  ד״ה לשון(פג.)  בבבא קמא

סורסי ובבבל נקרא הלשון ארמית. ואף שהם לשון א׳, מעט משתנה כעין 

ועל שם  לעז שמדברים אותו לשון צח במדינה אחת יותר מבאחרת, לשון

 במהרש״א . ופירששקרובה לארץ ישראל אין לשון ארמי שלה צח כל כך

הכי משמע להו דהלשון הנקרא ארמי שלא נשתנה שמו מלישנא (שם), ד

 .וסורסי שנשתנה שמו הוא נשתנה מלשון צח .הוא הצח ,דקרא
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, אחרונה של ארץ ישראל להפרכיא ראשונה של ארשב״ם ד״ה מהפרכי) א

(הובא בקובץ שיטות קמאי) פירש, דאפילו בארץ ישראל . ובריא״ז סוריא

 עצמה אסור מיהודה לגליל.

עיין  , אין משתכרין בארץ ישראל בדברים שיש בהם חיי נפש.׳גמ) ב

חושן משפט ( הטוראי חשיב ביצים חיי נפש. וכתב  רשב״ם ד״ה בביצים

במה דברים אמורים בדברים שיש בהם חיי נפש כגון יינות  ),סימן רלא

שמנים וסלתות אבל בשאר עניינים אין פוסקין להם שער אלא ירויחו בהן 

לאו דוקא הדומה ליינות ד (סק״כ) דהיינו, הבית יוסףדייק מה שירצו. ו

(דף צ אות ג)  לעיל שמנים וסלתות, וביצים ותבלינים אינם בכלל. ועיין

אם ביצים הוו חיי הרמב״ם בשיטת ד משנה והכסף משנה המגידפליגי 

 נפש.

כתב,  ובמהרש״אוא״ת מאי אריא וכו׳. תוס׳ ד״ה חד אמר על חד תרי, ) ג

 דמצו לאקשויי דאפילו יותר משתות אסור, ולא רק על חד תרי. 

דהיכא דאיכא טירחא יכול להשתכר יותר משתות. וכתב  בא״ד,) ד

אם טרח או מכר מעט מעט, שמין לו (בסימן רלא סעיף כ), ד בשולחן ערוך

 טרחו וכל יציאותיו ובמותר עליהם ירויח שתות. 
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(או״ח סימן תקעו  הטור כתב, מתריעין על פרקמטיא ואפילו בשבת. ׳גמ) ה

סעיף י׳), דאם ירדו רוב הסחורות שרוב חיי אנשי העיר תלויין בהם, 

תא בגמ׳ דאף דאי הבית יוסף, מתענין ומתריעין אפילו בשבת. והקשה עליו

שמתריעין, אבל אין מתענין בשבת. ועוד הקשה, הא סתם התרעה היינו 

(פ״ב מתעניות ה״ב)  וברמב״ם בשופר, ובשבת אין מתריעין אלא בפה.

בשולחן  כתב, דצועקין עליה בשבת אבל אין תוקעין בחצוצרות. וכן פסק

 (שם). ערוך

הש״ס  ובגליונישמפקיע עצמו מן המצוות.  רשב״ם ד״ה אין יוצאין,) ו

. ותמה, התלויות בארץ(קי.) כתב דכוונתו, שמפקיע עצמו ממצוות כתובות 

מדוע לא פירש כפשוטו שמפקיע עצמו ממצות ישוב ארץ ישראל, שהיא 

בשכחת  דהרמב״ןוהיינו אליבא  מצוה בעצם, ושקולה כנגד כל המצוות.

העשין (מצוה ד׳) שכתב, שנצטוינו לרשת הארץ ולא לעזבה ביד זולתנו 

שאמור תורה ״וירשתם את הארץ וישבתם בה״. וכן כתב בפירושו על  כפי

לא מנה מצווה זו במנין המצוות,  הרמב״ם התורה (במדבר לג, נג). אמנם

בפירוש התורה (שם), פירש, והורשתם אותם מיושביה, ואז  רש״יוכן 

וישבתם בה, תוכלו להתקיים בה, אבל אינה מצוות עשה בפני עצמה. 

כת א׳, רמ״ו) הביא שיטות ראשונים שנחלקו בכך (מער ובשדה חמד

(הובא בהגמי״י פ״ה ממלכים) שהאיסור לירד  היראיםוהוכיח מהא דכתב 

למצרים אינו משאר ארצות, אלא דוקא מארץ ישראל למצרים. ועיין עוד 

 (יד.). בקרן אורה מועד קטן 

(פ״ה ממלכים ה״ט),  הרמב״םכתב  , אלא אם כן עמדו סאתים בסלע.׳גמ) ז

אם הפירות בזול ולא ימצא מעות ולא במה ישתכר ואבדה פרוטה מן ד

הכיס, יצא לכל מקום שימצא בו ריוח, ואף על פי שמותר לצאת אינה 

מדת חסידות שהרי מחלון וכליון שני גדולי הדור היו ומפני צרה גדולה 

, דסבר דצדיקים אלו הכסף משנהוביאר יצאו ונתחייבו כלייה למקום. 

אלא כשלא מצאו ליקח, ומכל מקום נענשו. ועל כרחך,  מסתמא לא יצאו

שאפילו שאינו מוצא ליקח, אין לצאת משום מידת חסידות. והכי נמי 

אמרינן בתר הכי שנענשו מפני שהיה להם לבקש רחמים על בני דורם ולא 

, דהא ברייתא דרשב״י ודאי מייתי ראיה הלחם משנהבקשו. ותמה עליו 

לארץ, ונענשו משום שיצאו שלא כדין. ואי מאלימלך שאסור לצאת לחוץ 

נימא שסבר הרמב״ם להלכה כרבי יהושע בן קרחה שנענשו מפני שלא 

בקשו רחמים, ליכא ראיה שאסור לצאת אפילו ממדת חסידות. ולכך 

פירש, דהרמב״ם הוכיח מאלימלך, דהיה חטא חמור מאוד, שכשיצאו שלא 

ומכאן, שאפילו במקום  כדין, לא הגנה עליהם זכותם שהיו גדולי הדור,

שמן הדין מותר לצאת, ראוי להחמיר ממדת חסידות. ולפי זה מבואר לשון 

 הגמ׳ ״גדולי הדור היו״, דאפילו הכי לא הגנה עליהם זכותם.

דר״ש לא קאי על סאתים היעב״ץ, יישב  תימה וכו׳.תוס׳ ד״ה אימתי, ) ח

את אף במאה, אלא מלתא באנפיה נפשא, דאם אינו מוצא ליקח, מותר לצ

 דהוו אלף בסאה.

גדולי הדור בעושר  בן יהוידעופירש , גדולי הדור ופרנסי הדור. ׳גמ) ט

 ופרנסי הדור בחכמה.

(חידושי אגדות),  ובמהרש״א , מפני שיצאו מארץ לחו״ל שנאמר.׳גמ) י

מחק תיבות ״שנאמר״, מפני שענין עונשה של נעמי אינו ענין לעונשם של 

ם הגירסא, דנעמי נמי נענשה מפני אלימלך שיצאו לחוץ לארץ. אך מקיי

(בחידושי  במצודת דודשהיתה עינה צרה, ויצאה לחוץ לארץ. אמנם 

גאונים על עין יעקב) כתב, דמהא דלא מתה יחד עם אלימלך ובניה, מוכח 

שעינה לא היתה צרה כמותם, ואדרבא, דאף דאשה דרכה להיות צרה 

 באורחים, היא לא נהגה כך.

, דבלשון הזאת מחליף הה״א בן יהוידעה . פירש, חזיתם נעמי׳גמ) יא

 בחי״ת וכמו הזאת נעמי.

 המהרש״א. כתב , אותו היום שבאת רות וכו׳ מתה אשתו של בועז׳גמ) יב

(חדושי אגדות) דבמדרש שינה הלשון ואמר זה על הפסוק ״ותהום כל 

העיר ותאמרנה הזאת נעמי״. ופירש, דיליף לומר כן מהא דבתחילה פתח 

ותאמרנה״ וסיים בלשון יחיד ״הזאת נעמי״. ועל הכתוב בלשון רבים ״

כרחך, דתהום כל העיר הוא ענין א׳ על מיתת אשת בועז וביאת רות ועל 

 כך אמרי אינשי וכו׳. ו״הזאת נעמי״ הוא ענין שני.

 המהרש״אהקשה  , ובכולן לא זימן את מנוח אמר כודניתא וכו׳.׳גמ) יג

ת. וביאר, דכיון שאין (חידושי אגדות), איך אפשר שצדיק כבועז יאמר זא

הצדיקים נהנים מסעודת חבריהם, ובסעודת חתנים דרכם להנות על ידי 

שנותנים מתנה דרך שושבינות, ולאחר מיכן מחזירים להם השושבינות 

בסעודתם, ולפי שלא היה למנוח זרע, ובועז לא יוכל להשיב לו 

הוסיף,  עובבן יהוידהשושבינות ולא רצה להנות ממנוח בחינם, לא הזמינו. 

דאף על פי כן כיון שמנוח לא ידע מכוונת בועז שהיא לטובה והקפיד, 

 נענש בועז.

 פירש , אלימלך ושלמון וכו׳ שלא הועילה להם זכות אבות.׳גמ) יד

(חידושי אגדות), דקא משמע לן, דהא דאמרינן שהיו אחים,  המהרש״א

 יעקב ובעיוןהיינו שהיה להם זכות אבות בין מצד אביהם ובין מצד אמן. 

הוסיף, דלפי זה להיפך ברות, שלא היה לה זכות אבות, ובזכות עלייתה 

 לארץ ישראל  יצאה ממנה מלכות בית דוד.

נדחק ברשב״ם ד״ה אימיה דשמשון שעיין  , אימיה דאברהם וכו׳.׳גמ) טו

בשם החתם  כתב )סימן ה(שו״ת מפענח נעלמים בלצורך מה נכתב. אמנם 

האומרים שסיפורי התורה כספרי  אפיקורסיןל להשיבשהכוונה . סופר

נסתרה  בכךת, כי וחיצוני אלאשאין בהם  .קורות דברי הימים של האומות

יותר היה ראוי לכתוב בתורה שם אמו של אברהם, אבי  . דלשיטתםדבתם

האומה הישראלית, משתכתוב שם אמו של עמלק, ואין לומר שמשה רבינו 

עים את שמה מקבלת לא ידע שם אמו של אברהם, שהרי גם אנחנו יוד

אלא מפני שלא נכתב בתורה רק מה שיש בפנימיותו  .אבותינו מדור דור

 החתם סופרחידושי סוגיות לעוד ב עייןה. (וחכמה עליונה, ולא זולת ז

סנהדרין (הוצאת  רחידושי חתם סופוב .(מונקאטש תרס״ב) י״ג ג׳, ד״ה עוד

 :).ירושלים) דף צ״ט -מכון חתם סופר 

, דגבי אמותיהן הבן יהוידעהקשה  מא טמא טהור טהור., וסימנך ט׳גמ) טז

מתחיל בטהור שהיא אמו של אברהם, ולגבי הסימן מתחיל באמו של המן 

שקרא טמא. ותירץ בג׳ אופנים: א. כדי להפסיק בטהור. ב. דסימנא דטמא 

טמא הוא עדיף טפי דנמצא במקרא ״טמא טמא יקרא״. ג. גבי המן מפורש 

 .הסימן טפי דהוא עורבתי

(חידושי אגדות), דנצרך לתשובת  המהרש״אופירש  , ואחתיה.׳גמ) יז

המינים דהא לא כתיב בקרא דילדה בת חוץ משמשון, אלא דאגב גררא 

 .הרשב״ם בד״ה ואחתיהדאימיה נסבן, והוא מה שפירש 

והרואה צריך לברך ברוך שעשה ניסים  רשב״ם ד״ה עברא זעירא,) יח

הוא שלא נכלל בכלל המקומות הקשה, דחידוש  ובגליוני הש״סלאבותינו. 
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 (דף נד.).ברכות שמברך על ראייתם במסכת 

 , אוי לו לעולם שאבד מנהיגו ואוי לה לספינה שאבד קברניטה.׳גמ) יט

(חידושי אגדות), ביאר כפל הלשון, דמנהיג העולם היינו שהיה  ובמהרש״א

אברהם אבינו שלם בשכלו, והנהיג העולם בדרך ישרה. וספינה גם היא 

לם, ומה שהיה מנהיגו היינו במדות, דהיינו שהיה אברהם אבינו משל לעו

 שלם בשכלו ובמדותיו.

 

 דף צא ע"ב

(חידושי אגדות), דאף  המהרש״אביאר , אפילו ריש גרגותנא. ׳גמ) כ

דלכאורה חידוש גדול יותר בהשגחת ה׳ במלכים, חידוש גדול יותר שלא 

 עזב אפילו את השפלים.

יואש ושרף כו׳. יואש שנתייאשו מן  כתיב מחלון וכליון וכתיבגמ׳, ) כא

אביהם לא היה בכלל זה אבל (חידושי אגדות), ד המהרש״אכתב  הגאולה.

שנשאו להם נשים שם  ו שכתובכמ ,הם אחרי מות אביהם נתיישבו שם

 .שנתייאשו מן הגאולהכיון  ,מואביות וישבו שם כעשר שנים

חוץ לארץ ארץ  ד״ה חולין, רשב״םירש פ .מחלון שעשו גופן חוליןגמ׳, ) כב

יהיה אביהם גם כן  (חידושי אגדות), דאם כן המהרש״א. וכתב טמאה היא

שעשו גופן חולין במה שנשאו להם נשים מואביות  על כן פירש, .בכלל

 רץ ישראלשאף רות לא נתגיירה עד שהלכה לא ,נכריות אחרי מות אביהם

ם וגו׳ ולא תתחתן ב״ כדכתיב ,אמר שנתחייבו כלייה ומשום הא ,עם נעמי

 ״.כי יסיר את בנך וגו׳ והשמידך מהר

(על העין יעקב) פירש, דנחלקו אם  וברי״ף , למה נקרא שמם מחלון.׳גמ) כג

 ענשם היה בנשיאת נשים נכריות או שנתייאשו מהגאולה.

דאי לא נאמר קרא כדי  בעץ יוסף,. פירש , שני בנותיך הנמצאות׳גמ) כד

הא אמר ב׳ בנותיך,  לדרשו על ב׳ פרדות, למה ליה למימר ״הנמצאות״,

 ובודאי שב׳ בנותיו שנמצאות בבית ילכו עמו.

ובן (חידושי אגדות), במהרש״א פירשו  , שלמה שדומה לנטיעה,׳גמ) כה

 דנקרא כך דָמַלך נער בן י״ב. יהוידע

(ריש פרשה ב׳) דרש  ובמדרש רות. , לאם המלך זו אמה של מלכות׳גמ) כו

(חידושי  המהרש״איאר לאם המלך זו בת שבע. ותשב לימינו, זו רות. וב

אגדות), דלא ניחא לגמ׳ לדרוש כך, דאם כן לכתוב קרא ״וישם כסא לה״ 

ביאר עוד, דלישנא דקרא היא ״וישב על ובעץ יוסף דהא מיירי בבת שבע. 

כסאו וישם כסא לאם המלך״, ולא מסתברא דישב שלמה קודם אמו מפני 

ו חייב בכבודה, כבודה, ועל כרחך שישבה קודם לו, אבל רות זקנתו שאינ

 ישב תחילה מפני כבוד המלכות, ואחר כך שם לה כסא.

(חידושי אגדות), אמאי נקראת רות אם  המהרש״אוהקשה  גמ׳, שם.) כז

המלך, הא לא בנה ולא בן בנה היה מלך. וביאר (בד״ה יושבי), דהוא על 

תירץ, דקרי לה הכי  ובבן יהוידעשם עגלון מלך מואב והיא בת מלכים. 

לכות בית דוד בעבורה, מפני שלא היה יחוסו כשאול אלא דנתקיימה מ

אתי מרות, ודוקא משום הכי נתקיימה מלכותו, דאין ממנין פרנס על 

 הציבור, אלא אם כן קופה של שרצים מאחוריו.

 
 


