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דף פג – ס דף בבא מציעאמסכת .  התשע"ז כד חשוון ס"ד,ב


 

ומפרשינן דתרבית דנקט היינו ריבית מתני׳, איזהו נשך ואיזהו תרבית.  )א
דלפי דריבית של תורה , (החדשים) א״הריטבדרך מקח דהוי דרבנן. וביאר 

ריבית דרבנן דהוי דרך קצוצה היא וחסרונה ניכר, קרי לה תנא ״נשך״. אבל 
מקח ואין חסרונה ניכר, קרי לה תנא ״תרבית״ על שם שממונו מתרבה, 

 ולא ניכר שנתרבה על ידי חסרון הלווה.
דרך הלואה משמע, כדכתיב ״מרבה הונו רש״י ד״ה לריבית דאורייתא,  )ב

בנשך ותרבית״. וקשה, היאך משמע מהכא דהיינו דרך הלואה. וביאר 
ון כסף, ולא שייך לרבות כסף אלא בדרך הלואה. דהון הוא לשהמהר״ם, 

הונו בנשך ותרבית״. אמנם תמה,  מלוה״ גרס ברש״י,, (החדשים) א״והריטב
דבכולהו נסחי גרסינן ״מרבה הונו״. ומשום הכי ביאר, דכיון דכתיב ״את 
כספך לא תיתן לו בנשך״, משמע דוקא היכא דהוי ודאי נשך, והיינו דרך 

דילפינן לה מ״מרבה הונו״, יסוד האיסור דלרש״י ה, הלואה. [ולכאורה נרא
לריטב״א, הוא מה שממונו מתרבה, ושייך הוא דווקא על ידי הלוואה. אבל 

דיליף לה מ״את כספך לא תיתן לו בנשך״, עיקר האיסור, מה שנושך ללוה, 
 ולאו דווקא מה שמתרבה ממון המלוה].

הא מהר״ם שי״ף, ההקשה גמ׳, ותיסברא דאיכא נשך בלא תרבית וכו׳.  )ג
שפיר משכחת לה בהלווהו שידור בחצירו דקיימא לאגרא, אבל המלוה לא 
עביד למיגר. וכן משכחת לה תרבית בלא נשך, במלוה דעביד למיגר בחצר 

דאף דהמלוה לא עביד למיגר, בחידושי הגרע״א, דלא קיימא לאגרא. וכתב 
ב איכא נשך אם הלווהו שידור בחצירו, הרי נעשה עתה עביד למיגר, ושו

 ותרבית.
 כתבגמ׳, סוף סוף אי בתר מעיקרא אזלת הרי נשך והרי תרבית וכו׳.  )ד

(החדשים), דהלכתא דאזלינן בתר מעיקרא, כדמשמע מלישנא  הריטב״א
דקרא ״לא תשימון עליו נשך״. והכי מוכח מדשרינן מדאורייתא הלואת 

גתא אי בתר סאה בסאה, ולא חיישינן ליוקרא וזולא. [דהיינו דביאר, דהפלו
מעיקרא, אי בתר השתא אזלינן, אינה בהלכות הלואה, אי משלם לפי 
מידה או לפי דמים, אלא פלוגתא בהלכות ריבית, אי מאי דקפיד רחמנא 
 דלא ישים עליו נשך, היינו אשעת ההלואה, או אשעת פרעון]. אמנם

(בריש פרקין) כתב, דמספקא לן אי בתר מעיקרא אזלינן אי ההגהות אשר״י 
(סימן קסד), דלא בחידושי הגרנ״ט  בתר השתא, ואזלינן לחומרא. וביאר

דמי להלוואת ״סאה בסאה״, דהתם ההלוואה היא ״סאה״, ואין כלל 
נפקותא בשוויה, ועל כורחך אזלינן בתר מעיקרא וסאה משלם. אבל 
בסוגיין דאיירינן בהלוואת מטבע דעומדת לערכה, אכתי מבעי לן. ועיין 

 באות הבאה.
(ריבית סימן כה), דמוכח מסוגיין דמעיקר המחנה אפרים כתב , שם. גמ׳ )ה

דין ההלוואה, אף היכא דהוזלו אינו חייב ליתן לו אלא מאה. דאי נימא 
דמחייב דבגוונא דהוזלו חייב ליתן לו מאה ועשרים, מאי ריבית איכא 

(יור״ד סימן רכב), דנקט, דאזלינן בתר ערך המהרשד״ם הכא. ותמה על 
 כשהוזלו חייב ליתן לו כערך היוצא עתה. המטבע, ו

ומיהו שמעת מינה דשייך לשון נשך רש״י ד״ה תלמוד לומר, בסוה״ד,  )ו
לקמן דאי ילפינן ממשמעות, אמאי מבעי ליה תוס׳ הרא״ש, באוכל. הקשה 

(סא.) למילף מלוה מלווה בגזירה שוה, תיפוק ליה דמשמעות ריבית קאי 
ותירץ, דאף עתה אגזירה שוה קסמכינן. עוד נמי אכסף, כדחזינן לענין לוה. 

תירץ, דכיון דריבית כסף לא כתיב להדיא, אלא ילפינן לה מאם אינו ענין, 
 תו אינו משמעות לישנא דריבית, ושפיר בעינן לגזירה שוה.
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ונשך כל דבר אתי לאוקמי נשך במלוה תוס׳ ד״ה אם אינו ענין, בתוה״ד,  )א
הא מיבעיא ליה לגופיה, למימר דאיכא משום  הפני יהושע,וכו׳. הקשה 

ריבית אף בכל מילי. ותירץ, דבתר דכתיב ברישא דקרא נשך כסף, ואמרינן 
דאתי לאיסור ריבית, שפיר אמרינן דאף בכל מילי דכתיבי בהאי קרא איכא 
אף משום ריבית, דאי נימא דרק בכסף ובאוכל איכא אף משום ריבית, הוי 

דבר אשר ישך״, ונימא דבכל דבר איכא רק ליה למכתב להו בתר ״כל 
משום נשך, ובכסף ואוכל דכתיב בהו נשך יתירא, אתי למימר דאיכא אף 

 משום ריבית.
יצאו קרקעות. היינו בגוונא דהלווהו עשר גפנים טעונות, על [בא״ד,  )ב

(סימן א). אבל בלאו הרא״ש מנת שישיב לו י״א גפנים טעונות, וכדכתב 
 קרקע, דהא שכירות היא ופשיטא דשרי].הכי לא משכחת ריבית ב

כתב, דאי לית בהו רבותיו (החדשים) בשם הריטב״א שם. אמנם בא״ד,  )ג
(נו.) גבי אונאה. אלא לעיל ריבית, אמאי לא מפרש ליה בהדיא, כדפירשו 
(מו.) בשוכר עדי בכתובות על כרחך דאית בהו ריבית. ומאי דמבעיא לן 

דילפינן מריבית, אלא מסברא שם רע בפחות משוה פרוטה, לאו משום 
מבעיא לן, דכיון דילפינן דבעינן שכירות, דלמא בעינן שוה פרוטה ככל 

 שכירות.
(פ״ו ממלוה ה״א) המשנה למלך ויצאו פחות משוה פרוטה. כתב בא״ד,  )ד

דכוונתם למעט היכא דההלואה הויא פחות הגידולי תרומה, בשם 
יטול ריבית אפילו מפרוטה. אבל היכא דההלואה הויא פרוטה, אסור ל

פחות משוה פרוטה. אמנם דחה דבריו, והסיק, דאף אם ההלואה היתה 
שוה פרוטה, מכל מקום אם הריבית פחות משוה פרוטה, אינה אסורה 

, דכן מוכח, מהא דהקשתה הגמ׳ להלן בחידושי הגרע״אמדאורייתא. וכתב 
דהיכא בסוגיין, דלא לכתוב לאו בריבית, ותיתי בגזל ואונאה. דאי נימא 

דהלווהו פרוטה, אסור ליטול הימנו ריבית אפילו פחות משוה פרוטה, היכי 
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ילפינן לה מגזל ואונאה, הרי התם בעינן שיחסר שוה פרוטה מחבירו. 
אמנם תמה, היאך מחלקינן הדרשה, דלענין קרקע דרשינן דהן ההלוואה 
 והן הריבית הוי בקרקע, ולענין פחות משוה פרוטה, לא בעינן שההלואה
והריבית יהיו פחות משוה פרוטה, וסגי בהא דהריבית פחותה משוה 

 פרוטה.
יש להעיר, דלכאורה אי [גמ׳, למה לי דכתב רחמנא לאו בריבית וכו׳.  )ה

לאו דאיכא לאו מפורש, הוי אמינא דליכא בה איסורא, דהוי כשכירות 
(סב.) דהנכרים מוציאין בדיניהם הריבית מלווה לקמן המעות, וכדאיתא 

 ה, (ח.ו.)].למלו
(סימן ב), דיש מדקדקין הרא״ש כתב גמ׳, משום דלא ידע דמחיל וכו׳.  )ו

מהכא, דבריבית לא מהני מחילה, ואף אם מחלו הלווה, מחוייב המלוה 
להחזירה. והיינו מדאמרינן, דליכא למילף ריבית מאונאה, משום דבריבית 

מימר, ידע ומחיל ואפילו הכא אסרה תורה. וכתב דאינה ראיה, דאיכא ל
הפילפולא דקמשמע לן קרא דאסר ריבית, דמסתמא אינו מוחל. והוסיף 

(אות ה), דהא בגזל כולי עלמא מודו דמהני מחילה, ואפילו הכי חריפתא 
אמרינן דליכא למילף מאונאה, משום דהתם לא ידע דלימחול, ועל כרחך 
דבלאו קרא דגזל הוי אמינא דמסתמא ידע ומתייאש, וכן נימא לענין 

 ת.ריבי
דודאי דמבעי ליה הרשב״א, כתב גמ׳, אלא לאו בגזל למה לי וכו׳.  )ז

לגופיה דעבר משום לאו ״דלא תגזול״. אלא כיון דכתיב בענינא דשכיר, 
 אמרינן דאתי נמי ללאו דכובש שכר שכיר.

ויש לומר משום דלא לקי אלאו דגזל. תוס׳ ד״ה לעבור עליו, בתוה״ד,  )ח
דמשמע מדבריהם, דבריבית ואונאה שפיר איכא מלקות, המהרש״א, כתב 

(עמוד ב) לקמן ושפיר אקשו ״ולוקמיה בריבית ואונאה״. ואף דמבואר 
דריבית קצוצה יוצאה בדיינים, מכל מקום לא מקרי לאו הניתק לעשה. 

(סב.) דריבית הויא לאו לקמן הא מבואר להדיא הפני יהושע, והקשה 
 ].הרמב״ןהניתק לעשה. [ועיין שם אות ה׳ בשם 
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, דיש (החדשים)הריטב״א כתב גמ׳, לא תגנובו על מנת למיקט.  )ט
דדעתו להשיב הגנבה, וגונב רק על מנת לצער חבירו. ובשם מפרשים, 
כתב, דכל שדעתו להחזיר ליכא איסורא, ומאי דאסרה תורה, רבינו תם 

 כשמעכבו לעצמו אף שלא לצורך הנאתו, אלא רק כדי לצער חבירו. היינו
(פ״א מגניבה ה״ב), אסור לגנוב דרך שחוק או הרמב״ם כתב גמ׳, שם.  )י

לגנוב על מנת להחזיר או לגנוב על מנת לשלם, הכל אסור שלא ירגיל 
(שם ה״א), דמדכתב הרמב״ם שלא ירגיל הלחם משנה עצמו לכך. והעיר 

דהאיסור אינו אלא מדרבנן. ואילו בסוגיין אמרינן עצמו לכך, משמע, 
 דלהכי אתי קרא ד״לא תגנובו״.

אמאי לא אמרו המהר״ם, הקשה גמ׳, לטומן משקלותיו במלח.  )יא
בפשיטות דאתי למגדיל משקלותיו. ותירץ, דהא כתיב להדיא בקרא ״לא 

תירץ, דאותה רמאות ניכרת והמהר״ם שיף יהיה לך בכיסך אבן ואבן״. 
יטא שלא יעשנה, אבל טומן משקלותיו במלח, הויא רמאות היא, ופש

 שאינה ניכרת, והיא דרך הרמאות.
דהמלח מכבידו, וכשלוקח לוקח רש״י בד״ה לטומן, פירש גמ׳, שם.  )יב

כתב, דהמלח מקל המשקל, ואמוכר קאי דלא יטמין והריטב״א במידה זו. 
 משקלותיו במלח וימכור בהם.

דאי איירי דליכא וס׳ הרא״ש, בתהקשה גמ׳, במשורה שלא ירתיח.  )יג
בהאי שוה פרוטה, מאי איסורא איכא. ואי אית ביה שוה פרוטה, פשיטא 
דאסור דהיינו גזל גמור. ותירץ, דאיירי באית ביה שוה פרוטה, ואתי קרא 

(מצוה רנח) כתב החינוך לחייב משעת הרתיחה אף דאכתי לא נתן. אמנם 
ת אסרה תורה אפילו בכל להדיא, דאף דבגזל איסורו בפרוטה, במשקולו

דאם כן, מאי מקשינן ״לאו במשקולות למה המנחת חינוך, שהוא. ותמה 
 לי״, הא מבעי לפחות משוה פרוטה דליכא למילף לה מגזל ריבית ואונאה.

ואף על גב דעובר על מצות ציצית. הקשה תוס׳ ד״ה שתולה קלא אילן,  )יד
יאר, דקשיא להו אמאי קשיא להו בציצית טפי מבשאר מילי. ובהמהרש״א, 

(סימן הרא״ש משום דהכא לאו רמאות הוא, דהא עביד כן לנפשיה. אמנם 
  קלא אילן בחזקת תכלת. במוכרד) אוקמיה דאיירי 

כיון דלא הפני יהושע, הקשה גמ׳, אלא אפילו עד כאן יכין רשע וכו׳.  )טו

אתי לחלק בין ריבית של תורה לריבית של דבריהם, מאי שייכא הא 
לסוגיין דאתינן לחלק בין ריבית של תורה לריבית של דבריהם. ותירץ, 

רש״י בד״ה עד כאן דכיון דאתי לחלק דעד כאן ריבית קצוצה, וכדפירש 
דכופין אותו להחזיר, ומכאן ואילך אבק ריבית ואין כופין ריבית קצוצה 

זיר, הוצרך להקדים דאפילו בריבית של תורה אין היורשין אותו להח
חייבים להחזיר. דאי נימא דהיורשים חייבים להחזיר, לכאורה הוא משום 
דהוי גזל גמור, וכיון דרבנן אסרו אף אבק ריבית, אף הוא בגדר גזל גמור 
ומהיכי תיתי שלא יכפוהו להחזיר. אבל כיון דחזינן דאף בריבית קצוצה 

ים חייבים להחזיר, על כרחך דאינו חשיב גזל גמור, אלא דין אין היורש
התורה הוא עליה להשיב הריבית, ועל בנו לא קפיד רחמנא, ושפיר איכא 

 למימר, דרבנן מדבריהם לא חייבו להשיב הריבית. ועיין באות הבאה.
דלאו הרשב״א, כתב גמ׳, אמר ר׳ אלעזר ריבית קצוצה יוצאה בדיינים.  )טז

ירד לנכסיו, אלא דרמי עליה מצוה להחזיר הריבית, יוצאה בדיינים ל
דכתיב ״וחי אחיך עמך״, וכופין אתו כבכל מצוות עשה עד שתצא נפשו. 
דאי נימא דיוצאה ממש בדיינים ויורדין לנכסיו כבגזילה, אמאי אין הבנים 

(מצוה החינוך חייבים להחזיר ריבית אביהם כדרך שמצאנו בגזילה. אמנם 
 ן יורדין לנכסיו כגזילות וחבלות.שמג) כתב, דבית די

כתב גמ׳, ר׳ יוחנן אמר אפילו ריבית קצוצה אינה יוצאה בדיינים.  )יז
דלאו דווקא אינה יוצאה בדיינים, אלא יש מי שפירש,  בשםהרשב״א 

אפילו לצאת ידי שמים אינו חייב, והיינו דאמרינן להלן ״למיתה ניתן ולא 
ד״ה תנאי (סב.) התוס׳ לקמן בו להשבון״, דאינו כלל בכלל השבון. [וכן כת

דדוקא נקט אינה יוצאה בדיינים, אבל בבא לצאת ידי היא]. ויש שפירשו, 
שמים חייב להחזיר, והיינו דאמרינן ״למורא ניתן ולא להשבון״. וכן כתבו 

 הריב״ן.(שם) בשם התוס׳ 
משמע דמסברא אמרינן כר׳ גמ׳, אמר ר׳ יצחק מאי טעמא דר׳ יוחנן.  )יח

דלהלן בחידושי הגרע״א, קצוצה יוצאה בדיינים. והקשה  אלעזר דריבית
מקשינן מאי טעמא דר׳ אלעזר, ומשמע, דאדרבה הסברא הפשוטה היא 

(ו.) דלרבא דאמר ״כל בתמורה דאינה יוצאה בדיינים. ותירץ, דאמרינן 
מילתא דאמר רחמנא לא תיעביד אי עביד לא מהני״, מן הראוי דריבית 

יינים כר׳ אלעזר. ואם כן ביאור הקושיא,  קצוצה דאסר רחמנא, תצא בד
מאי טעמא דר׳ יוחנן, הא קיימא לן כרבא דאי עביד לא מהני. ואפילו הכי 
מיבעי לן נמי מאי טעמא דר׳ אלעזר, לאסוקי דאתי ככולי עלמא, ואף אביי 
דאית ליה דמהני, מודה דריבית שאני. אי נמי, דעדיף טפי למימר דלאו 

וצאה בדיינים, דאי נימא דמהאי טעמא הוא, מן מטעם אי עביד לא מהני י
הראוי דאף אבק ריבית יצא בדיינים, דהא אף באיסורים דרבנן אמרינן אי 

 עביד לא מהני.
(חושן הט״ז אם תבעו בחייו. רש״י ד״ה עד כאן ריבית קצוצה, בסוה״ד,  )יט

דבלא תביעה אינו חייב להשיב הריבית. , משפט סימן ט ס״א), דייק מדבריו
(שם סק״ג) שחילק דדוקא לענין שוחד בעינן תביעה, אבל הסמ״ע ל ותמה ע

ריבית דכתיב ״וחי אחיך עמך״, אף בלא תביעה חייב להחזיר. [ושמא יש 
 לומר, דאף בעלמא לא בעינן תביעה, ולאחר מיתה שאני].
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הריטב״א ביאר גמ׳, ור׳ יוחנן האי וחי אחיך עמך מאי עביד ליה.  )א
דקשיא ״מאי עביד ליה״ היינו משום דהקרא מיותר, אבל דהא , (החדשים)

בקראי דר׳ יוחנן דהוי אסמכתא בעלמא, לא קשיא ״ר׳ אלעזר מאי עביד 
 להו״.

(המיוחסים), דדרש  בחידושי הריטב״אכתב גמ׳, דרש בן פטורא וכו׳.  )ב
ליה מדכתיב ״וחי אחיך עמך״, דמשמע דווקא אם יוכל לחיות עמך, אבל 

דיליף ליה מ״ואהבת לרעך ואית דאמרי, טב ימותו שניהם. אי אינו יכול, מו
(ויקרא יט, יח), דהאי ״ואהבת בפירוש הרמב״ן על התורה כמוך״. ועיין 

לרעך כמוך״, דרך הפלגה הוא, כי לא יקבל לב האדם שיאהוב את חבירו 
כאהבת עצמו. והיינו למאי דקיימא לן כר׳ עקיבא דלא דרשינן כבן פטורא 

בל לבן פטורא, האי ״כמוך״ הוי כפשוטו, ושפיר דריש שישתו שניהם. א
 מוטב שישתו שניהם וימותו.

 ב)״סק ט״ס ד״ויו ליקוטים, כ׳ (חושן משפט סימן גמ׳ שם. החזון איש  )ג
 יחיו לחבירו מהמים חצי יתן שאם משום פטורא בן של דטעמו כתב

, הגל את מפקחין שעה חיי דעל ).(פה ביומא וקיימא לן, שעה חיי שניהם
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חבירו, וחייב להתחלק עמו  של שעה חיי דוחה שלו עולם חיי אם כן אין
 חיי שניהם יחיו כשעל כל פנים דוקא פטורא דבן דינא ולדבריו,. במים
 אדם דאין מודה נמי פטורא בן שעה חיי אפילו דליכא בגוונא אבל שעה,

 קודמין חייך דמשום ורבי עקיבא סבר, חבירו. עבור נפשו למסור מחוייב
 (כז:) בעבודה זרה חברו. והקשה מהא דאיתא של שעה חיי מהצלת נפטר

 עדיפי עולם דחיי אם כן מוכח, עולם חיי ספק בשביל שעה חיי דמסכנים
 של שעה חיי עבור שלו, עולם חיי על לוותר חייב כאן ואמאי, שעה מחיי

 כי כל, עולם שווה לחיי זכות לשניהם דהא שאני, דהכא ותירץ, חבירו.
 משום חבירו על עצמו לבכר שבא אלא, עולם חיי יחיה שישתה אחד

 שעה דאיכא חיי משום לעשות כן, יכול דאינו שלו, סבר בן פטורא שהמים
 ספק משום שעה חיי הפסד לספק דיורדים דנהי תירץ, עוד. לשניהם

של  עולם חיי בשביל זה של שעה חיי לדחות בדין אינו מכל מקום, הצלה
 חידושי רבינו חיים הלוי על הרמב״םועיין בגליונות החזון איש על . חבירו

 (סימן א׳ אות קע). פיקוח נפש(פ״א מיסודי התורה ה״א). ובספר 
להא דילפה  הביא בתורת חיים. קודמין חייך עמך אחיך וחי גמ׳ שם. )ד

 במשתה וכו׳. עמך במאכל, עמך עמך״ לו טוב (כ.) מ״כי בקידושיןהגמ׳ 
 (שם) התוס׳ והביאו לעצמו. אדון קונה כאלו עברי עבד הקונה אמרו מכאן

 עליו שוכב אם אחד, כר אלא לו אין דפעמים בירושלמי, דאיתא ,ד״ה כל
 מוסרו אינו וגם עליו שוכב אינו ואם עמך, לו טוב כי מקיים אינו בעצמו
 והיינו לעבדו, למסור צריך כרחו שעל נמצא סדום, מדת היא זו לעבדו,

 אף קודמין, חייך עמך״ אחיך ״וחי הכא דדרשינן כיון והקשה, לעצמו. אדון
 קודמין, חייו עמך, דכתיב דאף הכי, נימא נמי התם כן אם ״עמך״ דכתיב
 לאו דאי שאני דהכא ותירץ,  קודם. רבו אחד, כר אלא לו כשאין ואם כן
 הלכך פטורא. בן כדדריש שוין, דשניהן למימר מסתבר הוה עמך דכתיב
 לאשמעינן מסברא, לאפוקי קרא אתי כרחך על ״עמך״ דכתיב השתא
 דאי קודמין, דחייך מיניה למילף ייתורא דליכא התם אבל קודמין. דחייך
 אמינא הוה ״עמך״ דכתיב לאו דאי ליה, איצטריך הא ״עמך״, דכתיב משום

 לכך התם. כדמשמע קיבר, פת והעבד נקייה, פת לאכול רשאי שהאדון
(מצוה מב  במנחת חינוךשוין. ועיין גם  דשניהן לאשמעינן ״עמך״ כתיב

 אות יא).
ד״ה הא (צד:) התוס׳ בבבא קמא הקשו גמ׳, הא אביהן חייב להחזיר.  )ה

דלמא לצאת ידי שמים קאמר. ותירצו, דלישנא ״דאין חייבים״ אביהם, 
משמע דאביהם חייב מדינא, דאי לצאת ידי שמים קאמר, הוי ליה למינקט 

בתוס׳ ״אין מחזירין״, דמשמע הא אביהם מחזיר לצאת ידי שמים. [אמנם 
מבואר, דלר׳ יוחנן דאין ריבית קצוצה יוצאה ד״ה תנאי היא בסוגיין 

 סא:) אות יז].לעיל (את ידי שמים אינו חייב. ועיין בדיינים, אף לצ
דאף בלא השיטה מקובצת, ביאר גמ׳, גזלנין מאי אף על פי שגבו וכו׳.  )ו

האי פירושא קשיא ממלוי בריבית, אלא דנקט גמ׳ לפרושי, דלא נימא האי 
 משבשתא היא ולא מקשינן מינה.

ובתוס׳ ן. לעולם אימא לך אם גבה דברי הכל אינו מתוקרש״י ד״ה לא,  )ז
דדחינן דכולי עלמא כר׳ יוחנן סבירא להו.  רש״י,הבינו, דכוונת ד״ה לא, 
כתב, דמעיקרא סלקא דעתין דאי בני אהדורי נינהו כר׳ אלעזר, והרמב״ן 

כשמחזירים תיקנו הלאו ואין לוקין. והשתא דחינן, דגם אי בני אהדורי 
ואף שמחזיר.  נינהו לא תיקנו הלאו, משום דאנתינת הריבית קפיד רחמנא

ומה דהזקיקתו להחזיר, מצוה בפני עצמה היא ולא אתי לתקן הלאו. 
דאינו מחוור, דאי הכי, נימא בכל הלאוין הרמב״ן כתב על דברי והרשב״א 

 הניתקים לעשה דאיסורא דעבד עבד, ומצוה אחריתי רמי עליה.
, (החדשים)הריטב״א כתב גמ׳, הכא נמי מסתברא דתנן ואלו עוברים.  )ח

ר כן אבל אינו מוכרח. משום דאיכא למימר, דדוקא גבי עדים דלית דמסתב
בהו אלא משום שומה, שומה מילתא היא, אבל גבי לוה ומלוה דמחוסר 

 אכתי פרעון, דלמא שומה לאו מילתא היא.
אבל פליגי בלאו דלא תשימון תוס׳ ד״ה לא מאי קום ועשה, בתוה״ד,  )ט

דאין כוונתם דאילו גבה המהרש״א, היכא דלא גבה עדיין הריבית. כתב 
הריבית שפיר ניתקן הלאו ד״לא תשימון״ על ידי שיחזיר הריבית. דהא 
כתבו בהמשך דבריהם דאף לר׳ נחמיה ור׳ אליעזר בן יעקב דפוטרין את 
המלוה ואת הערב, לגבי הלאו דלא תשימון מתלא תלי וקאי אם יקרע 

כוונתם,  השטר אי לאו, משמע, דבלא שיקרע השטר אין לו תקנה. אלא
דאם כבר גבה, הא אף ר׳ נחמיה ור׳ אליעזר בן יעקב מודים דלוקים משום 

 לאו ד״לא תשימון״.
נראה לבאר, דהגוים בדיניהם גמ׳, אינהו בתורת פקדון אתא לידיה וכו׳. [ )י

מוציאין רק מה שהלווה חייב על פי דין. וכל היכא דמדיני ריבית אי אפשר 
ין, על כרחך דטעם אחר איכא להוציא לחייבו, ואפילו הכי חזינן דמוציא

ממנו, ועל כן אמרינן דבתורת פקדון אתא לידיה. אבל אי משום ריבית, 
 כיון דאינה קצוצה, לא היו מוציאין.]
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הקשה גמ׳, כל שאילו בדיניהן אין מוציאין וכו׳ ריבית מוקדמת.  )יא
), מהריט״ץשו״ת (בחידושיו לפרק איזהו נשך הנדפסים בסוף המהריט״ץ 

, וכי יודעים הם מה שייך לומר על ריבית מוקדמת דבדיניהן אין מוציאין
 שעתיד להלוותו כדי שיכפוהו ליתן הריבית.

דאין איסור בריבית מוקדמת אלא , (החדשים)הריטב״א כתב גמ׳, שם.  )יב
כשמתכוון לשם כך, אבל אם אינו מתכוון לשם ריבית, שרי ליתן אפילו 

רעון, דאי לא תימא הכי, נמצא המלוה מודר לאחר ההלוואה קודם הפ
הנאה מן הלווה. ומבואר מדבריו, דאף בלא שיפרש דנותן לשם ריבית, כל 

הרמב״ם. (יור״ד סימן קס) בשם הטור שמתכוון לשם ריבית אסור. וכן כתב 
כתב, דנראה, דדוקא אם מפרש לו לשם ריבית אסור, אבל הטור אבל 

 בסתם שרי.
הא , (החדשים)הריטב״א הקשה ב בדמיהן. גמ׳, אמר רבה בבא לחו )יג

מעיקרא נמי סברינן דאיירי בבא לחוב בדמיהן, אלא סלקא דעתין דליכא 
נפקותא בין פוסק במעות בעין, לפוסק בחוב. ומאי קאמר רבה ״בבא לחוב 

ותירץ, דהמקשן סבר דמדקתני התוס׳ בד״ה לקח. בדמיהם״. וכן הקשו 
ו חיטין או דמיהן יש לו, וקיבל הלוקח במתניתין ״ויין אין לו״, משמע דאיל

החיטין או דמיהן מיד המוכר, וחזר ונתנן על היין, ומשום הכי קשיא ליה, 
 מאי איכא בהא דיין אין לו, הרי יצא השער פוסקים אף שאין לו.

גמ׳, אמר ליה אביי אי דלא כאיסרו הבא לידו מאי איריא אין לו אפילו  )יד
רש״י בד״ה הא פירש ש, ״הריצבבשם השיטה מקובצת הקשה יש לו נמי. 

דמאי דלא מהני פסיקה בחוב, היינו משום דלא שייך למימר, מתניתין, 
דאף דאין לזה יש לזה, והאי טעמא שייך דווקא כי אין לו, אבל כשיש לו 
אמאי לא יהני פסיקה בחוב. וביאר, דהאי ברייתא דאסרה אפילו ביש לו, 

שום דכיון דמעיקרא בדרך חוב על כרחך דטעם האיסור בפסיקה בחוב, מ
 הוי, מיחזי כריבית, ולא דמי לפוסק במעות בעין דדרך מקח הוא.

בהגהות תימה והלא מעות קונות הכא. תוס׳ ד״ה הרי שהיה נושה,  )טו
שכתבו, דאין קונין בחוב. ד״ה יש, (מו:) מתוס׳ דלעיל (אות ב) העיר הגר״א 

אלא אברייתא דר׳ לא קאי אסוגיין, התוס׳ כתב, דדברי ובפני יהושע 
(סג.), דמבואר התם דבאופן דיש לו שרי לפסוק פירות על לקמן אושעיא 

החוב, ועלה הקשו, דכי היכי דשרי ביש לו, משום דקאי עלה במי שפרע, 
ועל כרחך דהוא משום דקונה בהנאת ד״ה יש לו, (שם) רש״י וכדפירש 

ני אף אם מחילת המלוה, דאילו במלוה עצמה אין קונים, והוא הדין דיה
 אין לו. 

(סימן קסג החוות דעת הקשה גמ׳, וחזר ולקחן הימנו בכ״ד סלעים.  )טז
(סד:) דלא ישכיר לו בפחות, ואמאי שרי לחזור לקמן סק״ו), הא קיימא לן 

 ולמכור לו בזול. ותירץ, דהכא משום דהווי דרך מכר, שרי. 
אם דסוגיין איירא דלא התנה כן מעיקרא, אבל הרשב״א, כתב גמ׳, שם.  )יז

 התנו, הוי כריבית גמורה.
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דאף דלא משך, רש״י בד״ה יש לו מותר, ביאר גמ׳, אם יש לו מותר.  )א

ובהגהות  מכל מקום כיון דקאי עליה במי שפרע, חשיב דאוקרי ברשותיה.
(פ״ז ממכירה ה״ד), דאף דלא הרמב״ם (אות א) כתב, דכן הם דברי הגר״א 

(שם) הראב״ד מהני לקנות בחוב, מכל מקום קאי עליה במי שפרע. אמנם 
כתב, דכיון דמלוה להוצאה ניתנה אינה קונה כלל אפילו לענין מי שפרע, 

התוס׳ וסוגיין דשרי ביש לו, לאו מדין קנין איירי, אלא מדיני ריבית. וביאר 
יבית דרבנן, מדבריהם עשו את שאינו (במתניתין), דכיון דהוי רק ריו״ט 

) בתוס׳ ד״ה הרי(סב:) לעיל (והפני יהושע  זוכה כזוכה, וחשיב כאילו קנאם.
 כתב, דסוגיין בהנאת מחילת המלוה איירי, ומשום הכי איכא מי שפרע.

אבל גבי חטין לא תני איסורא ואפילו אין  רש״י ד״ה ומאי לקח, בסוה״ד, )ב
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דאף שהפיסוק על החיטין נעשה כדין, מכל מבואר מדבריו,  לו שרי וכו׳.
לעיל (והרמב״ן והרשב״א מקום בבא לחוב בדמיהם יין, שרי דווקא ביש לו. 

דכל דבפיסוק החיטין איסרו בא לידו דרב האי גאון, סב:) כתבו משמיה 
ויש לו חיטין, שרי לפסוק בהן על היין אף שיין אין לו, דכיון דחיטין יש לו, 

בפיסוק הראשון, חשיב כאיסרו בא לידו, ולא אסרו ביה ודבר תורה נקנו לו 
 רבנן.

רש״י בד״ה ושמע מינה, ביאר גמ׳, ושמע מינה איתא לדר׳ ינאי וכו׳.  )ג
היכי שמע הרשב״א, דשרי לפסוק על הפירות ולקבל לבסוף דמים. והקשה 

מינה הכי מר׳ אושעיא, הא ר׳ אושעיא איירי בגוונא דשקיל פירי ולא 
מרבינו שמואל, הביאו ובתוס׳ ד״ה דאמר, בנן מודים. [דמים, ובהא אף ר

דאף ר׳ ינאי לא שרי אלא ביין ולא בדמים ממש. והיינו משום דהוקשה לו 
מאי ראיה מייתי מר׳ אושעיא]. ותירץ, דרבנן דשרי בפירות היינו דווקא 
באלו הפירות דפסק, ומאן דשרי בפירות אחרים, אין נפקותא בין פירות 

 שרי.לדמים ובכולהו 
, (החדשים)הריטב״א הימנו חיטים מתחילה. הקשה רש״י ד״ה בשמשך,  )ד

אמאי בעינן שימשוך מעיקרא, הא סגי שימשוך עתה בשעת היוקר, דנקנה 
לו בהכי, ושפיר שרי ליטול אחרים תחתם. ותירץ, דפירש כן למאי דמסקינן 

דאתייקר דמשך לאו דווקא, אלא איירי בִיחד לו קרן זוית, דהאי יחוד מקמי 
 איירי.

דכשמיחד להם הפני יהושע, ביאר גמ׳, אלא כגון שיחד לו קרן זוית.  )ה
קרן זוית, כשאוכלם או מוכרם, עושה כן על דעת הלוקח להעמיד לו 

בבבא קמא אחרים תחתיהם, ומשום הכי שרי לקבל דמיהם, [וכדאמרינן 
 שכתב, ואשמועינן דיחודרש״י בד״ה שיחד לו קרן זוית (קג.)]. אמנם 

 מילתא הוא, נראה דסבר, דעל ידי היחוד נקנה לו חצירו, וקונה לגמרי].
ומשיכה דהכא לא הויא אלא לענין היתר תוס׳ ד״ה בשמשך, בסוה״ד,  )ו

דאילו היתה קונה לגמרי, הוי כהלוואת סאה בסאה המהר״ם, פיסוק. ביאר 
 ואסור.

נת גמ׳, ריבית על מנת להחזיר איכא בינייהו. ובתוס׳ ד״ה ריבית על מ )ז
כתבו, דאיירי בפורע מתחילה הכל, דאי מעיקרא מנכה לו, אמאי להחזיר 

(החדשים) ביאר, דאיירי באופן שהתנה עמו דיהיה והריטב״א פליגי רבנן. 
המכר קיים עד אותה שעה, ובהגיע הזמן יחזור הלוקח וימכרנה לו באותן 

רי, דמים. דר׳ יהודה סבר, דממה נפשך פירות דאכל שלו נינהו. ורבנן סב
דכיון דאין דרך לוקחי קרקע לעשות כן, ירדה תורה לסוף דעתן שכוונתם 
להלוואה בריבית, ואסור. והיינו דכתיב בקרא ״את כספך לא תיתן בנשך״, 
ולא כתיב ״לא תלוה בנשך״, דאתי לרבות אף דרך מכר כהאי גוונא 

 דאסור. 
 

 דף סג ע"ב
רש״י בד״ה מה לי פירש גמ׳, מה לי דמיהן מה לי הן נמי אמרינן.  )ח

דאתי למשרי לפסוק על הפירות כשיצא השער אף דאין לו פירות, דמיהן, 
פירש, והרמב״ן משום דמה לי דמי המעות ביד המוכר ומה לי הן עצמן. 

דאתי למשרי היכא דנתן לו כור חיטים על שער שבשוק ליתן לו בדמיהם 
ומה לי החיטים  יין אף שיין אין לו, דמה לי דמי החיטים דשרי לפסוק בהן,

(סימן קעה ד״ה אם לא נתן), דלדינא כולי עלמא הבית יוסף עצמם. וכתב 
 דשרי לפסוק אף בחיטין, ולאו דווקא במעות.לרמב״ן מודו 

מאי קשיא ליה, הא על התורת חיים, הקשה גמ׳, איתיביה רב פפא.  )ט
כרחך דאיכא חילוק בין זביני להלוואה, דאי לא תימא הכי, תקשי לך 

 (עב:) דפוסקין על השער אף דאין לו.דלקמן ן מתניתי
דרבה המהר״ם, ביאר גמ׳, דאמר ליה שקילי טיבותיך ושדיא אחיזרי.   )י

(עב:), דשרי משום דאף על פי לקמן ורב יוסף סברי, דמאי דתני במתניתין 
שאין לזה יש לזה, אלוקח קאי, דטוען דאין המוכר עושה לו טובה, משום 

ובהגהות מקור מים חיים על חר שיש לו. דיכול בדמיו לקנות אצל א
(סימן קעה ס״א) כתב, דתרי טעמי נינהו, וצריכי לתרווייהו, השולחן ערוך 

(שם סק״א) דכתב לב׳ הטעמים בהדדי. והיינו דמצד בש״ך כדמשמע 
הלוקח אינו ריבית, ומצד המוכר לא חשיב הלוואה, דכיון דאף דאין לו יש 

 , וחשיב כמקח.לאחרים ויכול לקנות במעות שקיבל
מבואר, גמ׳, והא בעי למיתב זוזי לספסירא. ברש״י ד״ה והא בעי  )יא

דקשיא אמאי דאמרינן דשרי לפסוק על שער שבשוק, משום דאמר ליה 

פירש, דקשיא אמתניתין ד ״הראבבשם והשיטה מקובצת ״שקילי טיבותיך״. 
דשרי פסיקה בשער שבשוק בלא לנכות לו דמי הספסירא, וקשיא הא אם 

 קונה בשוק היה משלם לספסר. היה
דמדחייב המלוה בדמי הספסירא, , (החדשים)הריטב״א כתב גמ׳, שם.  )יב

משמע, דכל שמרויח המלוה בסיבת הלווה, אף שאין הלווה נחסר מכך הוי 
ריבית. ואם הלווה לו על מנת שידבר עליו לשלטון, והמלוה משתכר 

בית סימן ט), (ריהמחנה אפרים בדיבור זה, הוי ריבית קצוצה. וכתב 
מבואר, דכל שהלווה לא נחסר ד״ה לא צריכא (ו:) רש״י בקידושין דמדברי 

לא חשיב נשך. דאמרינן התם דאסור לקדש אשה במאי דארווח לה זמן 
דלאו ריבית גמור הוא משום רש״י, הלוואה, משום הערמת ריבית. ופירש 

 דלא קץ לה מידי, ולאו מידי שקל מינה. חזינן, דאף שנהנה במה
שמתקדשת לו, כיון דלאו מידי שקל מינה, לא הוי ריבית קצוצה. אמנם 

הקשו על רש״י, דכיון שהיה צריך לתת לה פרוטה  ד״ה דארווח(שם) תוס׳ 
 לקדשה, ולא נתן הרי הוא כאילו היא נתנה לו והווי רבית. 

 בשםהשיטה מקובצת כתב גמ׳, אמר רב נחמן כללא דרביתא וכו׳.  )יג
דאתי לאשמועינן, דאף דשרי לפסוק עמו על שער שבשוק, או ד, ״הראב

בגוונא דיש לו ואף שלא יצא השער, הני מילי בסתמא. אבל אם יפרש לו 
 דמחמת הקדמת מעותיו פוסק עמו כשער הזול, אסור. 

מה לי בהא דיצא השער ד׳ התורת חיים, הקשה גמ׳, וקא אזלא ד׳ ד׳.  )יד
יה שרי, ואי לית ליה אסור. ותירץ, ד׳, הא אף אם לא יצא השער, אי אית ל

דלמאי דמסקינן דלית ליה אסור אפילו יש לו אשראי במתא, הוא דווקא 
משום דיצא השער, דהשתא דמוזיל גביה מחזי כריבית. אבל אי לא יצא 

והמהר״ם השער, שפיר שרי לפסוק אפילו היכא דיש לו רק אשראי במתא. 
דלא יצא השער, ומאי דתני כתב, דלעולם אשראי במתא לא מהני אף שיף 

 יצא השער, לרבותא נקט, דאפילו הכי שרי לאוזולי היכא דיש לו.
המגיד כתב גמ׳, האי מאן דאוזיף פשיטי מחבריה ואשכח ביה טופיינא.  )טו

(פ״ד ממלוה ה״י), דלגירסא זו משמע, דדוקא היכא דהלווה אשכח משנה 
עון טפי, יש טפי איכא למימר דמתנה היא. אבל היכא דהמלוה אשכח בפר

(שם) כתב האי הרמב״ם לתלות דלשם ריבית מאוחרת הוסיף לו. אמנם 
דנראה המגיד משנה, דינא אף בגוונא שהמלוה מצא טפי בפרעון, וכתב 

דגרס ״האי מאן דאוזיף פשיטי לחבריה ואשכח בה טופיינא״, [וכן גרס 
(עג:)]. ומסתמא אין לתלות בריבית מאוחרת, השיטה מקובצת לקמן 

 וקי אינשי ברשיעי לא מחזקינן.דאחז
 בחידושי הריטב״אתמה גמ׳, מתנה בעלמא הוא דיהיב ליה.  )טז

(המיוחסים), אי הנותן בעיר כיון שיכול לשאול אותו אם לשם מתנה נתן 
לו, או שהיתה טעות, איך יחזיק בה מספק ונשאר בצריך עיון. [ולכאורה 

. ומה שהביאה הגמ׳ יש לומר דבסוגיין איירינן בגוונא שהמלוה אינו בעיר
להך דינא הכא, היינו משום דנפקא מינה בהא דלשם מתנה יהיב ליה, 
דהשתא אם יחזיר למלוה המתנה, הוי ריבית. דאי נימא דטעות הוא, שפיר 

 מחזיר המעות היתירות למלוה, וליכא בהחזרה משום ריבית].
 

 דף סד ע"א
ם בדילוג ויש כאן טעות של חמישירש״י ד״ה בעישורייתא, בתוה״ד,  )א

דדרכן היה למנות חמשיות אחת אחת, ופעמים המהר״ם, אחד. ביאר 
שמנה חמשים חמשיות, וטעה ואמר ארבעים פעמים חמשה, ובאמת קיבל 

 הלווה חמשים יותר מאשר אמר לו, דהא חמשים חמשיות מנה לו.
דאית ליה בני רש״י בד״ה איתנהו, פירש גמ׳, איתנהו שרי ליתנהו אסור.  )ב

(החדשים) כתב, דאית ליה בני זרתא, דכיון דיכול למכור  ״אוהריטבאמה. 
לאחרים אלו הבני זרתא ולקבל המעות, מאי דמוזיל ליה עתה ליתן לו 
הבני אמה, לאו אגר נטר הוא. [ולדבריו, דברי הגמ׳ ״ליתנהו״, היינו 
דאפילו בני זרתא לית ליה. ויש להעיר, מאי סלקא דעתיך דשרי משום 

 לית ליה מידי (ח.ו.)]. דממילא קא רבו, הא
דעודן קטנות הן. והקשה רש״י בד״ה ליתנהו, פירש גמ׳, ליתנהו אסור.  )ג

(ריבית סימן כט), הא כיון דמחוברים הם בקרקע, דינם המחנה אפרים 
כקרקע דנקנים בכסף, ואמאי אסור, הא דידיה רבו [וכדסבר רבא בלישנא 

 בתרא].
שהרי קיבל רש״י בד״ה מותר, ביאר גמ׳, מה שעזי חולבות וכו׳ מותר.  )ד

בחידושי הגרע״א עליו אף הפסד דשמא לא ישוו כדמים שנתן לו. והקשה 
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עב:), אי כל היכא דמקבל עליה זולא הוי כקרוב לשכר ולהפסד לקמן (
ושרי, אמאי אסרו לפסוק על הפירות כשלא יצא השער, הא הלוקח מקבל 
עליו אף אי יוזלו. ותירץ, דדוקא הכא גבי ״שעזי חולבות״, כיון דעבידי 
דאתו, חשיב כדבר שבא לעולם, וקונה עתה בפיסוק אף את החלב שיבוא 

כן שרי בקרוב להפסד. אבל היכא דפסק עמו על דבר שלא  לאחר זמן, ועל
בעולם ולא חל המקח כלל, המעות הוו גביה הלוואה, ובהלוואה לא מהני 

(ח״ב סימן עב) מבואר דבשו״ת הרשב״א קרוב להפסד. אמנם העיר, 
 להדיא, דהחלב דאתי למחר, הוי דבר שלא בא לעולם.

ביאר בו שפיר דמי. גמ׳, איכא דאמרי אמר רבא כיון דממילא קא ר )ה
דמכח הקטנות בא ומדידיה הוא דקא משבח רש״י בד״ה מינה קא רבו, 

טעם ההיתר רש״י, (ריבית סימן כט), דלדברי המחנה אפרים ואזיל. וכתב 
הוא דוקא משום דכבר קנאם בעודם קטנים, ואם כן לא שרי אלא אם 

. אבל (פ״ט ממלוה ה״י)ברמב״ם יאמר לו עשרה דלועין אלו. וכן מפורש 
(סימן קעג) כתב, דאף שאין לו עתה בני אמה, חשבינן ליה כאילו הן הטור 

בידו כיון דממילא רבו. ולדבריו, אין הטעם משום דכבר קנאם, אלא משום 
 דחשיב ״יש לו״, ושרי אף אם לא אמר עשרה דלועין אלו.

דאפשר, דרבא לא פליג ארב, אלא פירש המהר״ם שיף, כתב גמ׳, שם.  )ו
 רב איתנהו שרי, היינו אפילו איתנהו לקטנים.דמאי דאמר 

רש״י ד״ה בד״ה וביאר גמ׳, הילך ארבעה זוזי אחביתא דחמרא,  )ז
דאי הכי, מקח , (החדשים)הריטב״א דאיירי שישנה בידו. והקשה אחביתא, 

גמור הוא, והאחריות דמקבל הוי כקבלת אחריות על פקדון חבירו. ומשום 
על יין כשער שבשוק ויין אין לו, דאיירי בפוסק כהראב״ד, הכי ביאר 

והתנה עמו, דאי תקפה, אף שתבא לידו ישלם לו, ואי יקרא או זילא, תהא 
מעתה ברשות הלוקח. וקשיא ליה לרב שרביא, דאף דכל שיצא השער שרי 
אפילו אין לו, מכל מקום היכא דמקבל עליו אחריות כהאי גוונא, לאו דרך 

 מקח הוא אלא כעין הלוואה ואסור. 
בשו״ת אי נמי מיירי שלא משך. כתב וס׳ ד״ה אי תקפה, בתוה״ד, ת )ח

(סימן נב), דלהאי שינויא, אי איירי במשך דהוי קנין גמור, ליכא הגרע״א 
מידי בהא שקיבל המוכר אחריות, ושרי. ובהא גופא פליגי ב׳ התירוצים 

(סימן עו סק״ג) כתב, דאף לתירוץ הב׳ לא יהני החזון איש בתוס׳. אמנם 
דאי נמי איירי התוס׳ היכא דקיבל עליו המוכר הזולא. ומה דכתבו  משך,

בשלא משך, היינו דאף בלא משך משכחת לה דרק מחמת תנאו יכול 
לחזור בו. אבל מעיקרא סברו, דכל דלא משך אף בלא תנאו יכול לחזור בו, 

 (עג:) גבי מעיקרא דחלא חלא. כדלקמן ולא אסרו בו חכמים 
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(סימן טו), דכיון הרא״ש ביאר גמ׳, האי קרוב לשכר ורחוק להפסד.  )ט

דאחריות החומץ על המוכר, לאו מכר גמור הוא, ומה שמשתכר ביוקר 
ביאר, דאקבלת אחריות ד ״הראב בשםוהשיטה מקובצת היין, הוי אגר נטר. 

 מקשינן, דמשום הקדמת מעותיו מקבל עליו אחריות ואסור.
תאמר תקשי ליה אמתניתין. הקשה  ואםתוס׳ ד״ה האי קרוב,  )י

למאי דסלקא דעתין דהאי חביתא דמי לכל פסיקה, תקשי ליה המהרש״א, 
טפי אאביי דשרי משום דמקבל עליו הלוקח זולא, מאי שנא מפסיקה דשרי 

 לפסוק עמו בשער הגבוה, אף דאין מקבל עליו זולא. 
ר דאם לא ידוהתוס׳ רי״ד, הקשה מתני׳, לא ישכור ממנו בפחות.  )יא

בחצירו חינם, כל שכן שלא ישכור ממנו בפחות. וביאר, דהאי לא ישכור 
ממנו בפחות אשעת ההלוואה קאי, דאילו לאחר ההלוואה, דווקא בחינם 

בתוס׳ אסור, אבל להשכיר לו בפחות דהוי ריבית רק מדרבנן, שרי. אמנם 
מבואר להדיא, דאף לאחר שעת ההלוואה לא ישכור בד״ה ולא ישכור 

 בפחות.
מ׳, אבל חצר דלא קיימא לאגרא וגברא דלא עביד למיגר לא קמשמע ג )יב

מנלן דאף בגברא דלא עביד למיגר וחצר דלא המהרש״א, הקשה לן. 
קיימא לאגרא נמי אסור, דלמא דווקא גברא דעביד למיגר אסור, וכדפירש 

אליבא דר׳ נחמן. ותירץ, דהא אף בגברא דעביד רש״י בד״ה אינו צריך 
ר מדאורייתא, דהא הוי רק תרבית בלא נשך, וקיימא לן למיגר, אינו אסו

(סא:) דמדאורייתא אסור רק נשך עם תרבית, ומדרבנן אסרו משום לעיל 
דמחזי כריבית, ושפיר אסרינן אף בלא עביד למיגר דסוף סוף מחזי כריבית. 

כתב, דכוונת הגמרא לחצר דלא קיימא והמהר״ם שיף [ועיין באות הבאה]. 

א דלא עביד למיגר, אבל באיתנהו תרווייהו, שרי אפילו לאגרא, או לגבר
דאף בחצר דלא קיימא הרמב״ם, (סימן קסו) כתב בשם והטור מדרבנן. 

 לאגרא וגברא דלא עביד למיגר, הוי אבק ריבית.
(לה: הרי״ף כתב גמ׳, הלוני ודור בחצרי צריך להעלות לו שכר וכו׳.  )יג

ריבית קצוצה. אבל הלווהו מדפי הרי״ף), דאף מפקינן לה בדיינים, דהוי 
ודר בחצירו, אף למאן דאסר הוי אבק ריבית והיכא דדר בה בלא להעלות 

דהני הרמב״ן, (סימן טז) בשם הרא״ש לו שכר, אין יוצא בדיינים. וכתב 
מילי בחצר דקיימא לאגרא דחסריה ממונא, אבל בחצר דלא קיימא 

ך, ותרבית בלא לאגרא, אף דהמלוה עביד למיגר, מכל מקום ליכא הכא נש
(פ״ו ממלוה ה״א) הרמב״ם נשך לא אסר רחמנא. אמנם מסתימת דברי 

בחידושי רבי לייב נראה, דהלוני ודור בכל גווני הוי ריבית קצוצה. וביאר 
דכל היכא דנתרבה ממונו של המלוה מחמת  (סימן צ), דסבר,מאלין 

י סבר, דדווקא ממון דאילולהרמב״ן הלווה, הוי ריבית קצוצה. אבל 
הריבית הוי קאי גביה בגזל, חשיב ריבית. ומשום הכי, היכא דהחצר לא 
קיימא לאגרא, דאף בלאו קציצת הריבית לא היה חייב לשלם לו, לא 

 חשיב ריבית.
ומתניתין בדקצץ ליה או בשעת מתן מעות רש״י ד״ה אבל הלווהו לא,  )יד

ה דאף קציצרש״י, (סימן קסו), דמבואר מדברי הטור או לאחר כן. כתב 
(פ״ו ממלוה ה״ג). הראב״ד לאחר מתן המעות חשיב ריבית קצוצה, וכדעת 

(שם), דדווקא קציצה בשעת הלוואה חשיב ריבית הרמב״ם אמנם דעת 
 קצוצה.

התורת חיים, ביאר גמ׳, אמר ליה רבא בריה מאי טעמא עביד מר הכי.  )טו
 דמשום גזל קשיא ליה, והיינו דקאמר ליה אנא כר׳ נחמן סבירא לי, ואהדר
ליה אימור דאמר רב נחמן כגון דארי עבדיה, ולא אהדר ליה, דשאני הכא 

 דמסיק ביה זוזי.
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דיכול ליתן הרמב״ן, כתב גמ׳, כי מפקינן מיניה ארבעה מפקינן מיניה.  )א

או הפירות או הזוזי, דהא מקחו קיים. ואף רבא דאמר חמשה מפקינן 
גבי גלימא,  זוזי. דהא להלןמיניה, היינו או הפירות, או זוזי וחומשא ד

מחויב להחזיר הגלימא רק משום דלא לימרו דמכסי בגלימא של ריבית, 
אבל בלאו האי טעמא מקחו קיים ואינו צריך להחזיר הפירות, [ועיין באות 
הבאה]. ומכל מקום אינו יכול לפטור עצמו בזוזי אליבא דרבא, כדי שלא 

 .יהנה מהריבית דהשבה מעליא בעי ליה למיעבד
למה לי להאי , (החדשים)הריטב״א הקשה גמ׳, כי היכי דלא לימרו וכו׳.  )ב

דחמשה מפקינן מיניה דמעיקרא  טעמא, תיפוק ליה כדאמר רבא לעיל,
בתורת ריבית אתיא לידיה. ותירץ, דאיירי דהגלימא לא שויא טפי 

כתב, דאף מאי דאמר רבא חמשה הרמב״ן מארבעה זוזי דריבית. ובשם 
לאו היינו חמשה דשקל, דהא ממון גמור הוא דקננהו מפקינן מיניה, 

במשיכה, ואילו קידש בהו את האשה מקודשת, אלא דרמי רחמנא עליה 
והמחנה לשלומי. ובלאו האי טעמא דלא לימרו, אינו חייב אלא דמים. 

(ריבית סימן ב) כתב, דהכא שאני, דמעיקרא התחייב לו זוזי, אפרים 
תן. אבל היכא דמעיקרא קצץ ליה גלימא וכשנתן לו הגלימא, תחת הזוזי נ

 בריבית, דלמא מדינא חייב להשיב לו הגלימא ולא קנאה.
(סימן יט), דמשמע, דבלאו האי טעמא מקחו קיים הרא״ש כתב גמ׳, שם.  )ג

(חו״מ סימן רח סק״ג), הא רבא גופיה הסמ״ע אף שנעשה באיסור. ותמה 
ח הנעשה באיסור סבירא ליה דאי עביד לא מהני, ואיך שייך למימר דמק

 מקחו קיים.
, דגבי שכירות נקט חצר, התוס׳ יו״טביאר מתני׳, מכר לו את שדהו.  )ד

ואילו גבי מכירה נקט שדה, ללמדך, דיקדים אדם מכירת שדה למכירת 
דהקדים מכירת אחוזה  בפרשת בהרחצר, וכדמשמע מלישנא דקראי 

 (ויקרא כה, כה) למכירת בית מושב עיר חומה (שם, כט).
, (המיוחסים)בחידושי הריטב״א הקשה גמ׳, משווא הוא דהכי שויא.  )ה

דאף אי לא שויא הכי, מכל מקום לאו אגר נטר הוא, כדאמרינן, ומשום 
 הכי שרי. 

(סימן מו),  כיון דשכירות אינה הקהילות יעקב הקשה גמ׳, שם.  )ו
משתלמת אלא לבסוף, הרי מה שנותן לו עכשיו הכסף בגדר הלוואה הוא, 

דמשווא שוויא כדקצץ לו בסוף, הרי מה שמוזיל לו עתה הוא בשכר  וכיוון
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הקדמת מעותיו. ובשלמא אי איירינן בקנין כסף, יש לומר דקונה מעתה 
בקנין כסף ולא הוי הלוואה. אבל אי איירי בקנין אחר מאי איכא למימר. 
ותירץ, דאף דבעלמא אינה משתלמת אלא בסוף, ואיכא למאן דאמר 

), כבתוס׳ ד״ה שכירות הראשוןירות לא חל אלא לבסוף (דעיקר חיוב השכ
היכא דהקדים לו מעיקרא המעות, חשיב כקונה מהמשכיר זכות 
השתמשות, ולא הוי הלוואה, ואין ענין התשלומין לבסוף אלא תשלומים 

 עבור השימוש (עיין שם שהאריך).
בתוספתא (סימן כא), דאיתא הרא״ש כתב גמ׳, סיפא כיון דזביני נינהו.  )ז

(פ״ו ה״ד), דהלוקח מקח מחברו על מנת ליתן לו דמים מכאן ועד י״ב 
 חודש, רשאי שיאמר לו תן לי מיד בפחות, ואינו חושש משום ריבית.

דלשון  (החדשים), הריטב״אביאר גמ׳, אמר רב נחמן טרשא שרי.  )ח
״טרשא״, היינו חרש, וכן בערבי קורין לחרש ״אטרש״. והיינו, דהריבית 

 מעת הכא, דהא נעשה בסתם.אינה נש
דכיון דאינו מפרש אי רש״י בד״ה טרשא שרי, ביאר גמ׳, טרשא שרי.  )ט

מעכשיו הרי הוא בפחות, אלא מוכר סתמא ליום פלוני בכך וכך, לא חשיב 
(עב:) דהמוליך לקמן הא מבואר , (החדשים)הריטב״א ריבית ושרי. והקשה 

י ואני אעלה לך כדרך חבילה ממקום למקום, ומצאו חבירו ואמר לו תנה ל
שמעלין לך באותו מקום, בזמן שהאחריות על הלוקח אסור, ואף דלא קץ 
ליה דאי מעכשיו הוי בפחות. ותירץ, דהתם כיון שהסחורה היא כאן, והוא 
אומר אני אעלה לך כדרך שמעלין במקום פלוני, הוי כאילו פירש דאם 

 מעכשיו הרי היא בפחות.
פירש בשם והרמב״ן מה שפירש. שא שרי ברש״י ד״ה טרעיין גמ׳, שם.  )י

דנתן לו הפירות בחשוון על מנת שיפרע לו הדמים באייר, כשער של ר״ח, 
אייר דהוא ביוקר, אמנם לא קצץ לו הדמים, אלא אמר לו שיפרע כשער 

דמדאקשינן עלה ממתניתין, נראה הרמב״ן, הפירות בעת הפרעון. וכתב 
עכשיו הרי הוא בפחות, ורק כיון דאף טרשא דר׳ נחמן איירי שאמר לו אי מ

(לו. מדפי הרי״ף), במלחמות דלא קצץ דלאחר זמן הוא בטפי, שרי. והוסיף 
 דאינו ודאי שיתייקר, ומשום הכי שרי.

רש״י ד״ה אמר רב  ביארגמ׳, אמר רב חמא טרשא דידי ודאי שרי.  )יא
, דאחריות הדרך היתה על רב חמא, וההלוואה היא מזמן שמכרו לו חמא

(לו: מדפי הרי״ף) ביאר, דאי באחריות על המוכר, ובעל המאור  סחורתו.
(עג.) גבי חבילה. אלא הכא לקמן אף בלאו האי טעמא שרי, כדאמרינן 

האחריות היתה על הלוקח, ואפילו הכי שרי משום דניחא להו דיהיה שמו 
 של רב חמא עלה.
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ימתי שתרצה מתני׳, מכר לו את השדה ונתן לו מקצת דמים ואמר לו א )יב
, דקאי אמוכר דאמר זאת ללוקח. ברש״י ד״ה מכר לו מבוארוכו׳. 

דלישנא ״דטול אית דמפרשי, המיוחסים) כתב בשם ובחידושים הריטב״א (
את שלך״, משמע דהלוקח אמר למוכר, דכשתביא מקצת הדמים שנתתי 
לך, טול את שלך, ומשום הכי אסור הלוקח לאכול הפירות, דכשיחזיר לו 

 נמצא שבהלוואה היו אצלו. מעותיו
הריטב״א ביאר מתני׳, הבא את שלך וטול מקצת המעות אסור.  )יג

דהאי ״אסור״ פירושו, דאסור לעשות כך בסתם, דהא אם , (החדשים)
הלוקח יאכל הפירות, דלמא לא ישלים המעות ונמצא שהיו הלוואה ביד 

לוקח המוכר, ואכל הלוקח ריבית. ואם יאכל המוכר פירות, דלמא ישלים ה
מקחו, ונמצא אוכל המוכר פירות בשכר המתנת מעותיו. ובגמרא מפרשינן 

 היכי שרי.
הרשב״א כתב מתני׳, הלווהו על שדהו ואמר לו וכו׳, הרי היא שלו.  )יד
סו. ד״ה ורב נחמן), דמדתני בסתמא הרי היא שלו, ולא תני ואסור לקמן (

ריבית.  לעשות כן משום ריבית, משמע, דבכהאי גוונא ליכא כלל משום
והיינו טעמא, משום דליכא כלל אגר נטר, משום דלא נתכוון זה אלא 
שיפרענו בזמנו, ואם לא יפרענו בזמנו מסתלק מהשדה לגמרי. וכן מצינו 

(קסח.) גבי מי שפרע מקצת חובו, והשליש שטרו ואמר אם בבבא בתרא 
לא אפרע עד זמן פלוני תן לו הכל, דאיפליגו התם בדינא דאסמכתא, אבל 
בלאו אסמכתא משמע דליכא איסורא, והיינו משום דלא הוי אגר נטר. 

 אמנם סיים, דלכתחילה אין לעשות כן משום מראית העין.
ואף דבמתניתין מבואר דאסור לעשות כן. ביאר גמ׳, מי אוכל פירות.  )טו

והרא״ש (לו: מדפי הרי״ף), דאיירי בגוונא דעבר ועשה כן. הנמוקי יוסף 
ן דמשום אכילת הפירות דהוי ריבית קאסרה (סימן כד) ביאר, דכיו

מתניתין, איבעי לן למי הוו הפירות ריבית, ורב הונא אמר מוכר אוכל 
 פירות, וללוקח אסורים משום ריבית, ורב ענן אמר דלתרווייהו אסורים. 

דרב ענן סבר הרשב״א, כתב גמ׳, רב ענן אמר משלשין את הפירות.  )טז
יהודה ורבנן בריבית על מנת להחזיר.  (סג.) דאוקי פלוגתא דר׳לעיל כרבא 

דאי נימא דסבר כאביי דפליגי בצד אחד בריבית, אבל בריבית על מנת 
להחזיר כולי עלמא מודו דלא הוי ריבית, אמאי אמר דמשלשין, יאכל 

 הפירות ולבסוף יחזיר.
הרשב״א, כתב גמ׳, דאמר ליה קני מעכשיו וזוזאי ליהוו הלוואה גבך.  )יז

הכי להדיא, אלא כל דלא עייל ונפיק אזוזי מסתמא הכי  דאין צריך לומר לו
הוי, דכיון שהחזיק בקרקע וקנאה בכסף או בשטר, קנה הקרקע, ושאר 

 המעות נזקפים עליו במלוה.
גמ׳, משכן לו בית משכן לו שדה ואמר לו לכשתרצה למוכרם וכו׳  )יח

דאף דמדינא יכול הממשכן , (החדשים)הריטב״א כתב בדמים הללו אסור. 
(עב:), דהא זוזי אנסוהו. בעבודה זרה זור בו ואפילו קנו מידו, וכדאיתא לח

 מכל מקום כיון דפסק הכי לשום ריבית וקיים דבריו, אסור.
ד״ה צד אחד (סג.) גמ׳, מאן תנא בדמים הללו אסור וכו׳. התוס׳ לעיל  )יט

הוכיחו מסוגיין, דר׳ יהודה דאמר צד אחד בריבית שרי, איירי אפילו 
או דווקא גבי מקח, ומשום הכי קשיא להו אמאי סאה בסאה בהלוואה, ול

התוס׳ בד״ה ר׳ יהודה, (כז:) כתבו במגילה לא שרי משום צד אחד. אמנם 
דמשכן לו בית ומשכן לו שדה, איכא צד אחד מכר, ומשום הכי שרי בצד 

 אחד, אבל בהלוואה גמורה, לא שרי ר׳ יהודה.
יהיו לי מעות החזירם לי גמ׳, מכר לו בית מכר לו שדה ואמר לו לכש )כ

(ריבית סימן יג), דכיון המחנה אפרים ביאר אסור וכו׳, מאן תנא וכו׳. 
דהמקח מתלי תלי וקאי אם יחזיר לו הדמים אי לאו, הוי צד אחד בריבית 

(פ״ו ממלוה ה״ה) שכתב, הרמב״ם ושרי לר׳ יהודה. אמנם כתב, דמסתימת 
זירם לי הרי זה לא קנה, המוכר בית ואמר לו המוכר כשיהיו לי מעות הח

משמע, דליכא הכא מכירה כלל, דהא לעולם חייב להחזיר לו. והוסיף, 
לא גרס בסוגיין ״מאן תנא דלא כר׳ יהודה״, דהא כיון דהרמב״ם דנראה 

 דלא הוי מכר כלל, אף לר׳ יהודה אסור.
 

 דף סו ע"א
הרשב״א, כתב גמ׳, אמר ליה נעשה כמאן דאמר ליה מדעתיה.  )א

דאין נפקותא אם התנה המוכר או התנה ראשונים, פירש בשם דהראב״ד 
הלוקח, אלא דרישא איירי שהתנה בשעת המכר, ובכך נגמר המקח, 
ומשום הכי אסור. אבל סיפא איירי שהתנו אחר שנגמר המקח, דכיון 
שהמקח נגמר בלי התנאי, אם מחזיר הוי מדעתו והוי כמכר לכתחילה. 

שהתנה אחר גמר המקח, מאי סלקא דאי איירי סיפא הרשב״א, והקשה 
דעתיה דרב אשי דאי לאו פטומי מילי יהני תנאו, הרי כבר נגמר המקח, 
וזכה בו הלוקח ובמה יזכה המוכר. ומשום הכי ביאר, דאיירי שהתנו לאחר 
שהתחיל המקח, אך קודם שנגמר, דאי לאו פטומי מילי, יש לומר דגמרו 

 אדעתא דתנאה.
סה: ד״ה סיפא), דאף דאמרינן לעיל דשים (החהריטב״א כתב גמ׳, שם.  )ב

(סה: אות יח), דאף היכא דיכול לחזור בו, כל דנתן לשם ריבית אסור, לעיל 
מכל מקום הכא אין פיו וליבו שוין, ומעולם לא כיוון להחזיר לו לכשיביא 

 המעות, ולא אמר כן אלא להפיס דעתו, ומשום אינו ריבית.
אם בתחילת הדברים פתח המוכר.  אבלתוס׳ ד״ה פטומי מילי, בתוה״ד,  )ג

(על הגמ׳), אי בתחילת המכר מהני אף שהמוכר המהר״ם שיף הקשה 
מתנה, מאי מקשינן ״אלא מתניתא דקתני לכשיהיו לך מעות וכו׳״, נימא 
דאיירי דהתנה בתחילת המכר, ומשום הכי אי לאו דאמר ליה מדעתיה 

א לאוקמי דאמר שפיר הוי תנאי, ואסור. ותירץ, דאכתי מאי דוחקי דרב
ליה מדעתיה, נימא דאיירי שהתנה בסוף המקח, ומשום הכי אין בתנאי 

 כלום, ושרי.
הקשו גמ׳, ההוא שכיב מרע וכו׳ אמר רב זביד פטומי מילי בעלמא הוא.  )ד

הא אף בלא פטומי מילי וכגון שהתנה ד״ה לאפוקי, (עה.) התוס׳ בגיטין 
נקט הכי אליבא דרבנן הוא לא מהני, דהא לא כפליה לתנאה. ותירצו, ד

 דלא בעו תנאי כפול.
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דהכא הרמב״ן, הקשה גמ׳, אמר רב הונא בשעת מתן מעות קנה הכל.  )ה
(כז.) מבואר דסבר בנדרים משמע דסבר רב הונא דאסמכתא קניא, ואילו 

דלא קניא. ותירץ, דרב הונא הדר ביה כי היכי דרב נחמן הדר ביה. ובשם 
דאסמכתא לא קניא, הכא דהתנה כתב, דאף דבעלמא סבר רב הונא ר״ת 

כן בשעת מתן מעות, דמי לאומר מעכשיו דלית בה משום אסמכתא, 
(עמוד ב׳). ולאחר מתן מעות, קונה רק כנגד מעותיו, דטפי מכנגד וכדלקמן 

 ].בתוס׳ ד״ה ומניומי אמרמעותיו הוי אסמכתא. [ועיין 
, דרב הונא סבר דאסמכתא קניא, (החדשים)הריטב״א כתב גמ׳, שם.  )ו

וקונה בכסף שנתן עתה לזמן שקבעו ביניהם, ואף דנתאכלו המעות מהני, 
(נט.) גבי המקדש לאחר ל׳ יום, דמהני אף דנתאכלו בקידושין וכדאמרינן 

כתב, דשאני קידושין, דנתן לה המעות מעיקרא הפני יהושע המעות. אמנם 
לשם קידושין. אבל הכא שנתן המעות לשם הלוואה, הא מלוה להוצאה 

 ניתנה ואיך יקנה בה השדה. 
הריטב״א הקשה גמ׳, לאחר מתן מעות לא קנה אלא כנגד מעותיו.  )ז

לאחר מתן מעות במה יזכה במה שכנגדו, אי במעות , (החדשים)
ניתנו. ותירץ, דאיירי בגוונא דיהיב ליה השתא הראשונות, הא להוצאה 

שוה פרוטה, והתנה שיקנה בכסף זה. אי נמי, איירי שהקנה לו בשטר 
 שיקנה בו לאותו זמן שלא יקיים תנאו.

ויש לומר דהתפיסה דהכא דהוי במקרקעי תוס׳ ד״ה ומניומי, בסוה״ד,  )ח
ת, דכיון דקרקע לעולם בחזקת בעליה עומדהפני יהושע, וכו׳. ביאר 

תפיסתו בקרקע לא מחשיבתו למוחזק. אבל במטלטלין דלאו בחזקת 
דבראשונים בעליהן עומדים, שפיר התופס בהן חשיב מוחזק. אמנם כתב, 

מבואר, דהתפיסה דהכא הוי רק בתורת משכון, ולא על דעת שימכור לו 
(כז.) במתפיס זכוותיה, דהתם דנדרים לאחר שלש שנים, ולא דמי לההוא 

 תפס.אדעתא דהכי 
 

 דף סו ע"ב
(פי״א הרמב״ם כתב גמ׳, איבעית אימא דאמר ליה קני מעכשיו.  )ט

ממכירה ה״ז), דהאומר מעכשיו לא הוי אסמכתא, משום דאילו לא גמר 
כתב, דדוקא היכא והתוס׳ רי״ד להקנותו, לא היה מקנהו מעכשיו. 

דהאסמכתא בקיום המכר, אמרינן דאסמכתא לא קניא. אבל היכא דאמר 
דהקנין חל עכשיו והתנאי הוי רק לבטל הקנין, ליכא אסמכתא, מעכשיו, 

 דהא כל שלא נתקיים התנאי המעשה קיים.
(כז:) דלא מהני מעכשיו, בנדרים הא אסיקנא הרשב״א, הקשה גמ׳, שם.  )י

בד״ה והוא דקנו (שם) בר״ן אלא בגוונא דקנו מיניה בבית דין חשוב, [ועיין 
]. ותירץ, דאסמכתא דהתם ומניומי אמרד״ה (עמוד א׳) מיניה ובתוס׳ לעיל 

שאני, דלאו מדעתיה ומנפשיה עבד לה, ומשום הכי בעינן קנו מיניה בבית 
 דין חשוב. אבל הכא דמדעתיה אמר, מהני אף בלא קנין.

וזה קיבל עליו שאם יחזיר לו רש״י ד״ה ואיבעית אימא, בתוה״ד,  )יא
ליישב דהכא ״י רש(סימן עג סקי״ב), דכוונת הקצות החושן מעותיו. כתב 

לא הוי אסמכתא, משום דמעיקרא הקנה לו השדה בקנין גמור, אלא 
 דהמקבל קיבל עליו להחזיר השדה אם יחזיר לו המעות תוך ג׳ שנים.

דמר הכוס הישועות, כתב גמ׳, האי אסמכתא בזמניה קניא וכו׳.  )יב
האי אסמכתא זימנין קניא,  קשישא ומר זוטרא, וכן רב פפא דאמר להלן,

רץ דלא תקשי אמתניתין דהלווהו על שדהו, אמאי קניא, הא אתו לת
 אסמכתא היא.

רש״י בד״ה דאמר פירש  גמ׳, דאמר ליה לא יהיה לך פרעון אלא מזו. )יג
כנגד מעותיו, תהא  דהתנה עמו שאם לא יתן לו מגופה של קרקעליה, 

חו״מ סימן רז ס״ט), בבית יוסף (הובא תלמידי הרשב״א כולה שלו. והקשו 
התנה עמו להדיא שיתן לו מגופה של קרקע אף בתוך הזמן, מה דכיון ש

שייך לאסמכתא, ומאי האי דאמר רב פפא אף על גב דאסמכתא לא קניא 
אפותיקי הויא. ומשום הכי ביארו, דלא איירי שהתנה עמו כך להדיא, אלא 
דאף דלא קנה גוף הקרקע לגמרי, מכל מקום קנאה לענין הא דאם בא 

כתב, דקמשמע לן והמהר״ם שיף יכול לסלקו אלא בזו. לסלקו בקרקע, אינו 
רב פפא, דלא נימא דכיון דאמר האסמכתא והאפותיקי בחד דיבורא, כי 

 היכי דהאסמכתא לא קניא, אף האפותיקי לא מהניא.
דלא , (החדשים)הריטב״א כתב גמ׳, אתא בדקא שקל לעדי עידית.  )יד

בה מן העידית, הא איירי בגוונא דשקל לה לגמרי, דאי הכי, אמאי לא יג

בין בשעת ההלוואה ובין בשעת הגוביינא הוי עידית. אלא איירי דנעשית 
זיבורית, דהשתא העידית דמעיקרא נעשית עדי עידית, ומשום הכי 
קמבעיא ליה, אם אזלינן בתר שעת ההלוואה, דהוי עידית ושפיר גובה 

, אלא מן הימנה, או דאזלינן בתר השתא דהוי עדי עידית, ולא גבינן מינה
 הבינונית דהשתא הויא עידית.

דכיון רש״י בד״ה הכא הלוואה, פירש גמ׳, התם זביני הכא הלוואה.  )טו
הריטב״א דמתחילה בהלוואה בא לו, כריבית קצוצה חשיב. וכתב 

סא. אות ו], הני לעיל דאף למאן דמהני מחילה בריבית, [עיין , (החדשים)
 מילי מחילה גמורה, אבל הכא ליכא מחילה.

התוס׳ בד״ה מה שפירש, והקשו ברש״י ד״ה הכא הלוואה עיין מ׳, שם. ג )טז
(סב.), דהוי רק אבק לעיל מההיא דמשכנתא בלא נכייתא  התם זביני,

ומשום הכי ביאר, דהכא הלוואה, ואנן סהדי  ,הרשב״אריבית, וכן תמה 
 דלא ניחא ליה למעבד איסורא, ואמרינן דלא מחיל.

ובכל דוכתין משמע דמחילה בטעות לא תוס׳ ד״ה התם זביני, בתוה״ד,  )יז
(סימן לב), דשאני כל הני דלא ידע הרא״ש הויא מחילה לרב נחמן. תירץ 

 דמחיל. אבל פירות דקל דידע ומחיל, שפיר הוי מחילה. 
ומיחזי״ כריבית שמתחילה בהלוואה בא לו רש״י ד״ה הכא הלוואה, ״ )יח

דדבריו סתרי ושע, הפני יהוכו׳, ואין אבק ריבית בדבר הלואה וכו׳. הקשה 
אהדדי, דכיון דכתב בסוף דבריו דאין אבק ריבית בדרך הלואה, אלא בדרך 

כריבית. ותירץ, דודאי דהכא לאו  מיחזימכר, אמאי כתב בריש דבריו דרק 
רש״י לעיל ריבית קצוצה היא, כיון דלא ברירא דיהיה פירות, וכדכתב 

כייתא. אלא דסבר רב גבי משכנתא בלא נד״ה ובדינינו אין מחזירין (סב:) 
נחמן דמאי דאמרינן דאבק ריבית אין יוצא בדיינים, היינו דוקא היכא דהוי 

 דרך מכר. אבל הכא דהוי דרך הלואה, אף דאינה קצוצה יוצאה בדיינים.
 

 א"דף סז ע
ואלו אף על פי שאין להם תקנת פירות ד, ״ה ולא פירות, בתוה״י ד״רש) א

, א״המהרששאם נשבית לא יפדנה דלא קרינא ביה ואותבינך לי לאינתו. 
ה ״כתוס׳ דדייק מדבריו, דאף קודם שמיאנה אינו חייב לפדותה, ודלא 

ד), שכתבו דדוקא בלותה ואחר כך מיאנה אינו נותן לה ״, (בסוהובלאות
י דלא קרינא בה ואותבינך ״רש רשפדיונה. [ולכאורה צריך עיון, אמאי פי

לאינתו, הא קודם שמיאנה ראויה לו. וכן גבי אילונית קודם שהכיר בה הא 
בשם  ה ולא פירות״ד(ק:)  י בכתובות״ברשודאי היה חייב לפדותה. ובאמת 

אית דאמרי, כתב להאי פירושא לגבי שניה, דכתב שם דקנסוה רבנן, 
 דהיינו בשניה דוקא].

 ה ולא בלאות,״י בד״רשפירש  ת דמחילה בטעות היא.גמ׳, הרי איילוני) ב
(נט.  הנימוקי יוסף בכתובותדמחילת אכילת הפירות היא בטעות. וביאר 

ף), שהאשה ראתה שהבעל אוכל פירות נכסיה ושתקה, ובזה ״בדפי הרי
מחלה. [וצריך ביאור איך מוכח שמחלה, דיש לומר דשתקה משום 

 מים דבעל אוכל פירות. (א.ג.)].שסבורה שמדינא הפירות שלו מתקנת חכ
, א״הרשבביאר  גמ׳, כל את ונוולא אחי סמכא דעתיה ולא גמר ומקני.) ג

דקמשמע לן, דאף דלא הודה לו השליח בהדיא שמסכים לתנאו, וסלקא 
דעתיך לומר דכוונת השליח, שאינו מכניס עצמו ביניהם וקונה בלא תנאי, 

קיבל דברי השליח והסכים ואם היא תרצה תחזיר לך, וכיון ששתק המוכר, 
ם ״והרמבלמקח בלא תנאי. קמשמע לן, דסמכא דעתיה ולא גמר ומקנה. 

ב) כתב, דהשליח לא קנה כלום, כיון שלא סמכה דעת ״א ממכירה הי״(בפי
המוכר על דברי השליח מפני שלא השיבו תשובה ברורה, ונמצא שלא 

עתיה. סמכה ד לאם גריס ״, דהרמבהלחם משנהגמר ולא הקנה. וכתב 
והקשה, דאדרבה, כיון שלא סמך על דברי השליח, נמצא שמכר אף בלא 

אי הוו לי זוזי אהדרה ״ם מפרש, דדברי המוכר ״תנאי. ותירץ, דהרמב
, לא היו בלשון שאלה, אלא לשון תנאי, וכיון שאמר השליח את ״ניהלי

ונוולא אחי, משמע שאינו מודה לו בתנאי, וכיון שהמוכר ראה שהשליח 
 לו כן, נמצא שלא מכר על תנאי.אומר 

ה ״י בד״רשפירש  גמ׳, משום דלא קץ ליה הכי נמי לא קץ ליה.) ד
, שלא קץ עמו לאכול פירות לשם ריבית אלא סתם, והוא ירד משכנתא

(החדשים), הא כיון שמשכן לו סתם, והוא א ״הריטב ועשה ואכל. והקשה
רוש. ולהכי פירש, אוכל פירות והקרן קיים, סתמו כפירושו, והוי כקוצץ בפי

דלא יהיב ליה דבר קצוב, כיון דאפשר דלא יהיה רווחא וההוצאה תהיה 
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, דאף הפני יהושעיתירה על השבח, והיינו טעמא דמכר ודמשכנתא. וכתב 
א, הכא לא פירש ״פירש כטעמא דהריטב ה ובדינינו״ד(סב:)  י לעיל״דרש

כפירושו כאן, לא משמע אלא  ״לא קץ ליה״כן, והיינו משום דלשון הגמ׳ 
ואיצטריך להאי טעמא, משום משכנתא דבית וכיוצא בזה, דאיכא בודאי 

 י דלעיל לא שייכא אלא בשדה. ״רוחא, וסברת רש
דהויא מחילה בטעות ולא הויא מחילה. ביאר  ד,״ה פירי, בתוה״תוס׳ ד) ה

(המתחיל בדף  ה התם״התוס׳ בד, דלא דמי למה שכתבו בתוס׳ רבינו פרץ
א הויא מחילה בטעות משום דניחא ליה דליקו בהימנותיה. סו:), דבזביני ל

דהתם פירש להדיא שמוכר לו הפירות, אבל הכא לא נתכוין כלל שיזכה 
 בקרקע אם יחזיר המעות.

רבינא דאפיק פירי וכו׳ דהא אית ליה בריש פירקין דמשכנתא  ד,״בא) ו
ינא הוו, תירץ, דתרי רב ובתוס׳ רבינו פרץבלא נכייתא בדינינו אין מחזירין. 

אחד בימי רב יוסף, ואחד בימי רב אשי, ולאו היינו רבינא דלעיל. וכיוצא 
 .ה אמר״ד(מח.)  בתוס׳ בחוליןבזה כתבו 

(החדשים), מאי א ״הריטבהקשה גמ׳, אבל שיעור זוזי מסלקינן ליה. ) ז
שנא האי חוב מחוב אחר דלא מחשבינן, הא האי חוב נמי הוי כאפוקי 

דכל מה שאוכל מעיקרא, חשבינן ליה כאוכל  מיניה. ותירץ, דסבר רבא,
 נגד הקרן ולא בתורת ריבית.

 
 ב"דף סז ע

אבל באתרא דלא מסלקי כל ימי  ד,״ה באתרא דמסלקי, בתוה״י ד״רש) ח
, דאף ם שיף״המהרהזמן הוי כמכירה אצלו, ובלא נכייתא נמי אכול. כתב 

, דמכל מקום מרויח שאוכל הפירות בינתיים ואחר כך נוטל כל הדמים
(סה:) דמכר לו שדה ואמר לו לכשיהיו לי מעות דלעיל שרי, ולא דמי להא 

החזירם לי, דאסור. דהתם יכול לפדות הקרקע מיד, ולהכי לא מיקרי מכר 
 גמור מעיקרא.

, ה באתרא״י בד״רשלפירוש  א,״הרשבהקשה  גמ׳, אלא במאי ניכול.) ט
האי דשרי לכתחילה היכא דלא מסלקי, מצי צורבא מדרבנן לאכול בכ

גוונא. ותירץ, דכמו שצריך צורבא מרבנן להחמיר שלא לאכול בנכייתא, 
(בסימן לד) כתב,  ש״הראהכי נמי צריך להחמיר באתרא דלא מסלקי. אבל 

דמצי לאכול בלא סילוק, אלא דבהאי אתרא דמסלקי אין הדרך כן, ולהכי 
 אמרינן במאי ניכול.

אילך שיימנא לך גמ׳, עד חמש שנין אכילנא לה בלא נכייתא מכאן ו) י
(החדשים), דבכהאי גוונא דמי לאריס שנוטל א ״הריטבביאר  כולהו פירי.

מחצה. [כלומר, דמה שאוכל עתה, הוא כנגד מה שעובד גם אחר חמש 
), ׳(בעמוד א ן״הרמבשנין בקרקע בשביל הלווה]. וכתבו בחידושי 

, דהאי שריותא היינו דוקא באתרא דלא מסלקי. א״א והריטב״והרשב
דבאתרא דמסלקי, הרי אם יסלקנו תוך החמש שנים, נמצא שאכל הפירות 

הוכיחו  א״ן והריטב״והרמבבחינם. [שהרי לא עבד בקרקע בשביל הלוה]. 
מכאן, דכיון דמצינו מאן דפליג ואסר אף בכהאי גוונא, חזינן דאף באתרא 

. ה באתרא״י בד״כרשבלא נכייתא, ודלא דלא מסלקי לא שרי משכנתא 
תירץ, דדוקא רב אחא ורפרם אסרי (וגריס רפרם במקום רבינא), א ״והרשב

והא דאקשי בגמ׳ במאי ניכול, אף דאנן סבירא לן דשרי בלא סילוק, כיון 
דאיכא מאן דאסר אף בקיצותא ובלא סילוק, יש לצורבא מרבנן להחמיר 

 נמי בהא.
ה ״י בד״רשופירש  אין בעל חוב גובה הימנה.גמ׳, האי משכנתא וכו׳ [) יא

, דהוה ליה כמטלטלי דיתמי, כלומר דמיירי הכא שבא הבעל אין בעל חוב
חוב לגבות ולאכול שני המשכנתא בחובו במקום היתומים, וכיון שאין לו 
זכיה בגוף הקרקע, נמצא שהפירות שאוכל הוו מטלטלי דיתמי, ואף 

אבל הפירות שצמחו אחר כך פשיטא הפירות שהיו קיימים בחיי אביהם. 
דלא שייך בהו שיעבוד כיון דלא היו בחיי אביהם. ואם יגבו היתומים 

התוס׳ קרקע זו בתורת גוביינא, יכול לחזור ולגבות מהם כמו שהביאו 
 ].ה האי״בד
כתב  גמ׳, האי משכנתא באתרא דמסלקי וכו׳ ושביעית משמטתה.) יב

תרא דמסלקי, כמו שהלוה יכול (בסימן לד), דמכאן יש ללמוד, דבא ש״הרא
לכוף המלוה ולסלקו בזוזי, הכי נמי יכול המלוה לתבוע את הלוה שיפרע 
לו החוב ויטול הקרקע, דאם לא כן הא לא קרינא ביה ״לא יגוש״, ואמאי 

כתב, דאין המלוה יכול לתבוע מהלוה א ״הרשבשביעית משמטתו. אבל 

בתר זימניה דכבר שיפדה המשכנתא אף באתרא דמסלקי, והכא מיירי 
אפשר לתבוע את הלוה, ובאתרא דלא מסלקי נמי יכול לסלקו משעבר 
הזמן, ומכל מקום אין שביעית משמטתו, משום דבהאי אתרא חשבינן 
לשדה כמכר עד שיפדה, ולהכי אף משהגיע זמנו ויכול לסלקו אינו משמט. 

י אלא ולפי זה, אתרא דמסלקי היינו דנהגו לסלק אפילו מיד, דאי לא מסלק
(סח.) אות א  ובאות  לקמןלאחר שנה, הוי כמו אתרא דלא מסלקי. ועיין 

 הבאה.
בחידושי כתב  גמ׳, ובאתרא דלא מסלקי וכו׳ ובכור נוטל בה פי שנים.) יג

(קכה:), דהיינו דוקא עד שהגיע זמנו, אבל  י מגאש בבבא בתרא״הר
. משהגיע זמנו ודאי מצי לסלוקי, ושוב אין הבכור נוטל בה פי שנים

(שם) פליג עליה וכתב, דכל היכא דלא מצי לסלוקי מיד, חשיב א ״והרשב
כמכר, ואף כי מטא זימנא דמצי לסלוקי הוי כאילו חוזר וקונה ממנו, 
ולעולם נוטל הבכור פי שנים, וכמו שכתב כאן לגבי שביעית. (והובא באות 

 הקודמת).
, דבאופן א״הרשבכתב  גמ׳, מסלקי ליה אפילו מתמרי דעל בודיא.) יד

דליכא חשש ריבית באכילת הפירות, ודאי דנותנין הפירות למלוה, ואפילו 
פירות מחוברין שיימינן ליה. אלא דמיירי במשכנתא בלא נכייתא, וכמר 

(בעמוד א) דאינו אלא אבק  לעילבריה דרב יוסף משמיה דרבא דאמר 
סבר ריבית, ולהכי לא מפקינן הפירות שכבר זכה. או דמיירי בנכייתא, ו

דאפילו בנכייתא הוי אבק ריבית, ודלא כרבינא (דבסוף העמוד) דאכל 
 בנכייתא. 

גמ׳, ולמאן דאמר כליו של לוקח ברשות מוכר קנה לוקח אפילו לא ) טו
(בהלכות קנין חצר סימן יא),  המחנה אפרים. כתב אגבהינהו בסיסני קנה

הכא  דחזינן מהכא, דאף כלי שאין לו תוך, מהני לקנות בתורת חצר, דהא
(סא.) דבגיטין קונה על ידי שמונח על המחצלאות שאין להם תוך. והא 

אמרינן דמצודות שאין להן תוך אינן קונות בתורת חצר, היינו דוקא לקנות 
הביא  ובחידושי רבי מאיר שמחהבעלי חיים. ועוד יש לחלק באופן אחר. 

דהנך בודיא שמלקטין לתוכן ה מסככין ״ד(כ:)  התוס׳ בסוכהלדברי 
 התמרים יש להם גדנפא סביבם, ואם כן יש להם תוך.

י ״רשופירש  גמ׳, רב ששת בריה דרב אידי אמר צריך למיקנא מיניה.) טז
, דאי לא קני מיניה דיבורא בעלמא הוא ויכול לומר לא אשנה ה צריך״בד

כתב, דאינו מחוור משום דבדיבורא לא משנינן  א״והרשבמן המנהג. 
, דהכא עסקינן ה ואמר״י בד״רשכדפירש ממנהגא, דכיון דאתני מעיקרא 

קודם מתן מעות, אמאי לא מהני. ולכך פירש, דסוגיין איירא אחר שירד 
לקרקע, וכבר זכה בה, ולא מצי לומר מסתלקנא בלא קנין. ומאן דאמר לא 
צריך למקני מיניה, סבר מידי דהוי אמחילה, דהא אי בעי מחיל ההלואה 

תרא דמסלקי ואמר לא מסלקנא מהני, לגמרי בלא קנין. והא דאמרינן דבא
היינו משום שהודה לו הלווה, ועכשיו הוא מחזיק בקרקע באותו תנאי, 

 ולהכי מהני אף לאחר שירד בה.
ונראה דאיירי לאחר שלוה הימנו סתם.  ד,״ה והלכתא, בתוה״תוס׳ ד) יז

(בסימן לד) כתב, דמיירי לאחר שקנה המשכון, והא דאמרינן  ש״הרא
דבאמר לא מסתלקנא מהני, היינו משום דאמר כן לפני מתן המעות. וכתב 

, דלפי זה, מה שכתבו התוס׳ ״לאחר שלוה״, אין כונתם ם שיף״המהר
 שלוה ממש, אלא ששיעבד המשכון ועדיין לא קיבל מעות ההלואה.

, דאי מיירי באופן ש״הרשהקשה  ה וכו׳.גמ׳, מידי דהוי אשדה אחוז) יח
שהמקדיש פודה, הרי תשאר בידו לעולם ואין כאן הלואה אלא מכירה. 
ואי מיירי באחר שפודה, והוי כהלואה כיון שביובל השדה יוצאת מידו, 
אכתי מה ראיה למשכנתא דשרי, הא כהאי גוונא הוי כמשכנתא דסורא 

הוי כאתרא דלא מסלקי, דאי כיון שביובל יוצאת בלא דמים. ועוד, דהא 
(נז:) אמרינן דאין  דלעילאפשר להוציא ממנו השדה עד היובל. עוד הקשה, 

ריבית להקדש. ומכח זה ביאר, דלא מייתינן ראיה מהא לענין התירא 
י ״רשדריבית, אלא רק לענין דחזינן דכן הוא דרך מקח, וכדמשמע בלשון 

ף) ״(לט. בדפי הרי הנימוקי יוסף. אבל הקשה על לשון ה הכא נמי״ד(סח.) 
שכתב, דאפילו מדרבנן ליכא איסורא כהאי גוונא, כיון שהתורה התירה 

א]. ״בפירוש. ומשמע דהתם נמי שייך ריבית. [וכן מבואר בדברי הרשב
(המיוחס) כתב בשם רבי שלמיה, דהשתא סלקא דעתין דהפודה א ״ובריטב

מעות הפדיון הלואה להקדש, אינו קונה קנין גמור מיד, אלא עד היובל הוי 
ואוכל פירות הקרקע בתורת נכייתא, וכשיגיע היובל זוכה בקרקע לגמרי. 
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והא דאין ריבית להקדש, היינו דוקא כשהדיוט נותן ריבית להקדש, אבל 
 הקדש להדיוט אסור.

 
 א"דף סח ע

י ״רשפירש  גמ׳, דאי אכיל ליה שתא וכו׳ ואי לא לא מצי מסלק ליה.) א
 א״והריטבלו באתרא דמסלקי, לא מצי לסלוקי תוך שנתו. , דאפיה דלא״בד

י, וכתב, דאי נהגו לסלק, לעולם מסלק כפי המנהג. ״(החדשים) פליג על רש
אלא מיירי באתרא דלא מסלקי, ואם משכן לו קרקע סתם, אינו יכול 

(סז:) דהא דהוזכר שם אתרא  א לעיל״הרשבלסלקו תוך שנה. וכן כתב 
אפילו תוך שנה. [ומדנקטינן האי דינא דוקא  דמסלקי, היינו דמסלקין

בסתם, משמע, דאי פירש דהמשכנתא לכמה שנים, לא מצי לסלוקי בכל 
 אלו השנים, ואף שלא פירש שלא יסלקו בשנים אלו].

, ה דשכונה״י בד״רש ופירש גמ׳, למאי נפקא מינה לדינא דבר מצרא.) ב
 כזה. והוסיףדאם בא הלוה למוכרה אין בבעל מצריה שכן טוב לקנותה 

(בסימן לו), דאם מכרה לאחד מן המצרנים, יכול בעל המשכנתא  ש״הרא
פליג בזה, דכתב  ם״דהרמבש ציין, ״על הרא א״ובהגהות הגרלסלקו. 

ט), דאם הלוה מכרה למלוה אין בו משום דינא דבר ״ב משכנים ה״(בפי
מצרא. [דמשמע דאין לו זכות דבר מצרא ואפילו לכתחילה, ולא אמרינן 

(החדשים) כתב,  א״והריטב אן אלא שלבר מיצרא אין זכות עליו].כ
י עולה, דאם קדם ומכר למצרן, אין המלוה יכול להוציא ״דמדברי רש

 ממנו.
 הבית מאירהקשה  גמ׳, אבא עביד הכי וכי אתו לקמיה מהימן להו.) ג

(סימן קעז סעיף כד) אם כן אמאי כתב הריוח בשטר, ומה הועיל בכך. 
 שיש שטר חוב על הריוח לא יוכלו לטעון עליו החזרתי. ותירץ, דעל ידי

(לט. בדפי  הנימוקי יוסףביאר  גמ׳, אי שכיב ונפל שטרא קמי יתמי מאי.) ד
, דהחשש משום דמאכיל את המאיריף), דנמצא דהוי גזל, וכן כתב ״הרי

 בניו גזלות.
כתב  גמ׳, חכירי נרשאי דכתבי הכי משכן ליה וכו׳ והדר חכרה מיניה.) ה

, דנראה, דהיו ממשכנין במשכנתא דסורא, ואפילו הכי ן״י הרמבבחידוש
קיימא לן דאסיר, שאין הקרקע קנויה לו כשחוכרה, וכיון שחייב ליתן לו כך 

(בסימן שה) הביא, דיש מי  ש״ת הריב״ובשווכך, נמצא נטל יותר ממעותיו. 
 שאומר, דבמשכנתא דסורא שרי, כיון שהיא שכירות.

, דאין ש״א והתוס׳ הרא״הרשבכתבו ניהליה.  גמ׳, אימת קנאה דאקניה) ו
הכונה כפשוטו, דהא קנה בכסף ובשטר על ידי מעות ההלואה והשטר 
שכתבו, אלא כנגד הרואים קאמר, דהרואה אומר אימת קנאה וירד בה, 

דמשום הכי מהני הא דשהה בה  א,״הרשבואינו אלא שכר מעותיו. וכתב 
 . כמה עידני, דעל ידי כך נראה שפיר דקנאה

דאפילו שהייה נמי אסור ה ולאו, ״י בד״רש ופירש גמ׳, ולאו מילתא היא.) ז
בדעתו, דכיון שחוזרים הבעלים א ״הרשבביאר . דריבית גמורה היא

וחוכרים ממנו, איגלאי מילתא דמעיקרא אדעתא דהכי עבוד, וממילא הווי 
 , דאינו אלא הערמת ריבית. וכן כתבן״הרמבריבית קצוצה. והביא דעת 

והטור  ו), דאסור משום הערמת ריבית.״ה ממלוה ולוה הט״(בפם ״הרמב
, דאם אחר ההלואה חוזר וחוכר ממנו, הוי ה״הרמ(בסימן קעב) כתב בשם 

אבק ריבית, ואם מעיקרא מתנה עמו כן, הוי ריבית קצוצה. אבל הביא 
בתשובה, דנקט דאף במתנה מעיקרא, אינו אלא אבק ריבית.  ש״הראדברי 

, דהוי ריבית ה אימת״י בד״רשכתב, דמה שפירש ׳ש ״ראהתוס׳ הואמנם 
 קצוצה, לאו דוקא הוא.

 מתני׳, אין מושיבין חנוני וכו׳ אלא אם כן נותן לו שכרו כפועל. ) ח
, נראה כריביתא) כתב, דבאינו נותן לו שכרו ״ז משלוחין ה״(בפ ם״הרמב

(ע.) דאינו אלא אבק  א לקמן״הריטב(בסימן לט), וכן כתב  ש״הרא וכן כתב
(סימן קסז סק״א), אמאי לא הוי ריבית החוות דעת ריבית, והקשה 

מדאורייתא, דהרי קוצץ עמו שיטרח בממונו, והוי כמלוה לחברו על מנת 
שיעבוד אצלו בחינם. ותירץ, דכיון דטורח בממון גם עבור המחצית שלו, 

א, וכעין שאמרו ואינו טורח במיוחד עבור חבירו, לא הוי ריבית מדאוריית
). ועיין ה דאמרי״בתוס׳ ד(סט.) גביל לתורא גביל לתורי. (ועיין שם  לקמן

(סימן קעז סעיף ב יג יח) שהאריך על פי דברי  נתיבות שלוםבספר 
 הראשונים לבאר באופנים אחרים.

, ולכן נראה לפרש כפועל בטל היינו כיושב ד״ה ונותן, בתוה״תוס׳ ד) ט

קעז) פירש, דמשערים לפי המלאכה שעשה, (בסימן  הטורובטל לגמרי. 
אבל לא בשעה שמצויה לו מלאכה אחרת, אלא כפי זמן שאין לו מלאכה, 

הקשה, דאם והבית יוסף אי לאו מלאכה זו, שמשום כן נוטל פחות שכר. 
לכך כונן התוס׳, מה תירצו על צריכותא דגמ׳, הרי במלאכה שטורח יותר 

ועל בטל, ואם כן אמאי סלקא דעתין ממילא נוטל יותר, אף לפי שיעורא דפ
דלא סגי בהכי. ולהכי נקט, דתוס׳ פירשו, שנותנין לו כמו שירצה ליטול 
להתבטל מהמלאכה שרגיל בה, ולא יעשה כלום. והלשון ״של אותה 
מלאכה דבטל מינה״, היינו, דבין שהיא מלאכה שנוטלין עליה שכר מרובה 

. ונמצא דאף אם עתה טרח או מועט, לעולם אינו נוטל אלא כבטל לגמרי
הרבה לא יטול יותר מאם טרח מעט, ולהכי סלקא דעתין דבטירחא מרובה 

 ביאר בכונת התוס׳ כהטור. ל״המהרש לא סגי בהאי שכר. אבל
ומיהו לעיל בסוף אלו מציאות וכו׳ לכך נראה לפרש התם וכו׳  ד,״בא) י

י, ״(בסימן לט) כתב, דאף דהתם נתפרש כרשש ״והראכדפירש הקונטרס. 
הכל לפי הענין, דהתם בדין הוא דיהיב ליה שכרו משלם, אבל הכא באבק 

 ריבית הקילו חכמים, ובדבר מועט שהוא נותן לו לא מיחזי כריבית.
 

 ב"דף סח ע
, אם כן לא ש״הרש שטיפת ומריטת הרחלים. הקשה ה ותותרי,״י ד״רש) יא

(ערך תתר ב)  הערוך. והביא פירוש גוזזותאתי שפיר לישנא דמפני שהן 
 דהוא צמר שעל הירכים שמתלכלך מהרעי, ודרך הרועים לגוזזו. 

וליכא למימר לא מצא ביצים מוזרות ילך ד, ״ה איכא, בתוה״תוס׳ ד) יב
, דליכא לשנויי דרבי יהודה לשיטתו דצד א״המהרשלביתו ריקן וכו׳. כתב 

אלא (סג.)], דהא לא שרי רבי יהודה  לעילאחד בריבית שרי [והיינו לאביי 
ה ״ד(סט.)  התוס׳ לקמןבדבר שבידו לעשות שלא יהא ריבית, כדכתבו 

 .אמר
דליכא טירחא וכו׳ שנמשך אחר אמו בלא עמל ה עם אמו, ״י ד״רש) יג

י ״, דדברי רשא״המהרשומזון וכו׳ ואין צריך להעלות לו שכר כתף. הקשה 
סתרי מסיפא לרישא, דבתחילת דבריו קאי אף אמזוני, ובסוף דבריו נקט רק 

 .ג״ה ורשב״התוס׳ דשכר טירחא, וכפירוש 
אם היו פירות כבר מונחין בחצר המקבל ד, ״ה מקום, בתוה״תוס׳ ד) יד

, ש״התוס׳ הרא(בסימן קעז) על פי הבית יוסף מעלה לו פירות וכו׳. ביאר 
כשלקחן מהשוק, בבית המקבל לפיקדון,  דהיינו דאם הנותן נתן הפירות

ואחר כך התנו שיקחם המקבל לעיסקא, מחשבין כאילו הוציא הנותן 
מעות דשכר כתף, ומוסיפים דמים אלו לאחריות המקבל, דחשבינן כאילו 

 הם שוים גם מעות אלו.
. כתב גמ׳, רב עיליש גברא רבה הוא ואיסורא לאינשי לא הוי ספי) טו

איסורא לא הוי עביד, משמע, דבאבק ריבית , דמדלא אמרינן א״הרשב
ליכא איסורא אלא אמלוה, ולא אלוה, לפי שאיסור הלוה חידוש הוא 

 ש״הרא(סא.)], ודי במה שחדשה התורה ואסרה עליו. אבל  כדלעיל[
(בסימן מב) כתב, דדוקא אבק ריבית כי האי, דלא יהיב ליה מדידיה טפי, 

ש, ״״לא תשיך״. עוד כתב הראליכא איסור ללוה, כיון דלא קרינא ביה 
דליכא איסורא ללוה אלא משום ״לפני עור לא תתן מכשול״. וכתב 

(באות ג), דנפקא מינה מהא דליכא אלא לפני עיור,  התפארת שמואל
היכא דידוע שבלאו הכי מלוה בריבית, ויש בני אדם אחרים שמוכנים 

דהוי לקחת ממנו בריבית, דבאופן זה שרי ליקח ממנו למחצית שכר, 
כמושיט כוס יין לנזיר במקום שיכול ליקח בעצמו, ולפני עיור ליכא אלא 
בתרי עברי דנהרא. ואף דאיכא איסור דרבנן לסייע לעובר עבירה, מכל 
מקום במקום שמצילו שלא ילוה לאחרים בריבית דאורייתא, אפשר דשרי. 

ב) כתב, דאף במקום שאחרים ״ד ממלוה ולוה ה״(בפ המשנה למלךאמנם 
שילוהו, איכא איסור לפני עיור, דכל שאינו יכול לעשות האיסור בעצמו יכ

בלי עזרת אחרים, הוי כתרי עברי דנהרא, דהתורה אסרה על כל ישראל 
(לקמן עב.) הוכיח כדברי המשנה למלך,  א״ובחידושי הגרעלהכשילו. 

מדאמר רבא ״רב עיליש גברא רבא ואיסורא לאינשי לא הוה ספי״. 
יה לרבא כן, דילמא רב עיליש קיבל העיסקא מאדם ומהיכא פשיטא ל

שבלאו הכי היה נותן לאחרים באיסור, ועל כרחך דאף בכהאי גוונא איכא 
 לפני עור.

ה אי ״י בד״רשופירש גמ׳, אי פלגא באגר תרי תילתי בהפסד וכו׳. ) טז
, יקבל עליו אחריות ההפסד יותר ממחצית כגון תרי תילתי. וכתב פלגא
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י, דאין חיוב ליתן דוקא כהאי ״עז), דמשמע מדברי רש(סימן ק הבית יוסף
שיעורא, אלא סגי שיהיה יותר ממחצית, וכך יקבל משהו ריוח מחלקו של 

ד) שיכולים להתנות כמו ״ו משלוחין ה״(בפ ם״הרמב הנותן. וכן כתב
שירצו, כגון תשיעיתו או עשיריתו של העיסקא חוץ מהפלגא שלו. והביא, 

י זה מועיל, אלא כשיש למקבל עסק אחר. אבל שרבותיו הורו שאין תנא
אם אין לו עסק אחר צריך דוקא כהאי שיעורא דהכא, דהיינו שתות מכל 
העיסקא. [ובביאור ענין יש לו עסק אחר, עיין לקמן (סט.) אות ה]. וכן 

, דבעינן דוקא כשיעור שאמרו ה האי״ד(קד:)  התוס׳ לקמןמבואר בדברי 
 (ע.). לקמן(החדשים)  א״הריטב כאן. וכן כתב

(החדשים), דליכא  א״הריטבביאר  גמ׳, ואיסורא לאינשי לא הוה ספי.) יז
למיתלי שנתן לו שכר עמלו, דכיון דגברא רבה הוא, לא היה כותב שטר 
שנראה כאבק ריבית והיה נוטל השכר בעל פה, ואילו איתא, היה כותבו 

שטר פלגא (בפרק ט סימן ט) כתב, דלפי שהיה כתוב בש ״והראבשטר. 
באגר ובהפסד, ולא פירש בו השכר, לכך אמר רבא אי פלגא באגר וכו׳. 
[ולכאורה משמע מדבריו, דלאו דוקא משום דגברא רבה הוא, אלא כל 

 שאין כתוב השכר בשטר, תלינן שלא נתן שכר. (א.ג.)].
ו משלוחין ״(בפם ״הרמב כתבגמ׳, מה נפשך אי פלגא באגר וכו׳. ) יח

קנו חכמים, שאם נותן מעות לחברו לעיסקא ולא ג), שכן תי״ושותפין ה
התנו שום תנאי, ולא רצה ליתן לו שכר עמלו בכל יום, שיהיה שכר 
המתעסק בחצי של הפיקדון, שליש ריוח הפיקדון, שהוא שתות ריוח כל 

, דהרמב״ם פירש הא דאמר רבא ממה נפשך הכסף משנההממון. וכתב 
דלהוי התירא וכתקנת חכמים. וכו׳, דעל כרחך בעינן לפרש נוסחת השטר 

 י.״ופירש דברי רבא כרש
 

 א"דף סט ע
בתוס׳ ואם תאמר והא צד אחד בריבית הוא.  ה אמר רב,״תוס׳ ד) א

תירץ, דכיון דהכא אינו נותן לו ממון יותר ממה שקיבל, ואיכא רק  ש״הרא
(סח.) אות ח אמאי לא מיקרי ריבית  לעילטירחא בעלמא, הקילו טפי. ועיין 

 דאורייתא.
, אם ן״בחידושי הרמבהקשה  גמ׳, לא מצא מותר שליש ילך לביתו ריקן.) ב

כן, איך שרי רבא בעיסקא דתרי תילתי באגר, הא אי ליכא אגר לא יקבל 
כלום. ותירץ, דהתם אם יהיה ריוח ודאי יטול, אבל הכא אפשר שיהיה 

 ריוח עד שליש ולא יותר, ובכהאי גוונא לא יטול. 
(החדשים),  א״הריטבכתב לו דינר.  גמ׳, אלא אמר שמואל קוצץ) ג

(סח:) לא  דלעילדבעלמא לא סגי בקציצת דינר לחוד, דהא בכולהו תנאי 
מצינו כהאי שיעורא, דאיכא מאן דאמר דבעי ליתן כפועל בטל, או שכרו 
משלם, או אפילו טבל עמו בציר. אלא דהכא קוצץ עמו גם מותר שליש, 

והכסף כדי שלא ילך ריקן.  ומתנה שאם לא יהא מותר שליש, יטול דינר
, דשמואל נמי לא ם״הרמבב) כתב בדעת ״ו משלוחין ושותפין ה״(בפ משנה

מיירי אלא באית ליה בהמה לדידיה, וכדמסקינן אליבא דרב, ולהכי סגי 
 בקוצץ לו דינר.

גמ׳, והאמר רב ריש עגלא לפטומא מאי לאו דאמר ליה מותר שליש ) ד
, דהא דבעינן לפרש כן, היינו משום (החדשים)א ״הריטבביאר בשכרך וכו׳. 

דבריש עגלא לחוד ליכא למימר, דאם כן רב דאמר כמאן. [דהיינו דאינו 
(סח:)]. ולמאי דמשנינן אי מותר שליש אי ריש עגלא, דלעיל ככולהו תנאי 

היינו משום דסבר רב, דבעסק מועט כזה הקילו להחשיב ריש עגלא כשכר 
 פועל בטל.

ה לדידיה דאמרי אינשי גביל לתורא גביל גמ׳, כגון דאית ליה בהמ) ה
, דבשביל בהמה זו אין טרחו נוסף. אבל ה כגון״י בד״רשפירש  לתורי.

ף) כתב, דכל היכא דאית למקבל עיסקא אחרינא ולא ״(מ. בדפי הרי ף״הרי
(בסימן קעז), דמשמע דאפילו אם  הבית יוסףמבטיל ליה מיניה, שרי. וכתב 

 העסק האחר אינו ממין אותו עסק, שרי.
כיון דבעי למיטרח בה משום מחצה  ד,״בתוה ה מכאן ואילך,״י ד״רש) ו

, הא אף באית ליה בהמה א״המהרששלו וכו׳ ולא מחזי כריביתא. הקשה 
לדידיה, בעינן על כל פנים שיתן לו ריש עגלא, ולא אמרינן דכיון דבלאו 

רח לא יתן לו כלום. ותירץ, דהכא עדיף טפי, כיון שיש לו חלק הכי ט
והקרני באותו גוף עצמו ובעי למיטרח בה, להכי אין צריך ליתן לו שכר. 

הקשה, כיון דחולקין הולדות, נמצא שהולדות שלו כבר נטלן, ואותן  ראם

הולדות שמגדלן עבור הנותן, אין לו בהם יותר מכל עיסקא. ותירץ, דשמא 
בכל ולד חצי, ואינן חולקים באופן שיהיה חלקן שלו וחלקן של  יש לו
 הנותן.

, שמא לא נישומית יפה. ה מאן״י בד״רשפירש  גמ׳, מאן פלג לך.) ז
דכיון דחיישינן דלא נישומו יפה כששם השבח  ,דבריו ן״ובחידושי הרמב

על מנת לירד ולהשביחו וליטול מחצה, נמצא שאין לו ליטול על מה 
חכמי ן דהשומא בטלה, לא מצי לאתנויי. אבל הביא ששהשביחן, דכיו

פירשו, דאין צריך תנאי על מה שמשביח את מחצית השבח,  הצרפתים
דכיון דמעיקרא ירד בה בתורת עיסקא ועל מנת שירד למחצית שכר. והא 

, לא נתכוין לומר דלא יטול חצי מחצה משל ״מאן שם לך״דאמר ליה 
ונטל מחציתן לעצמו, וטען לו שאינו חברו, אלא דרב מנשיא חלק הולדות 

ועוד מקום ״יכול לחלוק, אלא יהיו שותפין בכל. ובטעם השני שאמר 
 , נתכוין לפטור הנותן לגמרי מליתן חצי מחציו.״שנהגו לגדל

 
 ב"דף סט ע

משמע דוקא הכא וכו׳ אבל בעלמא לא.  ד,״ה כי האי, בתוה״תוס׳ ד) ח
(בסימן מה) כתבו, דמהכא ליכא  ש״א והרא״׳ן והרשב״ובחידושי הרמב

 ראיה, דהא לא אמר לו כתוב לי טעמא, ורק היה צווח על הדין.
גמ׳, מרא הדרא בעינא וכו׳ זוזי לא הדרי בעינייהו ולא ידיע פחתיה. ) ט

ף) גרס, זוזי לא הדרי בעינייהו ואם תמצי לומר הדרי ״(מא. בדפי הרי ף״הרי
(בסימן מו), כתב,  ש״והראיהו. בעינייהו מרא ידיע פחתא זוזי לא ידע פחתי

דלהאי גירסא ייצא דמידי דלא ידיע פחתיה אסור אף בהדרי בעיניה, 
י ״כתב, דרשא ״והרשב ה מרא.״התוס׳ בדונסתר מהתוספתא, וכמו שהקשו 

 ף.״גריס כעין גירסת הרי
 גמ׳, שרי ליה לאיניש למימר ליה לחבריה הילך ד׳ זוזי ואוזפיה לפלניא.) י

דוקא כשמעצמו אמר  א.כתב, דבעינן ג׳ תנאים להתיר.  (בסימן מז) ש״הרא
שלא יאמר  ג.שלא יחזור ויקח המעות מהלוה.  ב.כן ולא מדעת הלוה. 

כתב, דאף  ן״בחידושי הרמבהלוה למלוה, פלוני יתן לך שהוא אוהבי. אבל 
כשאומר הלווה לאחר שיתן, אין איסור, דכיון שנותן משל עצמו, אינה 
שליחות. אבל אם אומר הלוה כל מי שיתן למלוה אינו מפסיד [דהיינו 

 שמודיע שישלם לו לאחר מיכן], אסור.
גמ׳, ואמר רבא שרי ליה לאיניש וכו׳ מאי טעמא שכר אמירה קא ) יא

ריך להאי טעמא, ואמאי לא סגי (החדשים), מה צ א״הריטב הקשה שקיל.
בטעמא דאמרן בסמוך, דלא אסרה תורה אלא ריבית הבאה מלוה למלוה, 
וכאן מי שמקבל הריבית אינו מלוה כלום. ותירץ, דקמשמע לן, דאפילו אם 
לא רצה המלוה להלוות ללוה, אלא להלוות לאותו אדם האמצעי, מותר 

א שהוא מלוה ושקיל לאותו אדם לחזור ולהלוות המעות ללוה, אף שנמצ
מהלוה ד׳ זוזי. כיון דמעיקרא לא יהיב ליה הד׳ זוזי אדעתא שילוהו משלו, 
אלא בתורת שכר אמירה, ושכירות בעלמא הוא. אי נמי, קמשמע לן, 
דאפילו אם לא רצה המלוה להלוות ללוה עד שנתן האמצעי למלוה הד׳ 

מלוה, אלא זוזי שקיבל, שרי. כיון שהלוה לא נתנן לו אדעתא שיתנם ל
 בתורת שכר, ומעצמו נתנן למלוה.

ן ״בחידושי הרמב. כתבו גמ׳, ואמר ליה לאבוה אוזפינהו זוזי וכו׳) יב
, דדוקא בבן שאינו סמוך על שלחנו שרי, אבל בסמוך על שלחנו א״והרשב

(צ:). [ועיין שם שנחלקו אמוראי  לקמןאסור, דהוה ליה כגופיה, וכדאיתא 
, דדוקא בבן קטן ממש אסור, כיון שהוא (החדשים) כתב א״והריטבבהא]. 

 מריץ אצל אביו, וחיישינן להערמה.
גמ׳, השוכר את השדה מחברו וכו׳ תן לי מאתיים זוז ואפרנסנה וכו׳ ) יג

, דהיינו אף שמחזיר לו את המאתים זוז שנתן ה ואני״י בד״רשפירש  מותר.
 ד, מח)״(שער מו, ח ובספר התרומות(בסימן מח). ש ״הראלו. וכן כתב 

 הביא, דיש מפרשים דמיירי דוקא שאין מחזיר לו המאתים זוז.
י ״רשפירש  גמ׳, ואומר לו תן לי מאתים זוז ואפרנסנה וכו׳ מותר.[) יד
, דאין כאן שכר מעות, אלא שחוכר ממנו שדה משובחת ה מותר״בד

ומעלה לו בחכירות שדה טובה יותר. וקשה, דבשלמא אם לוה המעות 
יכול הבעלים להוסיף על דמי החכירות קודם שקנה החכירות, ניחא ש

כתב, שאם שכר ממנו חנות,  ה אבל״י ד״ברשמחמת שבח השדה. אבל 
(בסימן קעו). הטור ומשמע דמיירי אף אחר ששכר וקנו השכירות. וכן לשון 

ואם כן איך יכול לתבוע המחכיר להוסיף בדמי החכירות מחמת שבח 
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אינו מנכה לו מחכורו, ואם (קג:) תנן, דאם יבש המעיין  לקמן השדה, דהא
כן הוא הדין להיפך, דבהשביחה השדה אין יכול לתבוע להוסיף על 
חכירותו. ואם מכל מקום החוכר מתרצה להוסיף, הוי כמתנה, ואמאי לא 

 הוי ריבית, וצריך עיון. (א.ג.)].
שאם יוזלו פרות בשוק ויעמדו דמיה על  ד,״ה מותר, בתוה״י ד״רש) טו

י משמע, ״דמלשון רשא, ״הרשבעשרים לא ישלם אלא לאחר מיתה. כתב 
דאם תמות ישלם כשעת משיכה ואפילו הוזלה או כחשה אחר כך. והביא 
יש חולקים, דאם מתה לא ישלם אלא כפי שהיתה קודם המיתה. וכן כתב 

׳י, ״דייק מדברי רש (בסימן מט) י״ובהגהות אשר. ן״בחידושי הרמב
שהשוכר מקבל עליו אחריות פחת הגוף, ודוקא זולא אינו מקבל, ודלא 

 .ה דקא״ד(ע.)  כתוס׳ לקמן
 


, משמע אף על גב דמקבל נותן עליה זולא וכו׳ ה דקא מקבלי״תוס׳ ד) א

, דמדברי ם״המהראלא דוקא משום פחת דחוסכא דנחשא שרי. כתב 
, שיקבל הנותן אחריות דזולא ודפחתא, אבל התוס׳ משמע, דתרוייהו בעינן

בפחתא לחוד לא סגי. [וצריך ביאור מהיכא משמע כן. (א.ג.)]. אבל הוכיח 
 (בסימן מט), דסגי שיקבל הנותן אחריות פחתא לחוד. ש״הראמדברי 

(סט:) בשם לעיל , דהא דשרינן בברייתא ל״המהרששם. כתב  ד,״בא) ב
רגילות שנפחתת הבהמה על ידי  פרה, צריך לומר לדברי התוס׳ דהתם נמי

המלאכה ואיכא פחתא, אבל אם אינו עומד להכחיש לא מהני דמקבל 
כחשא, שמא לא תכחיש. דעיקר טעמייהו דהתוס׳ דלא סגי בקבלת 
אחריות דזולא, משום דשמא לא יוזיל, ובעינן אחריות של הפסד העומד 

 להיות בדוקא.
. פירש ורחוק להפסד קרוב לשכר גמ׳, מעות של יתומים מותר להלוות) ג

, דלאו ריבית ממש הוא אלא אבק ריבית הוא ה קרוב לשכר״י בד״רש
, אמאי לא הוי ריבית קצוצה ן״בחידושי הרמבומדרבנן. והקשה 

(סז.) דהויא ריבית קצוצה.  לעילמדאורייתא, דומיא דמשכנתא דאיתא 
(וכשיטתו שם דמשכנתא בלא נכייתא הויא ריבית קצוצה באתרא 

ותירץ, דכיון שאין נותן להם אלא הריוח היוצא מן המעות עצמן דמסלקי). 
של ההלואה, לאו ריבית דאורייתא היא. אי נמי, דזוזי הוי פקדון ולא 
הלוואה, ומה שהאחריות על המקבל, היינו כשומר שכר שמתנה להיות 

ובתוס׳ רבינו כשואל, ומתחייב כן מחמת השכר שמקבל במחצית השבח. 
, דבקבלת צאן ברזל ליכא ריבית דאורייתא אף שהוא (בעמוד ב) כתב פרץ

י ״רשקרוב לשכר ורחוק להפסד, משום דשמא לא יהיה ריוח. וכן כתב 
, דמשכנתא בלא נכייתא אינו ריבית קצוצה, כיון ה ובדיננו״בד(סב:)  לעיל

(החדשים) כתב,  א״בחידושי הריטבשפעמים שאין עושין פירות. אבל 
הפסד הוי ריבית קצוצה, והכא מיירי שמקבל  דבאופן שיש לנותן שכר ולא

פלגא בהפסד ויותר מתילתא בשכר, ואסור מדרבנן כיון שאין נוטל בשכר 
 לעיל טרחו כשיעור שקצבו חכמים, שיטול המקבל דוקא תרי תילתי. ועיין

 (סח:) אות טז.
(סט:), דהוא הדין דכל ריבית לעיל  ן״בחידושי הרמבכתב גמ׳, שם. ) ד

ומים. ומשום הכי פירש, דהא דבעובדא דדודא שרינן דדבריהם שרי בית
דוקא משום קבלת אחריות חוסכא דנחשא, על כרחך דבלא קבלת אחריות 
דחוסכא הוי ריבית דאורייתא. דאם לא כן, הא ריבית דרבנן שריא בממון 
יתמי. עוד פירש, דלעולם התם הוי ריבית דרבנן, ורב ענן קסלקא דעתיה 

ריבית דאורייתא לריבית של דבריהם, ולהכי  דאין לחלק גבי יתמי בין
הוכיח מדשרי בדרבנן הוא הדין דשרי בדאורייתא, ורב נחמן מצי לדחויי 
דהתם דרבנן הוא ולהכי שרי, אלא האמת אמר לו, דכהאי גוונא שרי 
אפילו בגדולים. והטעם שקיבלו בדודא אחריות דחוסכא, לא היה משום 

 החסרון תמיד. איסור ריבית, אלא משום שקשה לאמוד
 א״הריטבהקשה  גמ׳, תנו רבנן קרוב לשכר ורחוק להפסד רשע וכו׳.) ה

(לגבי יתמי) דהיינו  ה קרוב לשכר״י בד״רש(החדשים), לפי מה שפירש 
שמקבל הנותן חצי השכר, וכל אחריות ההפסד על המקבל, אם כן מאי 
. איצטריך למימר דרשע מיקרי, פשיטא דמאן דעבר אריבית דרבנן הוי רשע

ועוד, דלפי זה צריך לפרש הא דאמרו קרוב להפסד ורחוק משכר חסיד, 
דהיינו דשקיל באגר ולא בהפסד, והא בכהאי גוונא חסיד שוטה הוא. 

תירץ, דמיירי שהמקבל זקוק לממון, ואינו רוצה לקבל  ד״ובפסקי הרי

מתנה, וגם אינו רוצה ללוות מפני שחושש שיפסיד ויצטרך לשלם מכיסו, 
נותן לו מעות שישתכר מהם בלא לחייבו באחריות ההפסד,  ומשום הכי

 ובודאי הוי חסיד גמור.
הקשה  גמ׳, קרוב לזה ולזה רחוק מזה ומזה זו היא מדת כל אדם.) ו

(המובא באות הקודמת) צריך לפרש, י ״דלפירוש רש(החדשים),  א״הריטב
קרוב לזה ולזה שקיל פלגא באגר ובהפסד. ואם כן היאך קרי ליה מדת כל 

(סח.) אין מושיבין חנוני למחצית  לעילאדם, הא הוי ריבית דרבנן, כדתנן 
ביאר, דהכא מיירי שנותן לו שכר טרחו, וקרוב לזה ם שיף ״והמהרשכר. 

בה בהפסד, ורחוק מזה ומזה היינו ולזה היינו שמקבל הרבה בריוח והר
שמקבל מעט בריוח ומעט בהפסד. ומכל מקום ברישא דקרוב לשכר ורחוק 

הנימוקי מהפסד אסור אף בכהאי גוונא שמקבל שכר עמלו, וכמו שכתב 
 ף) בביאור מתניתין דלקמן (בעמוד ב).״(מא: בדפי הרי יוסף

א), דנותנין ״ה א מנחלות״(בפים ״הרמב ביאר גמ׳, ונקטינן דהבא מיניה.) ז
י ״רש, דמדברי ל״המהרשלו המעות בעיסקא ולוקחים הזהב למשכון. וכתב 

, מוכח דלא גרס לתיבות אלו. מדהוצרך לפרש, דלא ה דהבא פריכא״בד
עבידי אינשי דמפקדי דהבא פריכא. דאם כגירסתינו, שהיתומים מוחזקים 
בדהבא, אפילו אם היה דרך להפקיד דהבא לא היה אפשר להוציא 

, ״וכיון דעשיר הוא״י ״מהיתומים [דהרי אין בו סימן]. ולהכי נמי פירש רש
 דלשיטתו אין סומכים דוקא על הזהב עצמו.

, ונראה לפרש דהכא בשמעתין חיישינן ד״ה אתא מריה, בתוה״תוס׳ ד) ח
שמא יבואו עדים וכו׳ וכיון שמביא עדים אין להם לבית דין למנוע 

(בסימן נא), דהיינו דוקא אם  ש״אהרמלהראות החפץ לעדים וכו׳. כתב 
ימות, אבל בחייו יכול לומר שאינו חפץ להראות, וממילא יש לו מיגו דמצי 

ביאר  ם״והמהרטעין החזרתי כל זמן שלא ראוהו בידו, ונאמן לטעון לקוח. 
כתב, א ״המהרשש, דמיירי דוקא לאחר מיתה. אבל ״בדברי התוס׳ כהרא

א אף בחייו צריך להראות החפץ ש, אל״דמדברי התוס׳ משמע דלא כהרא
 לעדים.

שם. צריך ביאור אמאי נקטו התוס׳ שיראו החפץ לעדים, ואמאי ד, ״בא[) ט
לא סגי במה שבית דין רואים שיש בחפץ את הסימנים שאמרו העדים, 
דהא משמע בתוס׳ בכל הדיבור, דעל ידי סימן מעליא לחוד מהני להוציא 

 הפיקדון. (א.ג.)]
א ״(בפי ם״חזינן גברא דמשפי נכסיה וכו׳. הרמבגמ׳, אלא אמר רב אשי ) י

א) כתב ברישא תקנה זו, וכתב דאם אין לו קרקע נותנין על ידי ״מנחלות ה
(בחושן משפט סימן רצ), דהכי משמע בדברי הדרישה דהבא פריכא. וכתב 

הגמרא, דלכתחילה עבדינן האי תקנה. וטעמא דמילתא, דיותר קשה 
 לחפש אדם שיש לו דהבא פריכא.

בפני בית דין שיש להם כח להפקיר נכסי המקבל  ה בבי דינא,״י ד״רש) יא
 (סימן שלב) המרדכיוכו׳ ולהתנות עמו קרוב לשכר ורחוק להפסד. כתב 

דקדק מכאן, דאף בריבית דרבנן לא שרי בממון היתומים,  דרבינו דוד הלוי
פירוש הקשה על  א״והרשבאלא על ידי דמפקירים בית דין ממון הלוה. 

הא לא גזרו חכמים כלל ריבית של דבריהם אצל יתמי, ומה צריך , י״רש
 י״דרשד) הקשה, ״ד ממלוה ולוה הי״(בפ והמשנה למלךלהפקר בית דין. 

ביאר, דבעינן  א״והרשבפירש דביתמי לא גזור.  ה קרוב לשכר״בדעצמו 
בית דין כדי ליתן רשות לאפוטרופוס להוציא המעות מתחת ידו וליתנן 

(בסימן נא) כתב, דיהבינן ליה בבית דין,  ש״והראבהם. לאחרים להתעסק 
 כי היכי דתהוי אימתא דבית דין עילויה.
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, ה אין מקבלין״י בד״רשפירש מתני׳, אין מקבלין צאן ברזל מישראל. ) יב
(בסימן קעז,  הבית יוסףשכל האחריות על המקבל, ובשכר חולקין. וכתב 

, דבגוונא שמקבל הנותן כל השכר, שרי, דלא בעל התרומותא), בשם 
מיקריא הלוואה כלל. אלא שליחותיה קעביד, והוי שומר חנם שהתנה 
להיות כשואל. [והא דבמחצית שכר לא אמרינן נמי, דיתנה שיהיה כולו 
פקדון, והאחריות על המקבל מדין מתנה שוכר שכר להיות כשואל, ומה 

ומר, דבסתמא כל קבלת אחריות שנוטל חצי שכר הוא שכר טרחו. צריך ל
הוי כמלוה, ודוקא כשמוכח מיניה וביה שאינו מלוה, אפשר להחשיבו 
כפיקדון. ולהכי דוקא כשנוטל הנותן כל השכר. מוכיח שכל המעות 

 דהתוס׳ לעיל(בעמוד א) הביא ם שיף ״והמהרברשותו הן, ולהכי שרי]. 
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בו, דכיון דאחריות (בתירוצם הראשון) פליגי עלה. דכת ה אי תקפה״ד(סד.) 
ההפסד על המקבל אי אפשר להחשיבם פיקדון, ומיירי התם אף באופן 

 שכל השבח יהיה לנותן.
ואף על גב דמשנה יתירא  ד,״ה אין מקבלין צאן ברזל, בתוה״י ד״רש) יג

כתב, דאפשר דהכי קתני, דאין מקבלין  ן״ובחידושי הרמבהיא וכו׳. 
ונו, אבל צאן ברזל אין למחצית שכר אלא אם כן נותן שכר עמלו ומז

 ם שיף״המהרמקבלים לעולם אפילו נותן לו שכר עמלו ומזונו. (וכן הוכיח 
שהובא בעמוד א באות ו). עוד פירש, דאיכא חידושא בכל איסור צאן ברזל 
טפי מעיסקא, כיון דאינן עומדים להוצאה אלא לחזור בעינייהו ולא דמי 

תין דהוי כשומר שכר למלוה גמורה, ואף שמקבל אחריותן, סלקא דע
 שמתנה להיות כשואל, ולהכי איצטריך.

והשתא אתי שפיר וכו׳ אבל משום  ד,״ה אין מקבלין, בתוה״תוס׳ ד) יד
 דחשיב ליה במתניתין דהכא ריבית דאורייתא פריך שפיר. הקשה

, אכתי אמאי לא מוקי אידי ואידי בלא מקבל אונסא וזולא, א״המהרש
 לא הוי אלא ריבית דרבנן.ובבכורות מיירי בלא קצץ השבח, ד

 שמותרה מאי לאו תשוך, ״י בד״רש פירש גמ׳, מאי תשיך לא תשוך.) טו
, שהוצרך הכתוב להתיר ן״בחידושי הרמבאותה ליקח ממנו נשך. וביאר 

(קיג:). בבבא קמא ריבית דגוי, כדאיצטריך להתיר גזלו ואבדתו, כדאיתא 
פירשו בחד פירושא, שאמר הכתוב להלוות להם ה תשיך ״ובתוס׳ ד

א) דמצות עשה להשיך ״ה ממלוה ולוה ה״(בפ ם״הרמבבריבית. וכן כתב 
 לגוי, שנאמר ״לנכרי תשיך״, מפי השמועה למדו שזו מצות עשה.

, כיון דאמר רחמנא לנכרי תשיך לא היה ד״ה תשיך, בתוה״תוס׳ ד) טז
מר רחמנא דמצוה איתא, כיון דא ובדפוסים ישניםלחכמים לאסור. 
 ובתוס׳ רבינו פרץ. ש״התוס׳ הראי הצנזור). וכן כתב ״לחסרם. (ונשמט ע

 ז״הטכתב, הואיל והתירו הכתוב בפירוש, אין לחכמים לאסרו. [וזה כדברי 
א), דדבר המפורש בתורה להתיר, אין כח ביד ״ביורה דעה (סימן קיז סק

 חכמים להחמיר].
הא לא אסור אלא מדרבנן.  ואם תאמר מאי פריך מהאי קרא ד,״בא) יז

תירץ, דרבא טעי וסבר דאסור מדאורייתא, מהלכה  ן״ובחידושי הרמב
למשה מסיני, ומשום הכי אקשי מקראי דשרו בהדיא. אבל למאי דמסקינן 
בסמוך בדברי רבינא ורב חייא בריה דרב הונא, דאינו אלא מדרבנן, לא 

מכל מקום קשיא מקראי, ולעולם אפשר לפרש קרא ״דתשוך קאמר״. ו
מסיק על פי הספרי דמפרשינן לקרא כפשטיה דתשיך קאמר, ולאסור 

 לישראל באיסור עשה.
דבשל סופרים הלך אחר המיקל וכו׳ ולא אסרו מעולם וכו׳  ד,״בא) יח

ב) פסק לאסור להלוות ״ה ממלוה ולוה הי״(בפ ם״הרמבריבית דנכרי. אבל 
. ג״חננאל והבהרבינו בשם  ן״בחידושי הרמבלנכרי בריבית. וכן הביא 

(כד.) לא נתן בנשך, אפילו  במכותם הוכיח דבריו, מהא דאיתא ״והרמב
 ).ס״א בגליון הש״הגרעריבית גוי, אלמא אסור מדרבנן. (וכן ציין גם 

 
 א"דף עא ע

אסור מדרבנן דלמא אתי למסרך. וכן  ד,״ה בכדי חייו, בתוה״י ד״רש) א
, שמא ימשוך ויבא להלוות ה ואפילו״ד(כד.)  ן במכות״בפירוש הריבכתב 

י סבר דפליגי אמוראי ״, דנראה דרשל״המהרשלישראל בריבית. וכתב 
בטעמא דאסרו רבנן, דרב חייא בריה דרב הונא סבר דטעמא משום דאתי 
למסרך, ולפום האי טעמא יש להתיר בכדי חייו, ולתלמיד חכם אין היתר 

ממעשיו, ולהאי  ביותר מכדי חייו. ורבינא סבר, דטעמא משום שמא ילמוד
טעמא שרי לתלמיד חכם אפילו יותר מכדי חייו, ולשאר אינשי אסור 

כתבו בפשטות, דטעמא  ה תשיך״ד(ע:)  והתוס׳ לעילאפילו בכדי חייו. 
ה ממלוה ולוה ״(בפם ״הרמבדאיסורא משום שמא ילמד ממעשיו. וכן כתב 

חידושי בב) ופסק להתיר גם בכדי חייו בכל אדם וגם בתלמיד חכם. וכן ״ה
 כתב, דנקטינן כהני תרי לישני, דלית לן למימר דפליגי. ן״הרמב

ה ״(בפ ם״הרמבכתב  גמ׳, טעמא מאי גזור רבנן שמא ילמוד ממעשיו.) ב
ב), דמהאי טעמא לא גזרו שלא ללוות ממנו בריבית, ״ממלוה ולוה ה

 דאדרבא כיוון שחייב לו ריבית בורח ממנו ולא מתקרב אליו.
(פרק ו, א) כתב בשם  אהבת חסדבספר  קודם וכו׳.גמ׳, עמי ונכרי עמי ) ג

דדוקא כששניהם שוים במשכונות ובטחונות טובים, קודם  האגודה,
 הישראל.

(פרק ו, נתיב החסד אות ג),  באהבת חסדכתב  גמ׳, עני ועשיר עני קודם.) ד
הנאמר בקרא, היינו עשיר, ואם כן מוכח  ״עמי״דלהאי דרשה משמע ד

 ע״הסמתלוה״, אף בהלואה לעשיר, וכדברי  דאיכא מצות עשה ד״אם כסף
משמע, דבהלואה לעשיר  ם ובשלחן ערוך״דברמב(בסימן צז). והקשה, 

ליכא מצות עשה ממש, אלא מצוה בעלמא דגמילות חסד. ותירץ, דבאופן 
שהעשיר דחוק למעות מחמת איזה מקרה, איכא מצוה גמורה להללותו 

ילות חסד. ומכל מקום אף כמו לעני, אבל בלאו הכי אינו אלא מצוה דגמ
בגוונא דהעשיר דחוק, העני קודם לו, דהא בכהאי גוונא מיירי קרא ד״אם 

 , להורות דעני קודם.״את העני״כסף תלוה את עמי״, ועלה נאמר 
(פרק ו, א), דמשמע, דעני קודם לעשיר  באהבת חסדכתב  גמ׳, שם.) ה

אפילו בגוונא שהעשיר קרובו ובן עירו, והעני אינו קרובו ומעיר אחרת, 
 מדאמרו בסתמא, דעני קודם, ולא חילקו בזה.

(פרק ו, ה), דהוא הדין בשניהם  באהבת חסדכתב  גמ׳, ענייך קודמין.) ו
ק שם עשירים, קרוביו קודמין, דכתיב ״ומבשרך אל תתעלם״. והסתפ

(בנתיב החסד אות י) במעלה דעניי עירך קודמין, אם דין זה שייך גם לגבי 
עשירים, דיקדים עשיר בן עירו לעשיר בן עיר אחרת, דאפשר דדוקא לגבי 
עניים מוטל על האדם להשגיח יותר על העניים שמעירו ולהלוותם כדי 

 שלא יתמוטטו, אבל בעשיר אפשר דשניהם שוים.
הקשה בספר  לו לנכרי בריבית ולישראל בחינם,גמ׳, לא נצרכא דאפי) ז

(כ.)  דבעבודה זרהבשורש ו),  ם״ספר המצוות להרמב(על  מגילת אסתר
איתא דלרבי יהודה אין צריך קרא להקדים נתינה לגר תושב למכירה 
דכנעני, כיון דגר אתה מצווה להחיותו. וכל שכן הכא דמיירי בישראל 

, דהתם מרויח מהמכירה לנכרי דבר גמור, אמאי איצטריך קרא לכך. ותירץ
מועט, אבל הכא מיירי שמרויח ריוח מרובה מהריבית, וסלקא דעתך דאין 
צריך להקדים הישראל, קמשמע לן קרא דאפילו הכי יקדים הישראל. וכן 

(בסימן צז) נקט, דבמקום שירויח  השער משפט. אבל הפני יהושעתירץ 
(פרק  אהבת חסדאל. ובספר ריוח מרובה מהנכרי, אין צריך להקדים הישר

ה בנתיב החסד אות ט) תירץ על קושיית המגילת אסתר, לפי דעת 
א) דאיכא מצוה מדאורייתא להלוות לנכרי ״ה ממלוה ולוה ה״(בפם ״הרמב

 בריבית, ולהכי איצטריך קרא למימר דאפילו הכי יקדים הישראל.
חדשים), (ה א״הריטבכתב  גמ׳, תניא רבי אומר וכו׳ איני יודע מה הוא.) ח

דאי אפשר לומר דרבי לא ידע פירוקי דאמוראי דבסמוך. אלא דאמר דלא 
נתיישב לו הטעם בהא דגר קונה כגוי ואינו קונה כישראל, דמה טעם בזה, 
או יקנה כישראל או לא יקנה כלל. וכן בגר תושב לענין ריבית קשיא ליה 

 האי דרשה דבסמוך, ד״אל תקח מאתו״ דבישראל לחוד כתיב.
 ם״הרמבכתב  אשה קונה את השפחות ואינה קונה את העבדים.גמ׳, ) ט
ו), דאינה קונה אפילו עבדים קטנים מפני החשד, ואם ״ט מעבדים ה״(פ

קנתה אותם, הרי קנתה גופן כאיש, ויראה לי שאינה אסורה לא לקנות 
(כיורה דעה סימן רסז) כתב, הטור עבד מבן תשע שנים למעלה. אבל 

חות מבן תשע, שמא תשהנו לאחר שיגדיל. דנראה דאין להתיר אף בפ
 (מצוה שמז) כתב, דאם קנתה עבד, כופין אותה לשחררו. ובספר החינוך

 ״אשה״ז סקל״א), דמדאמרו ״(יורה דעה רסך ״השכתב  גמ׳, שם.) י
(שם  ז״בטבסתמא, משמע, דאף באשה שיש לה בעל אסרו חכמים. אבל 

סק״ז) משמע, דלא אסרו אלא בפנויה, אבל באשת איש ליכא חששא, 
 דבעלה משמרה. 
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גמ׳, וכיון דדיניה דנכרי דאזיל בתר ערבא איהו ניהו דקא שקיל מיניה ) יא
(בסימן קע) נקט, דאף אם גבה מוציאין ממנו, וכדין  ריביתא. הבית יוסף

דנראה דלא הוי אלא כאבק ב) כתב, ״(שם, סק והדרכי משהריבית קצוצה. 
(סימן קע סק״א) הקשה, דאי לא ז ״והטריבית, ואם גבה אין מוציאין ממנו. 

הוי אלא אבק ריבית, מאי אקשי הכא אברייתא דאיהו ניהו דשקיל 
ריביתא, הא הברייתא קאי אקרא ד״אל תקח מאתו״, ומפרשינן לקרא אבל 

מדאורייתא,  אתה נעשה לו ערב, ואפשר, דלא שרי תנא דברייתא אלא
ומדרבנן אין הכי נמי דאסיר, ומאי מקשי הגמרא. ועל כרחך דכהאי גוונא 

(שם) כתב, דאינה ראיה, דיש  התפארת למשההוי ריבית דאורייתא. אבל 
בסתמא, ולא  ״אבל אתה נעשה לו ערב״לומר דמלשון הברייתא דנקט 

 קתני אבל חכמים אסרוהו, משמע לגמ׳ דשרי אף מדרבנן.
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, דדוקא כשהריבית מפורשת ז״ריאבשם  השלטי גבוריםתב כ גמ׳, שם.) יב
בשטר, שלוה ארבעה בחמישה, אסור. אבל אם ָּכלל הריבית עם הקרן 

 וכתב שהלוה לו חמשה, מותר לישראל להיות ערב. 
ה לדון בדיני ״י בד״רשפירש  גמ׳, שקיבל עליו לדון בדיני ישראל.) יג

, שיתבע מן הלוה תחילה, וכשלא ימצא אצלו יגבה מן הערב. אבל ישראל
כתב, דאפילו אם יכול לתבוע איזה מהן שירצה, שרי. דלעולם  א״הרשב

הריבית אינה אלא אצל הראשון. ורק כשהערב פרע עבורו נעשה לוה שלו. 
וכיון שתובע כמו שפרע לא הוי ריבית. והא דאסרינן בסתמא אצל נכרי, 
היינו משום דבדיניהם דנים כל ערב כערב שלוף דוץ, שאין הלוה יכול 

ל אלא את הערב, וכהאי גוונא מעיקרא חשבינן לישראל לתבוע הלוה כל
הערב כמו שלוה מהנכרי, וחזר והלוה בעצמו ללוה, נמצא שהוא ממש 

י, דמאי נפקא מינה אם יכול לתבוע ״מלוה בריבית. והקשה על פירוש רש
גם את הערב או לא, דהא מעיקרא אין הלוה חייב לערב כלל ואינו לוה 

שמתחייב לערב בשעה שפרע הערב, אם כן שלו, ואם האיסור מחמת מה 
גם בקיבל עליו, הא סוף סוף אם יתבע את הלוה ולא יהיה לו, יוכל לתבוע 
את הערב, ומשעה שיפרע הערב איכא איסורא. אלא על כרחך דלא 
חיישינן כלל למה שמתחייב הלוה לערב בשעה שפורע הערב, ודוקא 

בריביתא,  אוזיףא איהו ניהו דקא ״בשלוף דוץ אסור. וגריס הרשב
 ה והא״י בד״דרשהקשה,  ם שיף״והמהרדמעיקרא הוא המלוה בשלוף דוץ. 

פירש, דאינו תובע אלא הערב, ומשמע דאם יכול לתבוע שניהם, שרי, 
 .ה לדון״בדא, וסותר לדבריו ״וכהרשב

השתא מיהא שהנכרי אינו מפקירן וכו׳  ד,״ה בשלמא, בתוה״תוס׳ ד) יד
(סימן קפה  הקצות החשןו של נכרי וכו׳. שאם כן היה ישראל המקבל שלוח

ב) דייק מדבריהם, דכל היכא שנותן לאחר לזכות עבור המקבל, ואין ״סק
מפקיר הדבר שנותן, נחשב הזוכה שליח של הנותן לזכות למקבל, ובעינן 

, תמה על דברי הראמ״ה הורוויץשיהיה ראוי לדיני שליחות. ובהגהות 
י על ידי שליח ישראל, וכן לא יוכל התוס׳, דאם כן לא יוכל לקנות מנכר

למכור לנכרי על ידי שליח למאן דאמר דנכרי קונה בכסף [דהנכרי לא יוכל 
(יג.) שאמרו ליוחנן חקוקאה שהיה  בפסחיםלהקנות הכסף למוכר], ומצינו 

שומר על החמץ, צא ומוכרה לנכרים, ועל כרחך היינו מתורת שליחות של 
 הבעלים.

שהרי הוא הביאו אצלו והוי כנכרי שלוחו  ,ה אדעתא דישראל״י ד״רש) טו
י ונחמיר מדרבנן, אין ״, דמה שפירש רשא״הרשב ונחמיר מדרבנן. כתב

הכונה דאף בנתן הנכרי בשליחות הישראל אינו אלא מדרבנן, דבהא ודאי 
כיון שהמעות של ישראל ובאחריותו דישראל אסור מדאורייתא אף 

ן שנטל ונתן ביד, ראוי להתיר, כיון שנותנן על ידי הנכרי, אלא כוונתו, דכיו
שנותן מעצמו, אלא דמכל מקום נחמיר להחשיבו כאילו נותן אדעתא 

, דמותר ללוות י״תשובת רש(בסימן קס, סעיף טז) הביא א ״והרמדישראל. 
בריבית על ידי שליח, וכן ליתן הריבית על ידי שליח, כיון דאינו ריבית 

א ״והגרעאין שליח לדבר עברה. הבאה ממלוה ולוה, ואי משום שליחות, 
י לשיטתו כאן, דסובר דאף דממונו בא ״ע) כתב, דלכאורה רש״(בגליון השו

לידי אחר, לא מיקרי בא מלוה למלוה, אם לא עבר הממון על ידי גדרי 
 א].״שליחות. [ודלא כביאור הרשב

, דמדברי א״הרשבונחמיר מדרבנן כדמחמרינן בסיפא. כתב  ד,״בא) טז
י מבואר דאף להאי אוקימתא, בסיפא אסור משום חומרא דרבנן, ״רש

. ה כגון״כרבינו תם בתוס׳ דומטעם דיש שליחות לנכרי לחומרא. ודלא 
י דאף ״ואין הכי נמי דבנטל ונתן ביד ודאי הוי מדאורייתא, אלא כוונת רש

 בלא נטל ונתן ביד מחמרינן בסיפא. 
יחות בגדול כתב בראוי דכי כתב של ה קטן לית ליה שליחות,״י ד״רש) יז

ג), הא קטן מופלא וסמוך ״(בסימן קפב סק הקצות החשןלתרום. הקשה 
(בסימן טז) תירץ, דאין הכי  והמנחת ברוךלאיש יכול לתרום מדאורייתא. 

(סג:) לא ממעטינן קטן אלא בדבר שאינו ראוי  בגיטיןנמי דלדעת רב יהודה 
עוט מחמת דקטן אינו בעצמו. ולדעת רב חסדא שם דפליג, יש לומר דהמי

ה ״ד(י:)  י לעיל״ורשמצווה לתרום, ואף מופלא סמוך לאיש אינו מצווה. 
פירש, דאין שליחות לקטן משום דכי כתיב שליחות בין בפסח בין  וכי היכי

. ה קטן״ד(מב.)  ברש״י קידושין בגיטין, ״איש״ כתיב בענין. וכעין זה כתב
 רושיו.י פי״(שם) תמה אמאי שינה רשוהקצות החשן 
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כתב, דלא גרסינן מדרבנן, דזכיה א ״הרשב גמ׳, אית ליה זכיה מדרבנן.) א

לקטן מדאורייתא, כיון דלאו מטעם שליחות היא. ומכל מקום הא דבעי 
למימר דיהני זכיה לנכרי, אינו אלא מדרבנן, ורק מדמינן להו להוכיח דלא 

לנכרי איכא זכיה , דרבינא סבר דאף ד״הראב תליא הא בהא. והביא דעת
דהביאו,  ה מטבילין״ד(יא.)  התוס׳ בכתובות מדאורייתא. וכן משמעות

 . ״זכיה מיהא אית ליה״דאית דלא גרסי הכא מדרבנן, אלא גרסי 
, שזקף וכתב שטר ה וזקפן״י בד״רש פירש גמ׳, וזקפן עליו במלוה.) ב

) (בחשן משפט סימן סז והכנסת הגדולה עליהם כך וכך אני חייב לפלוני.
(יח.) בהקפת החנות,  בגיטין י, דהוא הדין גבי הא דאמרו״למד מדברי רש

והחזון יחזקאל  דאם זקפן במלוה משמטת, היינו דוקא על ידי כתיבה.
י כן ״(בהשמטות למסכת בבא קמא, עמוד עה) כתב, דמדלא פירש רש

בשאר דוכתי, משמע דבשאר דוכתי סגי בזקיפה בעל פה, דענינה להפקיע 
המיוחדות שהיו בחוב. והכא דוקא לענין ריבית לא סגי בזקיפה הזכויות 

כזו, משום דסוף סוף גובה ריבית, אלא בעינן להפקיע לגמרי החוב הראשון 
 ולהתחייב חוב חדש תחתיו, ולהכי בעינן שיכתוב בשטר.

 ש״הראכתב גמ׳, ואם לאחר שנתגייר זקפן וכו׳ ואינו גובה את הריבית. ) ג
המגיד ה אף הריבית של הזמן דקודם שנתגייר, וכתב (בסימן נז), דאינו גוב

ו) בשם יש מי שכתב, דמן הדין היה יכול ״ה ממלוה ולוה ה״(בפ משנה
(בסימן  הדרישהלגבות זו, אלא שחכמים החמירו לילך אחר הזקיפה. וכתב 

קעא), דדוקא אם זקף בסוף אסור לגבות הריבית שקדמה לגיורו, אבל בלא 
אר טעמא דמילתא, דכיון דזקף הכל כאחת, גזרינן ביובהגהה שם זקף שרי. 

ב) כתבו, ״(שם סק ך״והש(שם) ח ״הבאטו הריבית של אחר שנתגייר. אבל 
 דבלא זקף כלל כל שכן שאסור לגבות אף הריבית שקדמה.

(בסימן נז), דאף  ש״הרא. כתב גמ׳, רבי יוסי אומר וכו׳ וגובה את הריבית) ד
י יוסי. ואף דאיכא איסורא הריבית דלאחר הגירות שרי לגבות לרב

דאורייתא בהאי ריבית, מכל מקום יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן 
(באות נ) תמה, אמאי  והפלפולא חריפתאהתורה, ואפילו במקום עבירה. 

הוי איסורא דאורייתא, הא בשעת הקציצה בהיתר קצץ, ובקרא כתיב ״את 
ר הלואה אסור לו בנשך״. ואפילו לסוברים דקציצה דלאח לא תתןכספך 

(בסימן קעא) הביא  והטורמדאורייתא, מכל מקום הכא ליכא קציצה כלל. 
, שאינו גובה אלא הריבית של הזמן דקודם שנתגייר, ודלא ה״הרמדעת 
 ש.״כהרא

, ם״הרמבו) הוכיח מדברי ״ה ממלוה ולוה ה״(בפ גמ׳, שם. המגיד משנה) ה
ו גובה אף לרבי דדוקא אם זוקף לבסוף יכול לגבות, אבל בלא זקיפה אינ

כתב, דאף בלא זקיפה כלל גובה, משום דנתרבה  א״הרשביוסי. אבל בשם 
 עליו בהיתר, אבל זקיפה לאחר הגירות אינה מועלת כלל.

לא תשימון לאינשי במלוה ולוה משמע להו  ד,״ה שטר, בתוה״תוס׳ ד) ו
 א״המהרשכדאמרינן נמי לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע. כתב 

לא תחמוד בלא דמי ״(כה:), דמדבריהם מוכח, דהא דאמרו  בסנהדרין
והתוס׳ . היינו דאינשי טעו בכך, [מדמדמו לה ללא תשימון]. ״משמע להו

, כתבו בחד שינויא, דכן הוא האמת, דלא ה מעיקרא״ד(כה:)  בסנהדרין
ה ״ד(שם) תוס׳ (ה:) כתב, דמדברי  א לעיל״והמהרשתחמוד הוי בלא דמי. 

 ירשו, דכן הוא האמת ולא דאינשי טעו בהכי. מוכח דפ בלא דמי
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בחידושי כתבו  גמ׳, מודה בשטר שכתבו וכו׳ וגובה מנכסים משועבדים.) ז

, דהיינו דוקא ממה שמכר לאחר הודאתו, אבל בנוגע א״ן והרשב״הרמב
למה שמכר קודם אינו נאמן לחוב לאחריני, דחיישינן לקנוניא. וקמשמע לן 

אמרינן כיון דלא סהדי מפקי לקלא לא יטרוף, אלא כיון רבי אסי, דלא 
 דמודי ביה, הוי שטרא.

. גמ׳, אלא הא דתניא לשבח קרקעות כיצד וכו׳ נימא לא ניתן ליכתב) ח
(יד:) מוקמינן לה בלוקח מבעל חוב ולא  לעיל, הא ם שיף״המהרהקשה 

 בלוקח מגזלן. ואם כן ניתן ליכתב שפיר.
י ״רשפירש  על פי שאין לזה יש לזה.מתני׳, יצא השער פוסקין ואף ) ט

, שאף שאין למוכר יש לאיש אחר, ויכול לקנותו ה אף על פי״ד(סב:) לעיל 
(סג:) ביאר סברא זו, דאם לא  ם שיף לעיל״והמהרעכשיו בדמים שקיבל. 

ע). ״קנה עתה בזול, איהו דאפסיד אנפשיה. (ועיין באות הבאה בשם הסמ
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וסף מאי טעמא אמור רבנן פוסקין והקשה, בהא דאמרו התם, רבה ורב י
על שער שבשוק, דאמר ליה שקילי טיבותיך וכו׳ דהוה מזבנינא בהיני 
ושילי, הא במתניתין איתא לטעמא דאף על פי שאין לזה וכו׳. ותירץ, 
דקשיא לרבה ורב יוסף, דלא סגי בטעמא דמתניתין, דאף שהמוכר יכול 

טעמא, דללוקח נמי ליכא  לקנות, מכל מקום ללוקח יש הרוחה, ולהכי יהבו
, בהא ד״א בשם הראב״בחידושים המיוחסים לריטבהרוחה, וכן ביאר 

דאמרינן בגמרא בסמוך, ״דאי לית ליה יזיף בלקוט חבריה״, דמשמע 
(סג:) יהבו  לעילדההיתר תלוי במה שמצוי למוכר, ואילו רבה ורב יוסף 

לתרווייהו טעמא כלפי הלוקח דמצי זבין בהיני ושילי. וכתב, דאפשר ד
(סה.) גבי טרשא דרב פפא, דאמרינן ״מאי חזית  לעילבעינן, כדחזינן 

 דאזלת בתר דידך זיל בתר דידהו״, שמע מינה דלתרווייהו בעינן טעמא. 
, דאף שאין למוכר ה אף על פי״ד(סב:)  התוס׳ לעילכתבו  מתני׳, שם.) י

 פירות, כיון שאם בא לחזור הוה קאי במי שפרע, להכי חשיב כאילו
ג) כתב, דבמקום ״(חשן משפט סימן רט סקכ ע״והסמ נתייקרו ברשות לוקח.

דלא יצא השער, ליכא מי שפרע בפסיקה על פירות. [ובזה מתבאר הא 
דבעינן הכא יצא השער, דעל ידי זה איכא מי שפרע, וכסברת התוס׳.]. 

ג) כתב, דאף בפסק על דבר שלא יצא השער איכא מי ״(שם סקי ך״השאבל 
(סימן קעה, עמוד תקמב) דלדבריו בעינן  נתיבות שלוםתב בספר שפרע. וכ

למימר, דאף שהזכירו התוס׳ טעמא דמי שפרע, אין כוונתם דסגי בכך 
בלבד, דאם כן אמאי אין פוסקין עד שיצא השער, אלא בעינן לתרי טעמי. 

ב) הוכיח מדברי הפוסקים דסבירא להו דלא ״(בסימן קסג סק והחוות דעת
 דמי שפרע כדי להתיר פסיקא.בעינן לטעמא 

(החדשים), דקאי  א״הריטב. ביאר מתני׳, ופוסק עמו כשער הגבוה) יא
אכולה מתניתין, דבין ביש לו ובין בפוסק משיצא השער, צריך לפרש 
שפוסק כשער הגבוה, ואם לא כן יהיה במי שפרע אם יחזור בו מחמת 

 .ה ופוסק״ד) (עד: י לקמן״רשהזולא, אלא יקבל כשער של עכשיו. וכן פירש 
ן ״בחידושי הרמבביאר  גמ׳, אלא בשוק של עירות דלא קביע תרעיהו.) יב

(סג:), דכיון דלא קביע כלל, ליכא למימר אי בעי זבין, דאדאזיל ואתי  לעיל
איחלף ליה תרעא, שאין אדם טורח ליקח מיד. והא דסלקא דעתין 
(בסמוך), דדוקא ״באכלבי וארבי״ דמשיך תרעייהו טפי שרי, היינו משום 

י ״ורשדבשער זה מסתמא לא יתייקרו עד שיתן לו הפירות שפסק עמו. 
כתב, דהואיל ויצא השער החיטים מצויים לו.  ה יש לו״ד(סג.)  לעיל

(סימן קעה, כה, כו) כתב, דבאמת ביציאת השער יש ז ״ובשלחן ערוך הגר
 שיש שער שנמשך לזמן. ב.דהסחורה מצויה הרבה.  א.ב׳ תנאים 

 גמ׳, היו ישנות מארבע וכו׳ אין פוסקין עד שיצא השער לחדש ולישן.) יג
ט ״(בפ ם״הרמבאין פוסקין על חדשות. אבל  גריס,גרסינן  ה הכי״י בד״רש

המגיד ד) כתב בסתמא דאין פוסקין, וכגירסתינו. וכתב ״ממלוה ולוה ה
, דמשמע מהא, דאף אישנות אין פוסקין, דכיון שיש חילוק בין חדש משנה

לישן אין זה שער קבוע, שעתידין להיות שוין, או באחד משערים אלו או 
הוא כשער של עיירות שאין פוסקין עליו פחות מהן או יותר מהן, והרי 

 מפני שאינו קבוע.
 .) יד
ופירש  גמ׳, היו לקוטות מארבע וכו׳ עד שיצא השער ללוקט ולמוכר.) טו

ט ״(פ המגיד משנה, לבעל הבית בארבע. וכתב ה אין פוסקין״י בד״רש
ד), דמשמע מינה, דשרי לפסוק לבעל הבית משלש. וביאר ״ממלוה ולוה ה

ג), דלא דמי למה שכתב המגיד משנה (הובא באות ״(בסימן קעה סקז ״הט
יג) לגבי חדשות וישנות דאין פוסקין על ישנות, דדוקא שם הדרך שישתנה 

 השער, אבל כאן אינו עומד להשתנות ולהשתוות בתרויהו.
ם ״המהראו יש לו מעט כדרבי יצחק. ביאר  ד,״ה אין לוין, בתוה״תוס׳ ד) טז

ונא דהכא, דהא רב הונא גופיה , דאין כוונתם לפרש כן בדעת רב השיף
(עה.) אדרבי יצחק. [אל כונתם לומר הדין אליבא דרבי יצחק,  לקמןפליג 

 ].ה ולית״ד(עה.) לקמן  התוס׳דקיימא לן כוותיה, כדכתבו 
(בסימן  ש״הראמיירי דיש לו מעות ללוה דמצי זבין בשוקא. כתב  ד,״בא) יז

לוה דמים אף ד), דדוקא בסאה בסאה מהני מה שיש ל״סא, בדעת הראב
שאין לו פירות עצמן, ולא בהלוואה אחריתי, משום דבסאה בסאה איכא 

ש עצמו ״(סג:). והרא לעילוכדאיתא  ״חטי קדחו באכלבאי״נמי טעמא ד
כתב, דאף היכא דלית ליה זוזי כלל שרי, דהלוואת סאה בסאה על שער 
שבשוק שרו רבנן, וכמו דשרו בעד שיבא בני או עד שאמצא המפתח. 

עם שהקילו ביצא השער, דכיון דיצא השער יוכל לקנות באשראי, או והט
, אם כן אמאי לא תני במתניתין ם שיף״המהרללוות מעות ולקנות. והקשה 

(עה.) דלא ילוה כור חיטין בכור חיטין עד שיצא השער. כדקתני  דלקמן
 .״עד שיצא השער״במתניתין דידן 
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, דדוקא ה ברשות מוכר״התוס׳ בדכתבו  גמ׳, ברשות מוכר מותר.) א
, דאף בלא שכר בשם רבו(החדשים) כתב  א״והריטבכשנותן לו שכר עמלו. 

עמלו שרי, כיון דמאי דטרח, היינו אפילו אם היה מחייבו לפרוע מעותיו 
מיד, דרוצה להוליכה למכור ביוקר, כדי שיהיה ניכר כסוחר, ונמצא טורח 

ד) כתב כעין ״(בסימן קעג סקכ ז״והט בשביל עצמו, ולא בתורת אגר נטר.
 זה, דטורח בשביל שיגיעו המעות לידו, ואין זה שכר הלואה.

, דהיינו ש״הרשואף על גב דלא משיך וכו׳. כתב  ה יש לו שם,״י ד״רש) ב
(מז.) דפירי לא עבדי חליפין (והכי קיימא  לעילדוקא לדעת רב נחמן דאמר 

שוה בשוה פירי לא עבדי י דאף ב״לן), ולהכי לא קני בחליפין, וסובר רש
 . ועיין באות הבאה.ה פירי״ד(מו:)  כרבינו תם בתוס׳ לעילחליפין. ודלא 

סאה בסאה לאו ריבית קצוצה היא אלא אבק ריבית דרבנן.  ד,״בא) ג
(הלכות ריבית סימן כב), דהא טעמא דסאה בסאה  המחנה אפריםהקשה 

אינו מדאורייתא, משום דאפשר שלא יוקירו הפירות, אבל הכא פוסק ליתן 
, והוי ריבית קצוצה. ותירץ, דמכל מקום אפשר שיוזלו במקום היוקרעמו 

לשיטת הפירות דבמקום היוקר, ולהכי לא מיקרי ריבית קצוצה. עוד ביאר 
קודמת) דחליפין דשוה בשוה מהני אף בפירות, (עיין באות ה הראשונים

 נתיבות שלוםאם כן אין כאן הלואה כלל, אלא קני מיד בחליפין. ובספר 
(כלל ש ״ת הרא״בשוי, על פי מה שכתב ״א) ביאר דברי רש״(סימן קסב, ס

קח סימן טו), דהטעם דסאה בסאה לא הוי ריבית מדאורייתא, משום 
ורייתא אזלינן בתר המידה, ולא בתר דסאה לוה וסאה פרע. והיינו דמדא

הדמים. ולפי זה אתי שפיר, דאף בסוגיין דפורע לו בודאי מהיוקר, לא אסיר 
 מדאורייתא.

נוח להם לטרוח וכו׳ לקבל אחריות  ד,״ה מאי טעמא, בסוה״י ד״רש) ד
(החדשים)  א״והריטב הקשו על טעם זה. ה החמרים״ובתוס׳ דהדרך על כך. 

 וונא ריבית קצוצה היא.כתב בשם התוס׳, דכהאי ג
ועוד דפריך בסמוך וכו׳ ולא פריך לא לקבל  ד,״ה החמרים, בתוה״תוס׳ ד) ה

משמע שפירש,  ה נשקול״י ד״דברש(החדשים) כתב,  א״והריטבאונסא. 
שעשה כן לפנים משורת הדין, ופרכינן דכיון דעבד לפנים משורת הדין 

אין בדבר שום וקביל אונסא, אמאי לא שקיל שיתא, דאחר שקיבל אונסא 
 נדנוד ומראית עין.

 א״הריטבבחריש ובקציר מעט. וביאר  ה סייעו בגופה דארעא,״י ד״רש) ו
(החדשים) בשם התוס׳, דעל ידי החזקה שמחזיק בקרקע הקנה לו האריס 

 שיעור זרע שהלוה לו יותר על חכירותו. 
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הואיל ולא פסקת וכו׳ ואין מזכירים לומר  ה אחולי קמחלי גבך,״י ד״רש) ז

(החדשים), דיש שפירשו דאיסור ריבית  א״הריטבבשכר מעותיך וכו׳. כתב 
מאוחרת, היינו דוקא כשאומר לו טול זה בשכר מעותיך. וכתב, דאינו נכון, 

י, דכאן הדרך תמיד ליתן בעין ״אלא אפילו בלא אמירה אסור. וכוונת רש
ים כן משום הקדמת המעות, ולהכי אמר לו יפה, אלא דחששו שהם עוש

דכיון שלא פסק עמהם, וגם אין מפרשים שזה עבור הקדמת המעות, 
ה ״התוס׳ בדאמרינן דמתנה בעלמא יהבי משום עין יפה. [אבל מדברי 

, שהקשו מהלוהו ודר בחצרו, חזינן דסברי דאף בתוספת גמורה ושפכי
ית מאוחרת לאחר שפרע, כתב, דהיכא דיהיב ריבובחידושי הרמב״ן שרי]. 

לא מיתסר אלא אם כן אומר לו שזה בשכר מעותיך, אבל היכא שעדיין 
חייב לו, וכל שכן כשמוסיף לו בשעת פירעון עצמו, אסיר אף בלא אמירה. 
ולהכי בסוגיין דהוי בשעת הפירעון אי אפשר לפרש דטעמא משום שלא 

לל. ולא היתה אמרו (כתוס׳). ולהכי פירש, דהכא לא היה מקדים מעות כ
הלוואה, ורבינא היה חושש משום גזל, שסבר שבטעות מוסיפין לו, או 
שמעיקרא היתה כוונתו כמו שפירש בקושיא השניה, דארעא לאו דידהו, 

 ואינן יכולים למחול.
גמ׳, ראית שאינו נוהג כשורה מנין שאתה רשאי להשתעבד בו תלמוד ) ח
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, ה כתיב״ד(ג:)  בסוטההתוס׳ כתבו  לומר לעולם בהם תעבודו ובאחיכם.
דהאי דרשה אסמכתא בעלמא היא, (דהתם דרשינן לקרא למילי אחריני), 

 וקנס חכמים הוא כדי לייסרו.
, הא האי קרא בעבד עברי קאי, בחידושי חתם סופרהקשה  גמ׳, שם.) ט

ואם כן איך ילפינן מהתם דאף בן חורין שאינו נוהג כשורה מותר 
וב ״לא תרדה בו בפרך״ אף בעבד להשתעבד בו. ותירץ, דמה שאסר הכת

עברי, היינו משום דלא נמכר לעבודת פרך, ולהאי ענינא הוי כבן חורין. 
ואם כן שפיר יש ללמוד, כמו דעבד שאינו נוהג כשורה מותר להשתעבד בו 
עבודת פרך, ואף דלגבי זה הוי כבן חורין, הוא הדין שרי בבן חורין שאינו 

 נוהג כשורה.
 א״והריטבאית ספרים דלא גרסי טפי וכו׳.  בהו טפי,ה משתעבדי ״תוס׳ ד) י

(החדשים) יישב האי גירסא, דקא סלקא דעתיה דתרי איסורי עבדי, חדא 
משום ריבית, וחדא שמשתעבדים בהם עבודת עבד. אי נמי שהיו זנים 
אותם, אלא שמלאכתם היתה מרובה ממזונותיהם, וההיא טופיינא הוי 

 ריבית.
א ״הרשבכתבו  אזיל אפרוותא דזולשפט.גמ׳, משלם ליה כדקא ) יא

(בסימן סט), דמיירי שהתנה עמו שאם יפשע ישלם לו, דאם לא כן  ש״והרא
(החדשים) כתב בשם  א״והריטב הוה ליה כמבטל כיסו של חברו דפטור.

מורי הרב, דאף שלא קיבל עליו תשלומין, חייב, דכיון דמחמת הבטחתו 
ה בעצמו או על ידי אחרים, חייב נתן לו מעותיו, ומחמת שסמך עליו לא קנ

לשלם לו מה שהפסיד בהבטחתו, דבההיא הנאה דסמיך עליה ונותן לו 
 ממונו, משתעבד ליה מדין ערב.
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סימן בטור (הובא הרמ״ה שיטת וזבן לחד מינייהו זבן לכולהו. גמ׳, ) א
בשיטה קפד), דאפילו אמר בהדיא דלפלוני זבין, לא קנה הפלוני. וכן כתב 

, דלא רבינו יהונתןבשם  בשיטה מקובצתוכן כתב הרמ״ך. בשם קובצת מ
דאם מהרמב״ן, (החדשים) הביא הריטב״א יכול לחזור משליחותו. אבל 

ר׳ ישעיה, שם) בשם הטור (פירש להדיא דזבין לחד מינייהו קנה. וכן הביא 
דאמר כן בפני עדים, והיינו הב״ח, דאם מפרש קודם שקנה, קנה, וכדביאר 

) כאן איתא להדיא, ר׳ ישעיה(בפסקי רי״ד משום שחוזר משליחותו. אמנם, 
לקנות לאחד, מהני. וביאר, דאף דקתני בגמ׳ דזבין לחד  בלבודאף אם היה 

כוונת הגמ׳, שהביא לאחד מהן, והלך השליח לדרכו , מינייהו זבן לכולהו
לחד קנה, מהני, דחזר בו ולא פירש דקנה עבורו, אבל אם פירש ד

בקונטרס הראיות) כתב, דמלשון הגמ׳ לא הריא״ז (משליחות האחרים. אך 
 משמע כן.

כתב  גמ׳, ולא אמרן אלא דלא צר וחתים איניש איניש לחודיה וכו׳.) ב
דקאי אשליח, דאם השליח עירב המעות  רש״י(סימן קפד), דשיטת הטור 

(שם הדרישה לכולהו. וכתבו ביחד, אף דהם לא נתנו המעות מעורבים, זבן 
רש״י בד״ה סימן כב סק״י), שדקדק כן מלשון בבא קמא (והחזון איש סק״א) 

שכתב, דלא צר וחתים מעות של כל איש. דהיינו שלא צר השליח.  דלא,
דאי קאי אמשלחים, הוי ליה למימר, דלא צר וחתים כל איש בעצמו. ולפי 

חתומים לאו דוקא. אמנם דצריך לומר דהבית יוסף בבדק הבית, זה כתב 
דזבן לכולהו, דטעמא הרמב״ן, בשם  ביאר (החדשים)אמנם הריטב״א 

משום שכולם נתנו לו במעמד אחד ולא הקפידו, נעשו כשותפין, אבל 
, גלו דעתייהו דלא משתתפי. עוד כל חד מינייהו זוזי דידיהבדצר וחתים 

דהיינו בלא עירב המעות, אבל אם עירב המעות, קנה לכל אחד לפי כתב, 
 שיעור מעותיו. 

(סימן עב) פירש הרא״ש  , חותם שרושמין וכו׳. אבלרש״י ד״ה סיטומתא) ג
כדרך שנהגו הסוחרים דבגמר המקח תוקע כף לחבירו ובזה ר״ח,  בשם

 נגמר המקח. והוסיף, דכל כיוצא בזה, שנהגו לגמור המקח, כגון במקום
 .שנוהגים שנותן הלוקח מטבע אחד למוכר ובזה נגמר המקח, מהני

לכאורה נראה לבאר דברי רב  [גמ׳, רב חביבא אמר למקניא ממש.) ד
חביבא, דאף דלא נהיגי למקני ממש, (דבכהאי גוונא לכולי עלמא קני) מכל 
מקום נוהגים, שמי שעשה סיטומתא נותנים לו, ולכך קונה, ואין הפירוש 

 ף דלא נהגו בכך, הוי סתם קנין מדרבנן. (ש.א.)].דלרב חביבא א
(סימן רא סק״ב, הסמ״ע ביאר  גמ׳, רבנן אמרי לקבולי עליה מי שפרע.) ה

וסימן רד סקי״א), דחכמים תיקנו דהאי רושם כיון דהוי התחלת הקנין 

כנתינת מעות דמי, וכיון דלא נגמר עדיין קנינו, אין עליו אלא קבלת מי 
 שפרע. 

(לעיל דף מז: מח.) הוכיח מכאן, דאיכא מי שפרע גם ״א הרשב גמ׳, שם.) ו
היכא דמדינא אינו קונה, ולפיכך גם היכא שנתן מעות באופן שלא קנה מן 

(הובא בשיטה מקובצת שם) כהר״י מיגש התורה, איכא מי שפרע. ודלא 
שכתב, דאפילו לא קנה, כיון דאיכא דברים ומעות, ישנו במי שפרע. 

 ד סק״ב), כתב לדחות הראיה.(סימן ר״והקצות החושן 
, דהטעם דחל הקנין משום, הרשב״אכתב גמ׳, ובדוכתא דקנו ממש קני. ) ז

שהמנהג מבטל ההלכה. וכן כל כיוצא בזה, כל דבר שבממון על פי המנהג 
 קונין ומקנין, הלכך בכל דבר שנהגו התגרים לקנות קונין.

סימן רא (הנתיבות המשפט כתב  גמ׳, ובאתרא דנהיגו למקני ממש קני.) ח
סק״א), דדין סיטומתא לא מהני אלא מדרבנן, והוכיח דבריו, דהא קנין 
דרבנן לא גרע ממנהג הסוחרים, ואפילו הכי לא חשבינן ליה רק לקנין 

חתם  שו״ת(שם סק״א), הביא מהפתחי תשובה דרבנן לענין קידושין. אך 
(יו״ד שיד), דהוי מדאורייתא. וטעמא דמהני מדאורייתא, ביאר  סופר

החתם סופר, משום, דבממון אזלינן בתר המנהג, והודיענו רבא, שהדין כן 
מן התורה, דכל שהנהיגו הסוחרים הוי כאלו התנו, וכל תנאי שבממון 
קיים מדאורייתא, ולא הוי כקניני דרבנן דלא מחלו בכך הסוחרים מרצונם 
אלא אנוסים בתקנתם ומטעם הפקר בית דין, בזה יש לומר אין כח ביד בית 
דין אלא להפקיע ולא להקנות, אבל מה שהנהיגו מרצונם הטוב כל תנאי 

(מערכת הקנינים סימן י״א) ביאר, בשערי יושר שבממון קיים מן התורה. ו
דכל הקנינים אין הקנין חל על ידי עצם המעשה, אלא דהמעשה מגלה על 
גמירות דעת, ולכך היכא דמנהג הסוחרים לקנות באיזה אופן שיהיה, הוי 

 (ח״א סימן א׳ ענף א).בדבר אברהם רות דעת. ועיין גמי
כולהו לאותבינהו לרב ושמואל וכו׳. פירש  ,רש״י ד״ה על העביט) ט

(בפירוש קמא), דבכל הקושיות כוונת הגמ׳ להקשות גם המהרש״ל 
לגבי  התוס׳ ד״ה תני,לשמואל, דכימור מקרי בידי שמים, וכמו שכתבו 

המהרש״א, . וכן לגבי ביצים כתב כימור זיתים, והוא הדין כימור ענבים
כתב, דיבוש לא הוי בידי שמים, התוס׳ הרא״ש דיבוש הוי בידי שמים. אבל 

דהא יכול לייבש באויר העולם. אלא כתב, דכל שאין לו אלא עפר לא 
מיקרי יש לו, דומיא דזבל בימות הגשמים לחכמים. ועיין עוד במהרש״א 

 גמ׳.דמפרש, שאין כוונת רש״י על כל קושיות ה
היינו נמי לשיטת שמואל לעיל,  גמ׳, אין פוסקים על הביצים עד שיעשו.) י

 אדם אפילו מאה פוסק, ועיין באות הקודמת. דסבירא ליה דמחוסר בידי
וכשהיו מכניסין אותו אין מכניסין אותו בתוה״ד,  רש״י ד״ה בעפר לבן,) יא

דיש מפרשים כוונת רש״י, דר׳ יוסי המהר״ם שיף, אלא מגובל וכו׳. כתב 
פליג אף בעפר לבן, וסבירא ליה דאין צריך שיעשו, אלא מספיק שיהיה לו 

). והוקשה כתוס׳ ד״ה וכפר שיחיןעפר, וכדנראה מהמשך הסוגיא, (ודלא 
לרש״י, הא אמר ר׳ יוסי במה דברים אמורים בעפר לבן, דמשמע דבכהאי 

לכך פירש, דעושים אותן ביצים גוונא מודה לר׳ מאיר דבעינן שיעשו, 
ובשו״ת הריב״ש ]. ברש״י ד״ה אבל בעפר שחורבמקום אחר. [וכן משמע 

שכתב שצריך שיהא רש״י בד״ה בד״א, (סימן רע״ד) רצה לומר, דלכך כיוון 
מוכן בידו, ולא כתב שצריך שיעשו, אך כתב שהוא דוחק. ועיין עוד ביאור 

 במהר״ם שיף.אחר ברש״י, 
שהביצים לענין קדירות כעין לקוטות שיחין, בתוה״ד,  תוס׳ ד״ה וכפר) יב

 הרא״שדסבירא להו לתוס׳ כשיטת המהרש״א, למוכרי תבואה. ביאר 
(עב:) היה הוא תחלה לקוצרים פוסק  לעילדהא דקתני במתניתין , (סימן ס)

רש״י  עמו על הגדיש, היינו דוקא כשער הלקוטות ולא פחות, ודלא כפירוש
 ד״ה פוסק עמו. (שם)

כתב גמ׳, לעולם כרבי יוסי ובאתריה דאמימר עשיק עפרא וכו׳. ) יג
דלכאורה כיון דעשיק הוי כעפר לבן, ואף על פי כן מבואר המהר״ם שיף, 

שהובא באות יא). והא רש״י ד״ה בעפר לבן (דלא בעינן שיעשו, וכשיטת 
דהיינו במהר״ם שיף, דקתני אי דמעיילי עפרא סמכא דעתיה וכו׳, מבואר 

ור ריבית תלוי במי שפרע, דהיכא דאיכא מי שפרע מותר משום דאיס
ד״ה  (סג.)רש״י לעיל לקצוץ היכא דאית ליה, אף שלא יצא השער כדפירש 

, ד״ה וכפר תוס׳דהוא דוחק). ולשיטת  המהר״ם שיף,(אך כתב  יש לו מותר.
והמהר״ם (סימן רע״ד) בשו״ת הריב״ש דאף לר׳ יוסי בעינן שיעשו, ביארו 

פר השחור היה ביוקר, מכל מקום היה מצוי יותר מעפר דאף שהעשיף, 
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לבן בשאר מקומות, ולכך סבירא ליה דאין צריך שיעשו, ואפילו הכי צריך 
השיטה  וכן כתבהריב״ש, שיהיה לו עפר דאין זה מצוי לגמרי. עוד ביאר 

דאיירי שלא פסק על סכום קצוב, ולכך לא חשש לריבית, ומה מקובצת, 
שביל שלא יוכל המוכר לחזור דיהיה מי שפרע, שהמתין, אינו אלא ב

 וכוונת הגמ׳ הוי אף לר׳ יוסי, עיין שם בארוכה.
 

 דף עד ע"ב
, (אות נג)התפארת ישראל כתב גמ׳, ימות הגשמים איכא בינייהו. ) יד

דטעמא דר׳ יוסי דאסר אפילו בימות החמה, לפי שאדם מחזיק הזבל 
 לעצמו ולא מוכרו.

כגון שלא נשתנה השער או הפוסק ע״מ לקבל רש״י ד״ה בחד תרעא, ) טו
מז:),  לעיל(והפני יהושע (הכא) המהר״ם שיף מיד ונשתהה וכו׳. כתבו 

דלר׳ שמעון יכול הלוקח ) ד״ה אי אמרת, (שםתוס׳ דבדבריו מיושב הוכחת 
מדאמרינן הכא ד״ה אי אמרת).  שם)כרש״י (לחזור בו היכא שהוזל, (דלא 

לא בתרי תרעא, דרש״י מפרש דחד תרעא, דר׳ שמעון איירי בחד תרעא ו
היינו שפסק על מנת לקבל מיד, ותרי תרעא לא הוי אלא היכא שפסק 

 לקבל לאחר זמן.
דהא דאין רש״י ד״ה ותיפוק, כתב גמ׳, ותיפוק ליה דשליח שוייה. ) טז

לשליח מי שפרע, דמה בידו לעשות שבית דין מקללין אותו. וכתב 
(החדשים), דלא מיבעיא אם הודיע  הריטב״אוכן כתב בחידושי הרמב״ן, 

השליח למוכר שהוא שליח, אלא אפילו לא הודיעו, כיון שאין חוזר 
 מדעתו, ולא החמירו עליו שיקחנו.

אבל אי מתני׳ רבנן היא איכא שלש מחלוקת תוס׳ ד״ה דלמא, בתוה״ד, ) יז
וכו׳. [צריך לומר דהיינו לסלקא דעתך, אבל למסקנא, דמודה רבי שמעון 

הוו שתי מחלוקות בלבד, דמודה רבי שמעון לרבנן דלוקח  בתרי תרעי,
 יכול לחזור בו].

תמה, הא פתחי שערים בספר  מתני׳, אלא שרצה להחמיר על עצמו.) יח
איסור הלואת סאה בסאה הוי בשעת הלואה, ובמה תיקן שנטל כשעת 
הזול. וכתב דצריך לומר, דכיון דחומרא בעלמא היא, לא החמיר על עצמו 

לואה אלא בשעה שנטל, או שבאמת התנה כן בשעת כל כך בשעת ה
 הלואה.

שאם הוזלו נוטל מהן כשער הזול. כתב  רש״י ד״ה שהיה ר״ג, בתוה״ד,) יט
דהא דנקט לה, היינו משום שהיא בבא הראשונה, אבל בזול התוס׳ יו״ט, 

והוקרו הוי רבותא טפי, דהשתא מקבל חטין מועטין ממה שנתן. והביא, 
  העתיק, שאם הוקרו. : מדפי הרי״ף)(מדהנמוקי יוסף  דאמנם

(סימן קסב החוות דעת כתב  גמ׳, וכי קא נחית לבציר מהכי קא נחית.) כ
דאם לא עשתה השדה פירות אין הט״ז, סק״ז בביאורים), דנראה מדברי 

וכן  .נותן לו, דלא הוי הלואה, אך כתב לחלוק עליו דיכול להיות כחוכר
דמתנה עמו או שיביא לו הראב״ד, בשם  שכתב מהשיטה מקובצתהביא 

 סאה מהשדה או שיביא לו דינר.
 

 דף עה ע"א
דכיון שקצץ כי הוזלו נמי יטול  רש״י ד״ה וקוצץ,פירש גמ׳, והלא קצץ. ) א

(ח״א סימן י), דאפילו אם יחזיר לו עתה המהרי״ט דמים שקצץ וכו׳. כתב 
(סימן לג סעיף  בשולחן ערוך הגר״זבפירות שווי הדמים שקצץ, מותר. אך 

 לב) אסר, דמיחזי כריבית שמקבל יותר ממה שנתן.
(יור״ד סימן הפתחי תשובה כתב  גמ׳, אם לא קצץ הוזלו נוטל חטיו.) ב

, דהיינו אף שמסכים הלוה לפרוע כפי שווי הבית אפריםקס״ב סק״ג) בשם 
בריטב״א החיטים בשעת ההלואה, אסור משום ריבית. וכן מפורש 

כמחנה אפרים (צז.). ודלא  ס׳ רבינו פרץ בבא קמאובתו(החדשים) הכא, 
 הלכות רבית סימן כז).(
, ומיהו נראה דאין צריך לדקדק תוס׳ ד״ה ולית הלכתא כוותיה, בסוה״ד) ג

(יורה דעה סימן קס״ג סק״א בביאורים), דכיון שאינו החוות דעת וכו׳. ביאר 
יא מקנה לו מדעתו דהא מקבלה בהלואה, אלא שחכמים חשבוהו כאילו ה

והתוספות נחלטת למלוה, משום הכי יכול ללות עליה כמה פעמים. 
(ל.) גבי המלוה מעות את הכהן בגיטין כתב, דכהאי גוונא איתא הרא״ש 

ואת הלוי מפריש עליהן, ואם מתו והניחו יורשין שירשו קרקע מפריש, 
ואפילו לא הניח אלא מלא מחט גובה מלא קרדום ואותו מלא מחט נתפס 

 מפריש.על כל מה ש
אסור לומר לחבירו לשון הלואה ופריעה. טעמא דאין  תוס׳ ד״ה ומשום,) ד

(קמח.) דאתי למכתב. והא דאסור לומר   בשבתלומר לשון הלואה, מבואר 
(או״ח סימן ש״ז, יא), שמא המלוה ימחוק החוב. הלבוש לשון פריעה, ביאר 

 (סימן קנ״ו), לא כתב כן.בשו״ת הריב״ש אך 
משום מדה ומשקל ומנין נקט לענין גזל. כן כתב  , אבל עובריםבתוה״ד) ה

דרישא הוי משום גזל, אם לא מחזירים הראב״ד, בשם בשיטה מקובצת 
על הרמב״ם פ״ז מגניבה ה״י) בליקוטי הגר״א (בדיוק כמו שלקחו. וכן כתב 

 כרש״י הכא ד״ה עוברין.. ודלא ד״ה בניו (קמט:) רש״י בשבתבשיטת 
התוס׳ הקשה  ידים אסר הלל וכו׳.ודוקא במקפתוס׳ ד״ה וכדברי, ) ו

, מאי ריבית איכא, והלא אדרבא כשהוא פורעו, מתוך קפדנותו הרא״ש
הוא מדקדק שלא יתן לו יותר, ולא יבואו לידי ריבית, ותירץ, דמכל מקום 
פעמים הוא בוש להראות שהוא מקפיד, ומוותר קצת. ואף על פי כן הוא 

 מקפיד בלבו הלכך הוי ריבית. 
המהר״ם  קט בני חבורה שרגילין ללות זה מזה וכו׳. ביאר, דנבתוה״ד) ז

דכיון דהוצרך לכתוב בני חבורה, מטעם שכתבו התוס׳, הוצרך שיף, 
 לכתוב המקפידים, דסתם בני חבורה אינם מקפידים זה עם זה.

בספר הקשה  גמ׳, מידע יגעי ברבית אסורה ומתנה הוא דיהבו אהדדי.) ח
ן לך תינוק בישראל שלא יודע (שער מ״ו ח״ד אות ב), דאיהתרומות 

שריבית אסורה וכולן תלמידי חכמים בזה. וביאר, דהכא בתלמידי חכמים 
שהם גדולים בחכמה ויראת שמים ויודעים בלבם דנותנים בלב שלם ובלא 

 הערמה. ועיין עוד שם.
גמ׳, א״ל שמואל לאבוה בר איהי הלויני מאה פלפלין במאה ועשרין ) ט

דמהכא ר׳ נתן ב״ר מאיר, בשם הרמ״ך בשם  בשיטה מקובצתכתב  פלפלין.
מוכח דמותר לתלמידי חכמים אף להתנות בשעת הלואה, ולא דמותר 

הרמ״ך, והמגיד וכן דייק הרמב״ן, דוקא בריבית מאוחרת. אבל שיטת 
(פ״ד ממלוה ולוה ה״ט), דאין ההיתר אלא בריבית משנה מהרמב״ם 

דברי שמואל, דהכי  הרמב״ן)(בשם המגיד משנה מאוחרת, ולפי זה ביאר 
קאמר, הלויני מאה פלפלין, ואפשר שבשעת פרעון אפרע לך מאה ועשרין. 

 (סימן ק״ס סקל״ח).בביאור הגר״א ועיין עוד ביאור 
(החדשים), דהיינו הריטב״א פירש  גמ׳, מותר לו לאדם להלוות בניו וכו׳.) י

 (פ״ד ממלוה ולוההלחם משנה להלוות לבניו ולא ללוות מהם. וכן דייק 
(שער מ״ו ח״ג אות ב), הגידולי תרומה אבל מרש״י ד״ה להטעימן. ה״ח) 

כתב בדעת רש״י איפכא, עיין שם. וטעם הדבר שמעיקר הדין אין כאן 
(החדשים), לפי שהם סמוכין על שולחנו, וכל מה הריטב״א ריבית, ביאר 

(שם)  והלחם משנה ד״ה בניו.(קמט:)  רש״י שבתשבידם שלו הוא, וכן כתב 
דעסקינן אפילו באין סמוכין על שולחנו, וההיתר הרמב״ם, בדעת  פירש

משום דכשהוא מלוה להם המעות, הוא נותן להם במתנה גמורה, דאינו 
בפרישה מקפיד עליהם, וכן מה שנותנים לו, נותנים במתנה גמורה. ועיין 

 (סימן קס סקי״ג) דפירש טעם אחר.
 

 דף עה ע"ב
מבואר, דעוברים אף היכא התוס׳ ד״ה ערב מדברי מתני׳, והעדים. ) יא

(מצוה סח, א) העיר, דאם כן מה והמנחת חינוך שהיה מלוה בלי עדים. 
התוס׳ לעיל קעבדי, ולמה עוברים על ״לא תשימון״. עיין בדבריו. [ובדברי 

משמע דעוברים רק היכא דחותמין על השטר, ולפי זה ד״ה שטר,  (עב.)
בשלטי (מ״ג.). אך  תות דרב אחאיבשאילאתי שפיר, וכן כתב להדיא 

(מה: מדפי הרי״ף) מבואר, דגם במלוה על פה הם עוברים בלא  גבורים
 תעשה. (ש.א.)]

(דרבי במכילתא וכן פליגי רבי ורבנן מתני׳, וחכמים אומרים אף הסופר. ) יב
שמות כב, כד) ובפנים יפות (ישמעאל משפטים, מסכתא דכספא פרשה יט). 

 סופר כשר לעד. רצה לומר, דנחלקו אם כתב
(פ״ד ממלוה המגיד משנה ביאר  מתני׳, ומשום לא תהיה לו כנושה.) יג

ולוה ה״ב), דבלאו זה נכלל כל דבר שדרך הנושים לעשות, דהיינו שאין 
מלוים ממונם בחינם, וכן שנושים את הלוה בזמן הפרעון, אלא דאיסור 

בספר הנגישה בחזקה הוי רק בעני, והלואת ריבית אסור בכולם. וכן מבואר 
ן מבואר (מצוה סז.). [וכ ובספר החינוך(ל״ת רל״ד),  המצוות לרמב״ם

(סב.), שפירשו דחזרת ריבית מתקן גם הלאו דלא תהיה ברשב״א והרמב״ן 
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כתב, דגם בריבית האיסור הוא רש״י להלן ד״ה מלוה לו כנושה]. אבל 
דלדבריו אינו בענין איסור ריבית. המהר״ם שיף, כשתובעו ודוחקו. והקשה 

דאורחא דמילתא היא שדרכו של המהר״ם שיף והתורת חיים, וביארו 
(יור״ד ובשו״ת אגרות משה המלוה בריבית שחס על מעותיו ודוחק הלוה. 

ח״ג סימן קס״א הערה כב) ביאר בדעת רש״י, דתובע ריבית עובר תמיד על 
לא תהיה לו כנושה, ואף שיש ללוה לשלם, דכיון דמחמת האיסור אינו 

בתוס׳ יכול לשלם, הווי כתובע ממנו הלואה שאינו יכול לשלם. ועיין עוד 
 ״ט.יו
מדברי גמ׳, תלמוד לומר נשך כל דבר אשר ישך אפילו דיבור אסור. ) יד

(מישרים ח, א) נראה, דהוי ורבינו ירוחם (מו, ג, יג) ספר התרומות 
ד״ה צדקה, ובשו״ת הריב״ש (ח:) בתוס׳ קדושין אסמכתא, ומדרבנן. אבל 

(שם), דאין הקובץ שיעורים (קמז) מבואר, דהוי דרשה גמורה, והקשה 
ר כלום, וביותר דלא הויא ריבית קצוצה, שלא קצץ על מנת הלוה חס

והנתיבות המשפט (פ״ה ממלוה ולוה). הקרית ספר שתברכני, וכן הקשה 
(הנדפס על השולחן ערוך סימן עב) כתב, דהיינו בקצץ עמו על מנת 

 שתברכני.
(פ״א ממלוה הלחם משנה כתב  גמ׳, תלמוד לומר לא תהיה לו כנושה.) טו

דאינו עובר בלאו, אלא הוי איסורא גרידא, עיין רמב״ם, הולוה ה״ב) בדעת 
 (מו, ג, יד) מבואר, דהוי איסור דרבנן. ובספר התרומותעוד בדבריו. 

(פ״ב ממלוה ולוה הלחם משנה כתב  גמ׳, ומלוה אותן שלא בעדים.) טז
ה״ז), דאף שגם בעדים יכול לטעון פרעתי, לא חיישינן להכי, דלא חיישינן 

שעולה רש״י ד״ה עובר, ישכח ההלואה. ומה שכתב דיכפור ברשע, אלא ש
(חו״מ סימן ע׳ הפרישה על רוחו של לוה לכפור, אין כוונתו במזיד. אבל 

 סק״א) כתב, דמדברי רש״י משמע שיכפור במזיד.
שעשה כן בהגהות היעב״ץ, כתב  גמ׳, שלח ליה בהדי פניא וכו׳.) יז

יון, דלכאורה הוי לנסותו, אם גם בעת טרדה יזכור להעמיד עדים. [וצריך ע
(לב.) ״ודלמא רתח וקעבר אלפני  בקידושיןלפני עור, וכדאקשו כהאי גוונא 

 עור״ (ש.א)].
 


 

(סימן ב), הגהות אשרי מבואר בדברי  מתני׳, שוכר עליהן או מטען.) יח
(עח.) דשוכר עליהן רק עד כדי לקמן דאינו מדינא דגרמי, דהא מבואר 

סימן כא סקכ״ח), מהא דשכר  בבא קמא(החזון איש שכרן. וכן הוכיח 
 להביא חלילים לכלה או למת ולא הביאו, דלא הוי הפסד ממון, אלא כתב,

), דהוי קנס חכמים (וכן כתב ד״ה אין להם(עו:)  תוס׳ לקמן(לשיטת 
שים הכא, ולעיל עג: (החדוהריטב״א סימן שלג סק״ג). הנתיבות המשפט 

ד״ה האי מאן) כתב, דחיובם מדין ערב, דבהנאה דסמיך עלייהו משתעבדי, 
והא דאין שוכר עליהן אלא עד כדי שכרן, דאמדו חכמים דלכך שיעבד 

הרשב״א, (סימן שלג סקל״ד) כתב בשיטת בביאור הגר״א נפשיה. אבל 
 שהובא להלן באות הבאה דחיובם מדינא דגרמי, וצריך ביאור.

(הלכות שכירות המחנה אפרים . סמך עליהןוהוא  רש״י ד״ה מקום,) יט
פועלים סימן ז) דייק מדבריו, דאיירינן בגוונא דמצי למצוא פועלים אחרים 

(החדשים). הרשב״א והריטב״א כששכרם, אבל בלאו הכי פטורין. וכשיטת 
(סימן ב) כתב, דעסקינן כשלא יכל למצוא ההגהות אשרי בשם מהרי״ח ו

חרים, אבל בלאו הכי, חייבים לשלם כל ההפסד מדינא דגרמי. פועלים א
כיון המחנה אפרים, והא דלהרשב״א אין הם חייבים מדינא דגרמי, ביאר 

 שאין הנזק אלא לאחר זמן, לא הוי גרמי.
(השני), לעשות מלאכה בקבלנות וכו׳. רש״י ד״ה השוכר את האומנין ) כ

הדין בשכיר יום, והא (עז.) מה לקמן דהגמ׳ דנה המהדורא בתרא, כתב 
דפירש רש״י בפשיטות דמיירי בקבלנות, היינו משום דמבואר שם, דאם 
הוי דין אף בשכיר יום, היינו כוונת מתניתין בסיפא, שכל החוזר בו ידו על 

 התחתונה, ואם כן הכא ודאי איירי בקבלנות.
לאחר שעשו מקצת. עיקר דברי רש״י נצרכים [רש״י ד״ה וחזרו בהן, ) כא

בעל הבית חזר בו, דכל מה שידו על התחתונה, לאחר שעשו להיכא ד
(עו:) אות יג ויז). אבל בשלא עשו מקצת, אף  וכדלקמןמקצת דהוי כקנין (

שהוזלה מלאכת פועלים, אין משלם להם כלום. אבל היכא דהפועלים 
חזרו, אם לא עשו מקצת, לא שייך שיהיה ידם על התחתונה, דידם על 

שמעכב משכר מה שעשו,  ד״ה ידם,בסמוך רש״י התחתונה היינו כדפירש 
 ואם לא עשו מקצת אין ממה לעכב. (ש.א.)].

דדווקא הכא עסקינן המהדורא בתרא והתוס׳ יו״ט, שם. כתבו בא״ד, ) כב
הרא״ש בשעשו מקצת, אבל בדבר האבד אף שלא עשו מקצת, וכדכתב 

הקצות (עו: ד״ה והוי). אבל הרמב״ן וכן כתב בשם הראב״ד,  (סימן ב)
דאף בדבר המהר״ם מרוטנבורג, (סימן שלג סק״ג) כתב בשיטת החושן 

 האבד מיירי דוקא בהתחילו במלאכה.
ואם הוזלו פועלים וכו׳, ואין רש״י ד״ה ידם על התחתונה, בתוה״ד, ) כג

יכולים לומר לו וכו׳. מבואר בדבריו, דהיכא שידם על העליונה, מקבלים 
מלאכתו. ולפי זה, לרבנן  כל שכרם, חוץ ממה שצריך הבעל הבית להשלים

(עו:) אמתניתין, וסבירא להו דידם על העליונה, וכן בשכיר  לקמןדפליגי 
(עז:), היכא דהשכירם בב׳ סלעים  לקמןיום דלכולי עלמא ידו על העליונה, 

ליום וחזרו בהם באמצע היום, והוזלו פועלים לסלע אחד ליום, יתן להם ג׳ 
(לספר קנין סימן ל) בשם בתשובות מיימוני דינרים לחצי יום. וכן הביא 

(סימן שלג) גבי שכיר יום. הטור הכא, לגבי מלמד שחזר בו. וכן פסק רש״י 
(שם סקי״ט), תמה עליו, דמה סברא יש בזה, וכתב, דלא מצא כן והש״ך 

על פי מה הטור, (שם סק״ח) שיטת הקצות החושן בשום פוסק אחר. וביאר 
קנין סימן לא), דגדר פועל הוי כעין עבד  (לספרבתשובת מיימוני שכתב 

עברי, וחזרתו בחצי היום הוי כעין גרעון כסף דעבד עברי, וכיון דבעבד 
(כ.) דמחשבין להקל, הוא הדין בעבד עברי.  בקידושיןעברי קיימא לן 

עו.  שםדפליגי על רש״י (כמו שכתבנו ד״ה השוכר (עו.) התוס׳ לקמן  [אמנם
דאין גדר פועל ד״ה חלה, (יז.)  בקדושיןתם אות ט׳), סבירא להו כשיט

כעבד עברי, ואפילו אי הוי סבירא להו דהוי כעבד עברי, אין מוכרחין לומר 
 דגדר חזרת פועל הוי מדין גרעון כסף].

משמע ליה בין בשכיר יום בין תוס׳ ד״ה השוכר את האומנין, ) כד
 דאין כוונתם, דהיכא דקתני אומן, בהכרחהמהרש״ל, בקבלנות. כתב 

משמע גם בשכיר יום, דהא בסיפא קתני השוכר את האומנין, ועסקינן 
(בתרא). אלא כוונתם,  רש״י ד״ה השוכר את האומניןבקבלנות וכדפירש 

דאומנין כולל שניהם, במקום שיוכל לדבר אף בפועל. אבל בקבלן לעולם 
דמשמע דבריו דבפשטות  ד״ה לאו ולאתויי,(עז:)  רש״י לקמןאיירי. [ועיין 

 ורה היינו בקבלנות, ויש לדחות (ש.א.)].לכא
 

 דף עו ע"א
ואם הוזלה מלאכת פועלים על רש״י ד״ה ואם בעל הבית, בתוה״ד, ) א

(החדשים), הריטב״א כרחו יתן להם כמה שפסק וכו׳. בטעם הדבר פירש 
דהוי כדבר האבד לפועלים, שכיון שהוזלה מלאכתם, אם ישכירו עצמם 

עוד כתב הרמב״ן. עתה, לא ישלמו להם אלא לפי שער הזול. וכן ביאר 
דנפקא מינה נמי היכא דהוקרו, דנותן להם סלע על מה שעשו, הריטב״א, 

דלפי מה המהדורא בתרא, ואף שחצי הנשאר יעשה בו׳ דינרים. וכן כתב 
בחזרו בהם פועלים דידם על ד״ה ידם, (עה:)  לעיל רש״ישפירש 

התחתונה, היינו אף בהוזלו פועלים, דסלקא דעתך שיקבלו כל שכרם חוץ 
ממה שצריך להשכיר פועלים אחרים, הוא הדין הכא אשמועינן דהיכא 
דבעל הבית חוזר בו ידו על התחתונה, ואם הוקרה אינו יכול לומר להם 

עודף על שכירות פועלים אחרים. [אך לפי מה שפירשנו שיתן רק הסכום ה
 לכאורה הכא לא שייך לומר כן (ש.א.)].הקצות החושן, שם באות כג בשם 

עיין באות  גמ׳, ה״ד אי דאמר להו שכרכם עלי, נתיב להו מדידיה וכו׳.) ב
 הבאה.

הבית והרי ההנה אותו בכך. כתב  רש״י ד״ה וליחזי פועלים, בתוה״ד,) ג
שם סק״ב), הביאור הגר״א (סימן שלב ד״ה וממ״ש רבינו, וכן כתב יוסף 

דמשמע מדבריו, דגם היכא דאמר ליה בעל הבית בתלתא, והוא אמר להו 
בארבעה ושכרכם עלי, היכא דכולם נשכרים בד׳, חוזר השליח וגובה ד׳ 

(שם סעיף א). אבל הרמ״א מבעל הבית, כיון דההנה אותו בכך. וכן פסק 
(פ״ט משכירות ה״ג), הרי״ף והרא״ש והרמב״ם ב בשיטת כתהבית יוסף 

דאינו נוטל מבעל הבית אלא ג׳, כיון דהבעל הבית אמר בג׳, איהו הוא 
כתב, דכולי עלמא מודים דנוטל ד׳ מבעל הדרכי משה דאפסיד אנפשיה. ו
(המיוחסים) דכתב להדיא בשם רבו, דנוטל ג׳ הריטב״א הבית. אמנם עיין ב

 המאירי. מבעל הבית, וכן כתב
(סימן הטור משמע מדברי הגמ׳, וכן כתב  גמ׳, וליחזי עבידתייהו וכו׳.) ד
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שלב), דאם מלאכתן שוה ד׳, אפילו כולם נשכרים בג׳, נותן להם בעל 
(סימן ב) הרא״ש (שם) כתב, דמדברי הבית יוסף בבדק הבית הבית ד׳. אבל 

) (שם סק״חהש״ך משמע, דהיינו דוקא כשיש נשכרים בד׳. וכן דייק 
הבדק (נתיב כט ח״א) להדיא. אך רבינו ירוחם וכתב, דכן פירש מהרא״ש, 

 (שם). בש״ךונתבאר הרא״ש, דיש לדחוק ולישב דברי , כתב הבית
(החדשים), דהא דלגבי בעל  הריטב״אכתב  גמ׳, אל תמנע טוב מבעליו.) ה

הבית ליכא ״אל תמנע טוב״, כשיכול למצוא בפחות ממה שאמר בעל 
ליה שישכור בד׳, גלי אדעתיה דניחא ליה לשכור בד׳.  הבית. דכיון דאמר

ביאר, דהתרעומת, משום דחס על רבינו יהונתן בשם  בשיטה מקובצת
השיטה עושרו של בעל הבית, ולא חס על הפועלים העניים. ובדברי 

מבואר, דהא דאיכא אל תמנע טוב, היינו היכא הרמ״ך בשם מקובצת 
 דשויא עבידתייהו ארבעה.

וכך אמרו מהימנת לן וכו׳. ביאר עתייהו אעילויא, בתוה״ד, רש״י ד״ה ד) ו
דהכא ודאי כוונתם דמהימנת לן המהרש״א), (על פי דברי הבית אהרן 

דהכי אמר בעל הבית, דכיון דעסקינן דשאר פועלים מתגרי בג׳, (דאם לא 
כן מה איריא בשכרכם עלי, אפילו אמר שכרכם על בעל הבית, נמי נותן 

ה שההנהו), ומיירי שהשליח הוסיף על שאר פועלים, אין להם ד׳, דהיינו מ
סברא לומר שכוונתם אולי יוסיף הבעל הבית יותר, ולכך מהימני לשליח. 
אבל היכא שלא הוסיף השליח, שפיר מספקינן דאולי סברי שהוסיף הבעל 

ביאר תוס׳ ד״ה ואזיל איהו, הבית ודעתייהו אעילויא. אבל בשיטת 
לויא, ואת מהימנת לן, ב׳ סברות הן. והא דדעתייהו אעיהמהרש״א, 

דפשיטא לן באמר ליה בעל הבית בתלתא וכו׳, דדעתייהו אעילויא, כוונת 
הגמ׳ דממה נפשך נותן להם ד׳, דאי מהימנת לן וכו׳, ודאי נותן להם ד׳, 
ואף אי נימא דסמכי על הבעל הבית, היינו רק דדעתייהו אעילויא, שאם 

יקבלו יותר, אך לא שבוודאי דעתם על בעל בעל הבית אמר יותר מארבע, 
 הבית, אלא לעולם דעתייהו אעילויא, וכל דברי התוס׳ ביאור אחד הוא.

אי אמר להן האי שכרכם עלי  רש״י ד״ה דעתייהו אעילויא, בסוה״ד,) ז
תוס׳ על  ובמהרש״א ברא״ש(מו. מדפי הרי״ף) פירש, (הובא הרי״ף וכו׳. 

עסקינן דשויא עבידתייהו ד׳, ולכך אף עיין שם), ד ד״ה דעתייהו אעילויא,
 דלא אמר להם שכרכם עלי שקלי ד׳. 

דלא המהרש״א, באמר להו וכו׳. כתב תוס׳ ד״ה דעתייהו אעילויא, ) ח
, דנפקא מיניה לענין רש״י ד״ה דעתייהו אעילויאניחא להו בפירוש 

 תרעומת, דהא ספיקא דלהלן לענין תשלומין מיירי. 
, שאם קבלו קמה לקצור וכו׳, והוקרו וכו׳. תוס׳ ד״ה השוכר את האומנין) ט

דתוס׳ המהרש״א במהדורא בתרא, (כן מתבאר בדברי המהרש״א, כתב 
ד״ה ידם על (עה:) רש״י פליגי על רש״י), דהא דלא פירשו כפירוש 

דנפקא מיניה נמי היכא דהוזלו. דסבירא להו, דבהא אף היכא  התחתונה,
ורש פלוגתתם נתבאר ברש״י דידם על העליונה לא יקבלו סלע וחצי. וש

 (שם אות כג).
בתוס׳ דאי אמרינן וכו׳. כל דבריהם הוי לשיטתם  [תוס׳ ד״ה דאי ס״ד,) י

דספק הגמ׳ לעיל, אי אמרינן דדעתיה אעילויא דבעל הבית.  ד״ה ואזיל,
דספק הגמ׳ כפשוטו, אי  לעיל ד״ה דעתייהו אעילויא רש״יאבל לשיטת 

א דבעל הבית קא סמכי, וכמו אדיבורא דפועל קא סמכי, אי אדיבור
הצל״ח כתב שביארנו באות ו׳, אתי פשיטות הגמ׳ הכא כפשוטו. אמנם 

בשיטת רש״י, דסבירא ליה כה״אין לפרש״ שכתבו התוס׳ וצריך עיון. 
 (ש.א.)].
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, ואי קשיא הא אמרינן גביה איפכא וכו׳. רש״י ד״ה אלא התם, בתוה״ד) יא
פ״ו מגירושין הי״א), מאי קשיא ליה, (גליונות הרמב״ם הגרע״א הקשה 

דאפשר דאינה סברא מוחלטת דעקר שליח לשליחותיה, וכוונת הגמ׳ דאי 
הוי אמר איפכא, הוי אמרינן דלא עקר שליח לשליחותיה. וכתב, דהוקשה 

, דאמאי אמרינן בשלמא אי ד״ה בשלמא(סג.)  תוס׳ בגיטיןקושיית לרש״י 
מן משהגיע גט לידה מגורשת, הוה אתמר איפכא וכו׳, נימא אי אמר רב נח

לפרש, דסברא  שמע מינה דאדיבורא דידה סמיך, ומשום הכי הוכרח רש״י
מוחלטת היא דעקר שליח לשליחותיה, ולכך לא אמר רב אשי אי אתמר 

 (שם) וכן הרמב״ן בגיטין הכי, כיון שאי אפשר לרב נחמן לומר כן. וכן תירץ
הגרע״א, עוד כתב . וס׳שם סוד״ה שליח), קושיית תהמשנה למלך (

דהוקשה לרש״י איך אמרינן, דאי משהגיע גט לידה מגורשת, מוכח 
דאדיבוריה דידיה קא סמיך, הא יש לומר דלעולם אדיבורה דידה סמיך, 
ושאני הכא כיון דעקר לשליחותיה לא סמך אדיבורא דידה, ולכך הוכרח 

 במהר״ם שיף.רש״י לחלק חילוקו. ועיין עוד ביאור 
הריטב״א שיטת  כמה שוכר עליהן עד ארבעים וחמשים זוז. גמ׳, ועד) יב
(פ״ט משכירות ה״ד), דנקט ארבעים וחמשים והמגיד משנה עח.),  לקמן(

 לקמןדרך גוזמא, והוא הדין יותר מחמשים והיינו עד כדי החבילה, (עיין 
דדוקא נקט ארבעין וחמשים, ולא יותר, , כתבוהרמב״ן והר״ן עח.). אבל 

 סמ״עשנהגו ארבעים ויש מקומות שנהגו חמשים. ועיין  אלא יש מקומות
 (סימן של״ג סקכ״ו).

דאמר להן תשכירו עצמכם לאחרים וכו׳, ותביעת רש״י ד״ה אין להן, ) יג
(על פי ביאור הרמב״ן ממון ליכא דהא דברים בעלמא נינהו. ביאר 

סימן מז) שיטת רש״י, דעסקינן כשעתה אינם יכולים למצוא הקהילות יעקב 
ברש״י], ואף על פי כן פטור הבעל הרש״ש מקום להשתכר [ודלא כהבנת 

הבית, כיון דדברים בעלמא נינהו, דלא היה קנין, דהא לא התחילו 
במלאכה. ומה שכתב רש״י, ״דאמר להן תשכירו עצמכם לאחרים״, היינו 

אינו מעכב אותן ותשכירו עצמכם אם  שכן טוען הבעל הבית שהוא
תמצאו, אבל אם הם כבר הלכו הוי תחילת המלאכה והוי קנין לשכירותם, 

, דבהא לא שייך לחלק בין תוס׳ ד״ה אין להםולא מדינא דגרמי, כשיטת 
 הלכו ללא הלכו.

ועד השתא פריש מידי דשכירות [רש״י ד״ה בד״א שלא התחילו, ) יד
ת רש״י, דהא דמפלגינן ברישא בין הלכו והשתא פריש מילי קבלנות. כוונ

ללא הלכו, היינו בשכיר יום, דההליכה הוי חלק מהעבודה. אבל בקבלנות 
השכר הוא עבור קצירת הקמה, ואין ההליכה תחילת העבודה, והשתא 

דקבלו קמה לקצור וכו׳, משמע המהרש״א, הא עסקינן בקבלן, וכדביאר 
ות, אבל בשכיר יום מודה קבלנות, וכן ר׳ דוסא לא פליג אלא בקבלנ

 (עז.) (ש.א.)]. לקמןכדאוקמינן 
דלית ליה להאי תנא הא דתנן במתניתין רש״י ד״ה היה יפה, בסוה״ד, ) טו

(החדשים, עו. ד״ה ואם) כתב, הריטב״א כל החוזר בו ידו על התחתונה. 
דהיינו דוקא בחזרת הפועלים, אבל בחזרת בעל הבית כולי עלמא סבירא 

(עו.) אות  לעילנה, דדבר האבד הוא. וכמו שכתבנו להו דידו על התחתו
(סימן ב) כתב, דרבנן פליגי אדרבי דוסא גם בחזרת בעל הרא״ש א׳. אבל 

 הבית. 
קשה לר״י דהא קי״ל כר״מ דדאין דינא דגרמי וכו׳. תוס׳ ד״ה אין להם, ) טז

דמה כתבו ר׳ יוסף דוב, (סימן שלג סק״ב) הביא קושית בנו הקצות החושן 
ב מדינא דגרמי, הא קיימא לן דהמבטל כיסו של חבירו פטור, התוס׳ דחיי

דשאני הכא דהוי נזקי אדם הקצות החושן, אפילו שביטל בידים. ותירץ 
מהר״ם ולא נזקי ממון ואדם דאזיק אדם חייב בשבת. אך הביא תשובות 

שכתב, דליכא חיוב גרמי הכא, כיון דהוי מבטל כיסו. והא דלא מרוטנבורג 
שהובא הרמ״ה דסבירא ליה כשיטת הקצות החושן, , ביאר חייב מדין שבת

(סימן שח סק״ב), דחיוב גרמי לא הוי אלא בחיוב נזק ולא חיוב ד׳ בטור 
דגרמי לא לרמ״ה (סימן מז), דסבירא ליה הקהילות יעקב דברים. וכדביאר 

 הוי מדין אדם המזיק, אלא הוי כממונו המזיק כיון דלא מזיק בידים.
כתבו, דעסקינן הכא כשלא היו יכולים ״ן והרשב״א הרמבשם. ובא״ד, ) יז

הפועלים להשכיר את עצמם לאחר, ואף על פי כן אם התחילו במלאכה 
וחזר הבעל הבית חייב, דהוי קנין, דשכירות פועלים נקנית על ידי תחילת 
המלאכה. אך אם הם היו יכולים להשכיר עצמן לאחר, בלא הלכו נמי 

וד להם, וכמו שפועלים מחייבי ליה לבעל חייב בעל הבית, דהוי דבר האב
(עה:) אות יח בשם  לעילהבית בדבר האבד. (וגדר חיוב דבר האבד, כתבנו 

(סימן שלג סק״ב) בדבריהם, שאינו חייב הקצות החושן ). וביאר הריטב״א
שהובא באות  המהר״ם מרוטנבורגמדינא דגרמי, דסברי להו כשיטת 

ך בתוס׳ מבואר דלולי דינא דגרמי, הקודמת, אלא חייב מדין דבר האבד. א
גופיה (הובא המהר״ם מרוטנבורג לא מחייבינן מדין דבר האבד. אבל שיטת 

בקצות החושן שם), דעסקינן אפילו היכא שהיו הפועלים מוצאין להשכיר 
עצמן מבערב, ועתה אינם יכולים להשכיר עצמם, ומכל מקום פטור הבעל 

כא דינא דגרמי הכא, וכן חיוב הבית היכא דלא הלכו, דסבירא ליה דלי
 דדבר האבד ליכא, וכשיטת רש״י שהובא באות (יג).

ולא הבינו שהיא לחה או שמא ירדו רש״י ד״ה הא בסיירא, בתוה״ד, ) יח
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דלא הבינו שגשם , דברי הגמרא) (סימן שלדהטור גשמים בלילה. ביאר 
 שירד על שדה זו יגרום שלא יוכלו לחפור בה, והוי פסידא דידהו, דהיה

הבית להם להכיר מעצמם שהגשם יגרום שלא יוכלו לחפור בקרקע. וכתב 
 (שם), דהיינו כפירוש רש״י. יוסף

 
 דף עז ע"א

דאמרי לי מי יימר דלדעתא דההוא ארעא אגרתן. רש״י ד״ה לא סיירא, ) א
גבי הברייתא דמצאו שדה לחה, ד״ה לא סיירוה  (עו:) רש״י לעילביאר 

 (סימן ג)והרא״ש דטעם הדבר, דבעל הבית פושע, כון דהיה לו להודיעם. 
דסבירא ליה לרש״י, שאף הבעל המהר״ם שיף, כתב את ב׳ הטעמים. וכתב 

כתוס׳ ד״ה ואתא), הבית לא הוי ליה לידע דהגשמים ימנעו הריפקא (ודלא 
ידע שהשדה לחה, ביאר ולכך לא ביאר כדלעיל, מה שאין כן לעיל ש

חידושי אנשי חו״מ ריש סימן שלד). ועיין עוד הדרישה (כפשוטו. וכן כתב 
 .(מו: מדפי הרי״ף אות א)שם 

דלגירסא ״בלילה״, הרא״ש, כתב התוס׳ תוס׳ ד״ה ואתא מיטרא בלילה. ) ב
דלעולם היכא דאתא מיטרא תוס׳ לעיל ד״ה דאגר, לא קשיא קושיית 

ו עליה, אבל היכא דאתא מיטרא בלילה ביממא אמרינן דמשמיא רחימ
 קודם שנעשה פועל, לא שייך לומר דמשמיא רחימו עליה.

המהר״ם שיף, כלומר אינה על התחתונה וכו׳. כתב תוס׳ ד״ה יד פועל. ) ג
דבפשטות כוונתם, דאי הוי ידו על העליונה ממש, אם כן כשנתייקרה 

ה דבאו המלאכה, היה צריך ליתן להם ששה דינרים. אבל כתב, דנרא
לומר דהיכא דהוזלה וחזר בו, אין נותן להם ששה דינרים אף על פי שיכול 

תוס׳ ד״ה  (עו.)לעיל  לגמור חצי המלאכה בשני דינרים, והיינו כשיטתם
 , וכמו שנתבאר שם באות ט׳.השוכר

המחנה אפרים הקשה גמ׳, לא צריכא דאייקר עבידתא ואימרו פועלים. ) ד
, דלכאורה נראה דחזרו בהם מחמת (הלכות שכירות פועלים סימן ז)

דכל מה שפועלים יכולים ר״י, (סימן שלג ס״ד) בשם הטור יוקרא, והא כתב 
לחזור בהם, היינו כשחוזרים בסתמא, אבל כשחוזרים מחמת יוקרא אין 

הב״ח שומעין להם, דהיינו דבכהאי גוונא ידם על התחתונה, וכדביאר 
, ולא שייך לומר כי עבדי הם. (שם), כיון דגלי דעתיה דניחא ליה בעבדות

תוס׳ וכתב, דצריך לומר דהכא לא חזרו בהם מחמת היוקר. [אמנם מדברי 
מבואר לא כן, דכתבו רק על הגמ׳ לקמן דחזרו ד״ה השוכר, (עו.) לעיל 

בהם לא מחמת שינוי המחיר, ומשמע, דהכא חזרו בהם מחמת יוקרא 
 (ש.א.)]

״ל דאמר להו אדעתא דטרחנא גמ׳, ואזל בעל הבית ופייסינהו וכו׳, קמ) ה
התוספות הרא״ש ורבינו פרץ, והרשב״א, בשם השיטה מקובצת כתבו וכו׳. 

 דעסקינן דאמר להם שיוסיף להם או שייטיב להם, ולכך חייב להם מזונות.
הואיל ואמר רבי דוסא יד פועל על התחתונה רש״י ד״ה מהו דתימא, ) ו

דהוקשה לרש״י , במהרש״לטעמיה משום דתפיס בעל הבית הוא. מבואר 
הא הכא הבעל הבית חזר בו, ולר׳ דוסא יד החוזר בו על התחתונה, ואם 
כן הכא יד בעל הבית על התחתונה. לכך פירש, דרק יד הפועל על 

דהיינו המהרש״ל, התחתונה, כיון שבעל הבית מוחזק במעות, וביאר 
דווקא להסלקא דעתא, אבל אליבא דאמת, אף בעל הבית שחוזר בו ידו 

התחתונה אף שמוחזק במעות. ואף דכבר שמעינן להא ממתניתין, כתב  על
דהברייתא נמי אשמועינן להא. והא דלא אמרה הגמ׳ דהיינו המהרש״א, 

, דאם כן לא הוה איצטריך לאשמועינן שוב המהרש״אדקמשמע לן, ביאר 
״ואם סלע נותן להם סלע״, כדמסיק דאצטריך משום דיד פועל על 

, דגבי סלע נותן להם סלע, המהר״ם שיףהתחתונה. אך לפי זה הקשה 
לישני, דקא משמע לן דטעמא לאו משום דתפיס, אלא כל החוזר ידו על 

 התחתונה.
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(בחידושיו, ובמלחמות הרמב״ן כתבו עידית. גמ׳, מהיכן מגביהו מן ה) ז

(החדשים), דקאי והר״ן, והריטב״א מח. מדפי הרי״ף ד״ה אמר הכותב), 
אהיכא דאומר לו תן לי מעותי, וכילה המוכר המעות, ואין לו מעות, 
דמגביהו מן העידית. אבל באומר תן לי קרקע, דמקיים המכירה, נוטל 

דהמוכר חצי שדהו לחבירו נוטל (קז:),  בבבא בתראהכחוש, כדאמרינן 
הכחוש. וכן לפי זה, הא דקתני סיפא ״מהיכן מגביהו מן הזבורית״, קאי 

מרש״י ד״ה מהיכן אהיכא דאומר לו המוכר הילך מעותיך. וכן דייקו 
(פ״ח הרמב״ם בדעת הכסף משנה כתב דפירש מגבה לו חובו. אבל מגביהו, 

דקאי אתן לי הרמב״ם, פירוש המשניות לממכירה ה״ד), וכן הביא בשם 
דלכאורה מבואר בתוס׳ להלן ד״ה לא יהא, קרקע כנגד מעותי. [ועיין 

כהכסף משנה, דכתבו בסוף דבריהם, דקשה אסיפא איך מסלקינן ליה 
בארעא, הלא לבעל חוב לא מסלקינן בארעא כי אית ליה זוזי. וכן כתבו, 

רר דעת כתב, דלא נתבהמהר״ם שיף דנתקיים המקח כנגד המעות. אמנם 
 תוס׳, (ש.א.)].

גמ׳, רשב״ג אומר וכו׳, ונתן לי מהם מאתים זוז והריני נושה בו ח׳ מאות ) ח
(החדשים), דקנה הכל, משום דזקפו עליו המלוה הריטב״א ביאר  זוז וכו׳.

הוי קנין כסף. וכתב, דאפילו לא נתן לו מאומה, אלא זקף כל האלף במלוה, 
זוז״, סירכא דרישא נקט. ואף  קנה מדין כסף, והא דקתני ש״נתן מאתים

דמחילת מלוה לא מהני בקנית קרקע, הכא שזוקף עליו הכסף במלוה, 
(ח:), ״דמנה אין  הרמב״ן בקדושיןואומר כאילו התקבלתי, מהני. אך שיטת 

(ה.) [והא דקני הכא כל  קדושין הרשב״אכאן משכון אין כאן״, וכן שיטת 
דהוי מדין קנין  ד״ה עייל, התוס׳ להלןצריך לומר כמו שכתבו  ,הקרקע
, דדייק שעשועים נטע(יור״ד קכה, ז), הביא מספר  ובשו״ת בית יצחקשטר]. 

 דהוי מדין קנין כסף.מרש״י ד״ה והרי, 
דאי אמרינן, המהדורא בתרא, ביאר  גמ׳, ועוד הא ארעא דיהיב זוזי.) ט

[וכהרמב״ן דמהיכן מגביהו קאי אהיכא דאומר תן לי קרקע כנגד מעותיך, 
שהובאו לעיל אות ז׳], אתי שפיר קושיית הגמ׳, דהא רוצה לקיים  ״ןוהר

המקח, ואם כן שיתן לו ממה שקנה. אבל אי נימא [כדעת תוס׳ שהובאה 
 שם], דקאי אתן לי מעותי, קושיית הגמ׳ צריכה ביאור.

, אבל מזיבורית לא קשה ליה דכי נמי הוי כבע״ח תוס׳ ד״ה לא יהא) י
דהא דמקשינן שלא , (החדשים) הריטב״אאוקמוה אדאורייתא וכו׳. כתב 

יגבה מעידית אלא מבינונית, כוונת הגמ׳, דאפילו אם לא נחלק הרי בכל 
 זאת בעל חוב דינו בבינונית.

אלא מוקי לה הכי דליהוי זיבורית שבה כמו עידית בא״ד, בתוה״ד, ) יא
, וכי מהאי טעמא אומר דין שאינו, הא להאי האילת השחרבה. הקשה ש

פירושא אינו מחויב ליתן דוקא זיבורית שבה. [וצריך לומר, דכוונת תוס׳ 
דמרישא מוכח דהוי דוקא מזיבורית שבה, וטעמא דמילתא כיון דעסקינן 
דאומר לו הילך קרקע כנגד מעותיך, מקיים המכירה כנגד הקרקע, 

׳ ארישא דהא ארעא דיהיב זוזי, אלא דמצד עצמו אינו וכקושיית הגמ
. המהדורא בתראמוכרח, דאפשר דלא בא לקיים המקח, וכמו שביאר 

 .(ש.א.)]
המהרש״א, אי נמי כי היכי דלא תקשי וכו׳. הקשה בא״ד, בסוה״ד, ) יב

למאי דאוקמא רב אחא דהוי מעידית נכסיו, כמו כן הוי מזיבורית נכסיו, 
(מז: בעל המאור א מסלקינן בזוזי. וכתב, דלשיטת וקשה קושיית תוס׳ דל

מדפי הרי״ף) דרב נחמן ורב אחא לא פליגי לדינא, אלא רב נחמן מפרש לה 
אתן לי קרקע כנגד מעותי, ורב אחא מפרש לה אתן לי מעותי, דאי לית 
ליה מעות מגבי ליה מעידית דנכסיו, (עיין מה שכתבנו באות ז׳), אתי 

 ורית דנכסיו כיון דלית ליה מעות. שפיר, דלכך מגביהו מזב
ד״ה (מח:)  לעיל תוס׳יקנה הכל.  רש״י ד״ה דאמר ליה ערבוני יקון,) יג

נתקשו בדבריו, דאם כן עדיף מנותן בתורת פריעה, כיון שפירש  בזמן,
ובחידושי רבי שמעון (פ״א ממכירה ה״ד)  האבן האזלשיקנה הכל. וביארו 

(סימן קצ סק״א), דקנין כסף  מ״עכהס(סימן ג), דשיטת רש״י  שקופ קדושין
מהני כיון דהוי ״תחילת פרעון״, ולכך אם נותן בתורת תחילת פרעון 
הקרקע, מהני לכל הקרקע, אבל כשנתן בתור מעשה קנין על כל הקרקע, 

 (שם) דקנין כסף הוי ״מעשה קנין״. כהט״זלא מהני. אך שיטת תוס׳ 
(סימן ח),  הרא״שתב כגמ׳, האי מאן דאוזפיה וכו׳, פרעון הוי וכו׳. ) יד

דקא משמע לן, שאין המלוה יכול לומר איני רוצה ליקח המעות אלא בבת 
 אחת.

בברכי יוסף ומצינו כעין ספק זה  גמ׳, יתיב רב אשי וקא מעיין בה וכו׳.) טו
שם), לגבי המקדש על מנת שיש לו מנה בפתחי תשובה (אהע״ז לח, הובא 

שטנא הכא דזוזא בזוזי דפהאתוון דאוריתא והיה חסר לו פרוטה. וכתב 
 דמי.

דאתי , (החדשים)הריטב״א חמור. ביאר רש״י ד״ה דזבין ליה חמרא, ) טז
לאפוקי יין, דכיון דראוי ליחלק קנה כנגד מעותיו, מה שאין כן חמור דלא 
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 ראוי לחלק, ולא רוצה להיות שותפו.
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והאי דעייל ונפיק אזוזי ממהר הוא רש״י ד״ה מפני רעתה, בתוה״ד, ) א

(סימן ח), דאף דאי לא עייל ונפיק  הרא״שלגבות שלא יחזור לוקח. כתב 
אזוזי כל שכן דלא מצי לוקח למיהדר ביה, מכל מקום הוא ירא שמא 

 תתגלה לו רעתה, ולא ישלם לו, עד שיתבענו לדין.
אזוזי, דהוכרח לפרש דלכך עייל ונפיק המהר״ם שיף, כתב  שם.בא״ד, ) ב

דאין לומר דעייל ונפיק משום דוחקא, אלא דאנן סהדי דבלאו הכי נמי זבין 
משום רעתה. דמכל מקום נימא בסיבת שניהם מכר, ואי יחסר אחד לא 

 יהיה קנין.
דהיינו מה שבעל הבית תופס רש״י ד״ה עד, פירש גמ׳, עד כדי שכרן. ) ג

ם) בשם (החדשיהראב״ד, והריטב״א  בשם בשיטה מקובצתמשכרם. אבל 
פירשו, דהיינו עד כדי כפל שכרם, דאם שכרם בשנים יכול רבינו תם 

הקשו לשיטת רש״י, אם כן, והריטב״א ותוס׳ רבינו פרץ לשכור בארבע. 
מאי שנא דבר האבד מדבר שאינו אבד, דגם בדבר שאינו אבד, יד החוזר 

התוס׳ רבינו פרץ, והגרע״א, בו על התחתונה, ומעכב משכרם. ותירצו 
י דבר האבד שאינו צריך להמתין עד שימצא פועלין בזול, מה שאין דשאנ

 כן בדבר שאינו אבד.
דלתוס׳, עסקינן המהר״ם וא״ת א״כ פשיטא וכו׳. ביאר תוס׳ ד״ה כגון, ) ד

שנתנו הפועלים כלי בתורת משכון על מנת שאם יחזרו, ישכור  דנתנו
ור הביאהבעל הבית פועלים מהחבילה, ולכך הקשו פשיטא. וכן כתב 

רש״י ודלא כפירוש בתוספות הרא״ש, חו״מ ק״צ י״א), וכן מבואר הגר״א (
(שמח), הביא פלוגתת רש״י ותוס׳. וכתב שם במרדכי וכן ד״ה שבאת. 

(שלג, לג) כתב בדעת הש״ך (בסימן שמט), דלרש״י רק כלי אומנותו. אך 
 רש״י דכל חבילה.

 כתבו׳, חייב. מתני׳, השוכר את החמור להוליכו בהר והוליכו בבקעה וכ) ה
(החדשים), דעסקינן שהתנה עמו שילך בהר, וכן איפכא. אבל הריטב״א 

כתב, דעסקינן שאמר השוכר שילך בהר, אך היכא שהתנה עמו, המאירי 
 חייב אף באונסין.

דהמשכיר וכו׳, ולהוסיף מעות וכו׳, שהרי חמור זה רש״י ד״ה חייב, ) ו
ומגמין, דכתב דחמור זה (סימן י), דדברי רש״י מגהרא״ש שיעבד לו. כתב 

 לקמןשיעבד לו, ואף על פי כן כתב דמוכר הנבילה ומוסיף מעות, והא 
(עט.) מבואר בגמרא דבחמור זה אינו צריך להוסיף מעות, ואם אין בדמיה 
לשכור, לא צריך לשכור. ולכך ביאר, דמתניתין איירא בחמור סתם. ואף 

שיטת רש״י, כתב על פי כן אם הבריקה אומר לו הרי שלך לפניך. וב
דבחמור סתם אין אומר לו הרי שלך לפניך, ולכך פירש המהר״ם שיף, 

 תירצו קושיית הרא״ש, והמהדורא בתרא והרש״שמתניתין בחמור זה. 
דרש״י לא אתי אלא לתת לו עצה טובה, שבמקום שישכור לו חמור בדמי 

אינו הנבילה ויכלה הקרן, יוסיף מעות ויקנה חמור אחר, אך אין הכי נמי 
 חייב להוסיף.

הואיל ושינה בה יכול לומר לו רש״י ד״ה שמתה מחמת אויר, בתוה״ד, ) ז
דמשמע , (החדשים)הריטב״א לא מתה זו אלא מחמת אויר וכו׳. כתב 

תוס׳ ד״ה כגון. מדבריו, שלא היה אויר משונה באותו יום, ודלא כפירוש 
קטלא,  (לו:) דאמרינן דאוירא דהר לעילוהקשה, דהניחא לאביי דאמר 

אבל לרבא דאמרינן מלאך המות מה לי הכא וכו׳, קשיא. אך מכח קושיא 
זו גרידא, לא דחה לדברי רש״י, דאפשר דר׳ ינאי סבירא ליה כאביי, אלא 

והרמב״ן  מכח קושיא אחרת, דלאביי נמי לא אתי שפיר, עיין בדבריו.
יל פ.), כתב בדעת רש״י, דעסקינן כגון שידוע שחמור זה אינו רג לקמן(

לילך בבקעה, ומשום הכי אפשר שמחמת אוירא מתה, עיין שם. [ולפי זה 
 אתי שפיר אף לרבא].

(בנמשך לעמוד ב׳) לכך נראה דלא חשיב תוס׳ ד״ה ר׳ יוסי בסוה״ד, ) ח
הכא פשיעה במה ששינה דיכול ליזהר ולדקדק יפה שלא תחלוק וכו׳. והא 

סימן קנז), דהיינו (המהר״ם שיף והגרנ״ט דקתני דאם הוחלקה חייב, ביארו 
כתב, דהוי כעין מתנה ובחידושי הרמב״ן כשלא שמר עליה ולכך החליקה. 

שומר חנם להיות כשואל, דמתחייב שאם תחלוק בבקעה ישלם, ולכך 
כתב, דאף שומר חנם חייב, אף דלא הוי פשיעה. ועיין עוד ביאור 

 (החדשים).הריטב״א וכדבריו כתב בחידושי במהרש״א, 
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ק:) תוס׳ רבינו פרץ (בבא קמא דמי עצים וסממנין. רש״י ד״ה היציאה, ) ט
דייק מרש״י, דאין צריך לשלם דמי השכירות. אמנם הוכיח דמשלם דמי 

ד״ה אם (קיז:) וברש״י לקמן השכירות, ומכל מקום לא משלם כקבלנות. 
איתא להדיא כדברי תוספות ד״ה ואם השבח, (ז.) השבח, ובעבודה זרה 

(סימן ש״ו סק״ה) וש״ך (סימן כז), ים של שלמה בבא קמא  . ועייןרבינו פרץ
 (שם).ופני יהושע בבא קמא 

הריטב״א הקשה גמ׳, דלמא שאני התם דקניא בשינוי מעשה. ) י
דמאי אהני שינוי מעשה דאם בחידושי הרמב״ן, (החדשים), וכן הקשה 

יאר, המעביר על דעת בעל הבית לא הוי גזלן, אז לא קני בשינוי מעשה. וב
דכוונת הגמ׳, דבכהאי גוונא שעשה בו שינוי מעשה גמור, סובר רבי מאיר 

 דהמעביר על דעת בעל הבית נקרא גזלן.
גמ׳, אלא הא רבי מאיר דמגבת פורים וכו׳, אלא הא רבי מאיר דתניא ) יא

דהתם רק מוכח דסבירי ליה דאסור לשנות האילת השחר, הקשה וכו׳. 
 גזלן. מדעת בעל הבית, אך לא מוכח דנקרא

כתב גמ׳, דלמא התם נמי דאדעתא בפורים הוא דיהיב ליה וכו׳. ) יב
דאף  דבגוונא דמתני׳ נמי אדעתא דהר או בקעה יהיב המהדורא בתרא, 

, דכיון שלא נתן לו המעות רש״י ד״ה אדעתאליה. הכא שאני, וכדפירש 
אדעתא דהכי, נמצא גוזל המעות, מה שאין כן בחמור שאינו לוקח החמור 

 לא משתמש בו.לעצמו א
, ויש לומר דדוקא בפורים אמרינן הכא דאין תוס׳ ד״ה מגבת, בתוה״ד) יג

 כדי להרבות שמחת פורים.התוספות הרא״ש, לשנות. ביאר 
גמ׳, שמואל אמר בין אנגריא חוזרת בין אנגריה שאינה חוזרת אם ) יד

בחידושי הרמב״ן הקשו  בדרך הליכה ניטלה אומר לו הרי שלך לפניך.
מאי מהני בדרך הליכה דאינה חוזרת. ש״י ד״ה אם בדרך, רלשיטת והר״ן, 

וביארו, דלרש״י אינה חוזרת, היינו שאינה חוזרת לשנים ושלושה ימים עד 
שיפגע חמור אחר. ואף על פי כן, לרב בכהאי גוונא חייב להעמיד לו חמור, 

והריטב״א  בסוד״ה אם בדרך. התוס׳ולא דמי להבריקה, וכמו שכתבו 
 ״אינה חוזרת״, דאינה חוזרת בתוך ימי השכירות.(החדשים) מפרש 

ותימה דלמה ישכור בהמה אחרת. בתוה״ד, , תוס׳ ד״ה אם בדרך) טו
, דהטענה היא רש״י(החדשים) כתב, דאין זו קושיא דהרי כתב הריטב״א 

 שאומר לו מזלך גרם.
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ולגבי אנגריה, היכא ששכר לרכיבה, שיטת גמ׳, לרכוב עליה שאני. ) א

חולק וסבר הראב״ד (פ״ה משכירות ה״א), דהוי כהבריקה. אבל הרמב״ם 
 דאינו דומה. 

וכי תנן במתני׳ וכו׳, היכא דמתה בעודה רש״י ד״ה לא מכלינן קרנא, ) ב
כיון דאין בדמי חמור זה ליקח, הרמב״ן והר״ן, בבית הבעלים וכו׳. הקשו 

ובחידושי הגרע״א . זהאינו חייב להוסיף לו מעות, כיון דאמר לו חמור 
ביאר דברי רש״י, דטעמא דרב דלא מכלינן קרנא, היינו דשמא לא ניחא 
להו לבעלים, והיו רוצים להוסיף בדמים ולא לכלות הקרן, וכן להוסיף אינו 
יכול דשמא אין רוצים הבעלים להוסיף, מה שאין כן במת בבית בעלים יש 

(עח.),  בתרא לעילהמהדורא להכריח הבעלים לעשות זה או זה. וכן כתב 
 , ומה שכתבנו שם באות ו׳.ד״ה חייב(שם)  רש״יועיין עוד 

גמ׳, מיתיבי יבש האילן וכו׳, והא הכא כיון דכי מטי יובל קא הדרא ) ג
הא שאני התם בחידושי הגרע״א, הקשה ארעא למרה וקא כליא קרנא. 

דהבעלים בפנינו, ואין תקנה אחרת, אבל הכא טעמא דרב, שמא היו 
 וסיפים במים, וכמו שכתבנו באות הקודמת.הבעלים מ

דמדלא הרשב״א, כתב גמ׳, הכא במאי עסקינן דזבין ליה לשיתין שנין. ) ד
מוקי שמתנה שלא יחזיר ביובל, מוכח, דלכולי עלמא אין תנאי מועיל 
ביובל, לפי שאין אדם מתנה על מה שאינו שלו וכתיב ביובל, ״כי לי 

ג: ובהשגות לספר  במכות(ב״ן כהרמהארץ״. ועיין עוד בדבריו. ודלא 
במגילת שסובר דמהני תנאי. [ועיין הרמב״ם המצוות ל״ת רכ״ז) בשם 

(לאוין רכ״ז) שכתב, דהמתנה עובר בלאו, ולפי זה אתי שפיר דלא אסתר 
 .מוקמינן בכהאי גוונא. (ש.א.)]

האגודת הקשה  גמ׳, סוף סוף לכי מטו שיתין שנין קא הדרא ארעא וכו׳.) ה
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גיא דקנין פירות), דיכול למכור לאלפים שנה, ואז לא הוי (ח״ב בסואזוב 
כליא קרנא. וכתב שם כמה טעמים דנחשב מכירה לצמיתות ולא מהני. 

 (מצוה שלט אות י״ח), נקט בפשיטות, דיכול להתנות.המנחת חינוך אבל 
ושמא יפגע יובל בתוך שני המשכונא רש״י ד״ה הדרא ארעא, בתוה״ד, ) ו

דאיך סתמה הברייתא דמשמע הרש״ש, יאר וקא כליא קרנא דלוה. ב
דלעולם דינא הכי, הא זמנין דגם בהך תקנתא כליא קרנא דלוה, כגון 

וביאר מהרש״ל).  בגוונא שיפגע היובל קודם שיקבל הלוה הקרקע. (עיין
בקצרה), דשיטת רש״י, דהשתא סברי דהכליא המהדורא בתרא (והרש״ש 

כתוס׳ ד״ה הקרקע, (ודלא  קרנא הוי רק במה שיפגע היובל קודם שיקבל
ולכך משני דמכר לשתין שנין, ועלה אקשי דסוף סוף הוי כליא קרנא. והא), 

 במהרש״א.ועיין עוד 
דקצת המהרש״א, כתב  וקשה דאמאי יתן וכו׳.תוס׳ ד״ה אלא, בתוה״ד, ) ז

קשה אמאי לא הקשו בפשיטות ארישא דלמה אם נתן כל שכרו, לא יטול 
לריב״ם סימן כג סקי״ג) כתב, דבזה מודו  בבא קמא(והחזון איש  כלל.

, דכיון שהוא מוחזק ומזומן לקיים תנאו לא ד״ה אי(עמוד ב׳)  בתוס׳ לקמן
 יחזיר. [וצריך ביאור דאם כן איך הוכיחו התוס׳ דיתן הכל (ש.א.)].

ותירץ ריב״ן וכו׳, אבל הכא שהמשכיר הפסיד ספינתו וכו׳. בסוה״ד, ) ח
כג אות י״ב), מה לי שהמשכיר הפסיד סימן  בבא קמא(החזון איש הקשה 

 ספינתו, הרי אין השוכר חייב בהפסדו של משכיר. עיין שם בדבריו.
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אבל ספינה סתם ויין סתם חולקין בהא תוס׳ ד״ה אי אתה, בסוה״ד, ) ט

(חו״מ סימן שי״א סק״ב) טעם הדרישה מספקא ליה לריב״ם וכו׳. וביאר 
ספיקו, דכיון דסבירא ליה דבספינה סתם ויין זה, אף דבעל היין לא מצי 
לקיים תנאו, אין צריך ליתן לו אלא החצי, אם כן ביין סתם דגם הוא מצי 
לקיים תנאו, חולקין באותו שכירות הראוי ליתן לו, או דנימא דכיון דעל 

וכן לקיים תנאו, צריך ליתן לו כל פנים הוליכו חצי הדרך וגם הוא מ
(חושן משפט סימן שי״א הסמ״ע שכירות של חצי הדרך. ולפי זה, כתב 

סק״ז), דאפילו לא הוליכו עדיין חצי הדרך או שהוליכו טפי מחצי הדרך, 
שם סק״ג) שכתב דכן בש״ך (חולקין השכר, אך כתב דאינו מוכרע. ועיין 

כג סקי״ג), דהיכא שלא הלך  סימןבבא קמא (החזון איש מוכרע. וכן ביאר 
כל החצי, גרע מיין זה, דביין זה הוא אנוס, אבל ביין סתם לאו אנוס הוא, 
אבל היכא דהלך יותר מחצי, יין זה גרע, דהרי אין בידו לתבוע לבעל 
הספינה למלא הפסיקא, ואם כן אינו בדין שיפסיד בעל הספינה, מה שאין 

 תנאי.כן ביין סתם חולקין כאן דשוים בקיום ה
הקשה גמ׳, אילימא דקא משכח לאגורה אמאי אית ליה תרעומת. ) י

(עו:), דבעל הבית או פועלים לעיל (החדשים), מהא דאמרינן הריטב״א 
כיון ד״ה אין להן, (שם) רש״י שחזרו בהם יש עליהם תרעומת, וכדפירש 

דצריכין לחזר זה אחר פועלין וזה אחר שוכרים. וכתב הריטב״א, דמה 
כא בחצי הדרך, היינו לפי שמכר סחורתו לאחרים, וכיון שכן שחוזר בו ה

חוזר בו בטענה רבה, ובכהאי גוונא אין עליו תרעומת, מה שאין כן התם 
 עמוד א).המהדורא בתרא (לעיל חזרו בהם בלי טענה. וכן כתב 

(סימן שח סק״א), לפי שהיא הסמ״ע ביאר גמ׳, לא תרכב עליה אשה. ) יא
 (החדשים).ריטב״א בכבדה מן האיש. וכן משמע 

(לקמן פ.), דכל זה לכתחילה, אבל בחידושי הרמב״ן כתב גמ׳, שם. ) יב
המגיד (החדשים) בשם רבו. אבל הריטב״א בדיעבד פטור. וכן כתב הכא 

 דחייב.הרמב״ם, (פ״ד משכירות ה״ה) כתב בדעת משנה 
ועוד דאין מתיישב שפיר לפי גירסא זו הא תוס׳ ד״ה השתא, בתוה״ד, ) יג

דלפי פירוש רש״י אין צריך ראיה המהרש״א, כו׳. ביאר דקאמר ש״מ ו
שהמעוברת כבדה מן הריקנית, ושדג שכריסו גדול שוקל יותר, וכן מבואר 

 הריטב״א.וכן הקשה בתוספות הרא״ש. 
והשתא אתי שפיר הא דקאמר שמע מינה ביניתא אגב בא״ד, בתוה״ד, ) יד

ד בתוכו, דעסקינן בדג וול ,משמע מתוספות הרא״שכריסה תקלה וכו׳. 
(החדשים) כתב, ובריטב״א ואמרינן דיוציא הולד, לפי שאמו מליאה דם. 

דעסקינן בדג חי ואמרינן שלא ישקלנו עד שיוציא בני מעיו, [וצריך ביאור, 
 דאחר שיוציאו בני מעיו ימות הדג ולא ישא את עצמו (ש.א.)].
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וכו׳. והיינו,  ויש לומר דהיכא דשני לא משלםתוס׳ ד״ה היכא, בתוה״ד, ) א
הרמב״ם דלשיטתם היכא דשני השוכר אין הפועלים משלמים. אבל שיטת 

(פ״ד משכירות ה״א), דלאחר שהשוכר שילם לבעל המחרישה, דינו עם 
הפועלים. ולשיטתו, הא דלא איבעיא לן היכא דשינה מאן משלם, כתב 

(חו״מ סימן שט סק״ד), משום דפשטא דמתניתין הוה הביאור הגר״א 
אמינא שהוא עצמו חורש, ולכך אמרינן ד״היכא דלא שני״ דקאמרת 

 דפטור, על כרחך שאין חורש בעצמו, דאם חרש בעצמו ודאי חייב.
הקצות ואין נראה דלא קי״ל כסומכוס וכו׳. ותוס׳ ד״ה ואי, בתוה״ד, ) ב

התוס׳ בבבא בתרא תירצו, על פי מה שכתבו והרש״ש (סימן שפג) החושן 
יש מקומות שנראה להם לחכמים לפסוק בהם דין ד ד״ה איתמר,(סב:) 

 חלוקה.
ואינו מקפיד אלא על האחד, ובא וטוענו כסבור הייתי רש״י ד״ה היו בה, ) ג

דהוכרח המהרש״א, שאתה כולל בה מה שאין בה ומה שיש בה וכו׳. כתב 
לפרש דאינו מקפיד אלא על אחד, דאי הוי מקח טעות, בהכרח דהברייתא 

המומין, ואם כן, הא דקתני בברייתא ״והיה מום  נמי איירא בהיו בה כל
אחד וסנפו וכו׳״, על כרחך דהיינו דאין מקפיד אלא על האחד. ועל כרחך 
דאם מקפיד על כולם לא הוי מקח טעות, דאינו יכול לומר דסבור היה 

חו״מ הביאור הגר״א (שאין בה כלום, רק דיש בה חלק מהמומין. וכן כתב 
 סימן רל״ב סקט״ז).

משום דאמר לוקח מסתמא כל הני דקאמר תוס׳ ד״ה היו בה, בתוה״ד, ) ד
כתב, דפליגי על המהרש״א ליתנהו לכולהו, ומדהא ליתא הא נמי ליתא. 

דסבור דמקצת היו בה, דאם כן אולי מום זה רש״י ד״ה היו בה, הא דפירש 
(סימן רלב סק״ח) והב״ח יש בה, ולכך פירשו דסבור דאין בה מום כלל. 

וס׳ לא פליגי על רש״י. [ולפי זה צריך לומר דכוונתם דליתנהו כתב, דת
בביאור לכולהו, דאין את כל המומין, רק מקצתם. (ש.א.)]. ועיין עוד 

שהובא באות הקודמת), דביאר רש״י במילים של תוס׳ ״ומדהא הגר״א (
 ליתא הא נמי ליתא״.

אלא ומום זה ומום אחר אין זה מקח טעות כיון שאין מזכיר בתוה״ד, ) ה
אחד. מדברי התוס׳ להלן מתבאר דביארו ״מום זה ומום אחר״, דהיינו 
שמזכיר לו ב׳ מומין מום א׳ שמקפיד עליו ומום א׳ שאין מקפיד עליו, ודלא 

ומה שכתבו שאין מזכיר אלא אחד, ביאר רש״י ד״ה מום זה. כפירוש 
  (בביאוריו, הובא באות הקודמת), דכוונתם שאין מזכיר רק שנים.הגר״א 

וכן  המהרש״א,בתוספתא דכתובות משמע וכו׳. ביאר בא״ד, בתוה״ד, ) ו
חו״מ סימן רלב סקט״ז), דלפי התוספתא אין צריך בביאור הגר״א (כתב 

לדחוק דהא דקתני מום זה ומום אחר, הוא הדין בהזכיר לו כל המומין. 
אלא דלרבותא נקט הכי, מום זה ומום אחר, בהזכיר לו שניהם ואחד מהם 

 אפילו הכי אין כאן מקח טעות.אין ב׳ ו
בקילקולה אם הוסיף ג׳ קבין. היינו כשיטת אביי בגמ׳, רש״י ד״ה חייב, ) ז

הנמוקי יוסף), (על פי התוס׳ יו״ט ודלא כרבא. ומה שפירש כאביי כתב 
 משום שהגירסא במתניתין ״קשה כמשאוי״, והיינו כאביי.

הרמב״ן  גמ׳, אביי אמר קשה כמשאוי תנן נפחא כי תקלא. בחידושי) ח
תמה, דהרי גלוי וידוע לכל, שהחמור מוליך כפלי כפלים תבן מן התבואה. 

דכיון ששינה, ידו על התחתונה, ותלינן בכל מה בחידושי הר״ן, ותירץ 
 שאפשר לתלות.
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(סימן שח סק״ב), דחייב מדין הקצות החושן ביאר גמ׳, בשחבטו לאלתר, ) ט
(שם הנתיבות המשפט ו שכתב אדם המזיק דחייב בד׳ דברים. ודלא כמ

 סק״ג), דהוי כממונו שהזיק.
דבשיעור  (החדשים), הריטב״אביאר גמ׳, לא צריכא אלא לאגרא יתירא. ) י

הרמב״ם קב הוא דמחייב תוספת שכר, אבל פחות פטור על התוספת. אבל 
(פ״ד משכירות ה״ו) כתב, דאף שהוסיף פחות מהשיעור חייב. והא דקתני 

דכוונת רבא דבכהאי התורת חיים, הכא דנפקא מיניה לאגרא יתירא, ביאר 
גוונא לא משלם רק חשבון המשוער לתוספת, אלא משלם על הקב הנוסף 

 יותר משאר הקבין, כיון שהוא יותר קשה משאר הקבין.
הריטב״א ביאר בור חולשא הוא דנקיט ליה. גמ׳, רב אשי אמר הוא ס) יא

והבית יעקב דכיון דעל פיו סמך וניזוק, חייב מדינא דגרמי. , (החדשים)
(סוף סימן שנט), דכיון המרדכי (חו״מ סימן שח סעיף ז) ביאר, על פי 
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שנתכוון השוכר שישא הכתף את התוספת בחנם, נעשה עליו כשואל 
(סימן ב) שכתב, שאין המשלח  כתשובות הרמב״ןוחייב באונסין. ודלא 

 חייב בתשלומי נזק השליח.
(צט.) תוס׳ לקמן שיטת מתני׳, שמור לי ואמר לו הנח לפני שומר חנם. ) יב

(סימן טז), דעסקינן בלא מעשה קנין, ואף על פי כן, ד״ה כך, והרא״ש 
דעסקינן , כתבהראב״ד בשם בשיטה מקובצת מתחייב בשמירה. אבל 

קצות החושן שה קנין לא נעשה שומר. ועיין שהיה מעשה קנין, דבלא מע
 (סימן שז סק״א).

(פב.)  רש״י לקמןשכר מצוה. וכהאי גוונא כתב [רש״י ד״ה שומר שכר, ) יג
[אמנם צריך  ד״ה אלא.(כ״ט.)  לעיל רש״יועיין עוד ב ד״ה כשומר שכר.

 .ביאור מה שכר מצוה יש בהא דלא בעי למיהב ריפתא לעניא. (ש.א.)]
 הרי הוא הדין בשאר דברים.הרש״ש, בהמה. הקשה רש״י ד״ה שוכר, ) יד
ויש לומר דהתם לא איתהני מלוה תוס׳ ד״ה דקא תפיס ליה, בתוה״ד, ) טו

(סימן עב סקל״ו), דהיינו הש״ך  מידי דאין מרויח במה שהלוה וכו׳. כתב
במשכון שקיבל בשעת ההלואה, דיכול שלא לתת ההלואה, מה שאין כן 

דלא חילק. וכדברי מהמהרש״ל,  אם קיבלו לאחר ההלואה. אך הביא
אבל הרא״ם. (פב.) בשם  בחדושים המיוחסים להריטב״א לקמןכתב הש״ך, 

(ח:, ובפסקים שם פ״א סימן י) כתב, דאף  תוספות הרא״ש בקידושין
במשכון שלא בשעת הלואה וכדברי המהרש״ל, כיון שאם לא ילוה לא 

 יצטרך למשכון.
 

 דף פא ע"א
 והתוספות הרא״שואם תאמר וכו׳ ויש לומר וכו׳.  תוס׳ ד״ה הא גמרתיו,) א

תירץ, דמשום דאינו אומר ״הבא מעות וטול את שלך״ לא חשיב תפיס 
 באגריה. ועוד, ד״גמרתיו״ משמע קצת דאינו מעכבו בשכרו.

אות שיא),  (בבא בתרא הקובץ שיעוריםכתב  גמ׳, הואיל ונהנה מהנה.) ב
ת לא שייך האי טעמא, דהני מילי בשואל מדעת, אבל בשואל שלא מדע

 משום דנהנה באיסור.
דלפי זה, הוא הדין באומן דנהנה בשכרו, ושוכר  הרש״ש,כתב גמ׳, שם. ) ג

דנהנה בשכירותו, כיון דמהני שיהיו כשומרי שכר אף אחר דכלה זמנייהו. 
כן להלכה. ומשום הכי, ביטל דעתו וכתב,  אמנם כתב, דהפוסקים לא תפסו

(צו:), דשאני  תוספות שאנץ לקמןילק בשם ח והשיטה מקובצתדיש לחלק. 
שוכר שאינו נהנה בחינם כשואל, [והוא הדין דאומן אינו נהנה בחינם 
משכרו. אמנם, לכאורה נראה דהאי דינא הוי תקנת חכמים, ולא תקנו כן 

 בכל מקום].
דהואיל וקצץ דמיהן ומשכן לשם לקיחה.  רש״י ד״ה ונאנסו בהליכה,) ד

דשים), דהוא הדין בלא קצץ דמיהן, אי הוי (החבחידושי הריטב״א כתב 
זבינא חריפא. וביאר, דנהי דהיכא דליכא קציצת דמים לא קנה, ולא הוי 
כלוקח. מכל מקום, יש לחייבו משום דהוי כשואל שכל הנאה שלו, ולא 

(לא.)  מנדריםחשיב כל הנאה שלו אלא בזבינא חריפא. והוכיח דבריו 
חריפא ולא מיירי בקצץ דמיהן. וכתב, דמייתי להאי דינא, ומוקי בזבינא 

כן, משום דלא הוזכר בסוגיין דמיירי בזבינא חריפא,  רש״ידהא דלא מוקי 
משמע  ומתוס׳ ד״ה אתא לקמיה,ועוד דסתם מכר הוי בקציצת דמים. [

דסברי, דסוגיין איירא בזבינא חריפא, ומשום הכי חייב באונסין]. ועיין 
 סימן כד). בקהילות יעקב (נדרים

 ד״ה הלוקח כלי(פז:)  והתוס׳ בבבא בתראהרי הם לקוחין בידו.  בתוה״ד,) ה
 המחנה אפריםכתבו, דחייב משום דבהליכה הוי עלייהו שואל. וכתב 

(שומרים סימן כד), דנפקא מינה, היכא דהיו הבעלים עמו במלאכתו 
בשיעורי רבי דוד פוברסקי כשלקחה, דלרש״י חייב ולתוס׳ פטור. וכתב 

בחזירתו לכולי עלמא הוי שומר או שואל ולא לוקח, דהא ד ,(אות קה)
נתברר דלא הוי מקח, ואיגלאי מילתא דמעיקרא הוי שומר או שואל. ולפי 
זה, היכא דהיתה הלקיחה בבעלים, יהא פטור אף מגניבה ואבידה 

 בחזירתו.
בחידושי הקשו  גמ׳, דאמר ליה שמור לי היום ואשמור לך למחר.) ו

דאכתי ד״ה דאמר שמור, (מג:)  בבבא בתרא וס׳והת(החדשים),  הריטב״א
שמירה בבעלים היא, דכשאומר לו שמור למחר נעשה שומר מעכשיו, 

(צד:), דבעלים שאולים באמירה. ותירצו, דהני מילי  לקמןכדאיתא 
שמתחילים המלאכה לאלתר, אבל אם מתחילים אחר שעה, או שהפסיקו 

ולים אלא כשיתחילו במלאכה אחרת בין אמירה למעשה, אין נעשים שא
[וכן משמעות דברי  ד״ה פרה במשיכה.(צד.)  התוס׳במלאכה. וכן כתבו 

, כלומר, דאינו השתאשכתב, דלאו במלאכתו הוא רש״י בד״ה ואני אשמור 
 מתחיל במלאכתו מיד כשאמר לו].

אבל השאילני ואני אשאיל לך כליי  רש״י ד״ה שמירה בבעלים, בתוה״ד,) ז
 בשיטה מקובצתוכו׳ אין כאן בעלים של חפץ במלאכתו של שומר. ביאר 

משום דבכהאי גוונא אין גוף הבעלים נשאלים זה לזה  ה״ר יהונתן,בשם 
(חו״מ סימן שה)  הטורלמלאכה, אלא משאילים זה לזה החפצים. אבל 

משום שכשהשאילו כתב, דחשיב שאלה בבעלים. וביאר,  הרמ״הבשם 
ושאל ממנו הרי הוא במלאכתו לשמור מה ששאל, והוי בעלים במלאכתו 

(שם), הא  הטור(פ״י משכירות ה״ב). והקשה  הרמב״םשל שואל. וכן פסק 
בשמור לי ואשאילך אין המפקיד המשאיל במלאכתו של הנפקד השואל, 
 אלא דהכלים שאולים לנפקד. ובגוונא דהשאילני ואשמור לך אף כליו

והבית אינם במלאכתו של שואל, (דהא קודם השאילו ואחר כך הפקידו). 
(חו״מ סימן שה סק״ז), דחק לבאר, דבגוונא דשמור לי ואשאילך יש  יוסף

 לדחוק, דכיון דהשאיל לו כליו, הוי כאילו בעליו עמו.
 

 דף פא ע"ב
התורת דקדק  גוצא מיכסי סרבלא. והוה ליה סדינאגמ׳, אריכא וכו׳ ) ח

בסדינא, כדאמרינן בגוצא. משום  מיכסיא דלא אמרינן באריכא דדה חיים,
דבלא דעתיה שקיל גוצא לסדיניה, ועל כרחך דלא הוה  להלןדמסקינן 

 מיכסי אריכא בסדיניה. ועיין באות יא.
שבשעת השאלה היה המשאיל במלאכתו  רש״י ד״ה שאלה בבעלים,) ט

ם. כתב של שואל ונשא סרבל שלו על חמורו ומעביר לו על אמת המי
(בעמוד א׳)  לעיל רש״י(חו״מ סימן שה סק״ז), דמשום דפירש  הבית יוסף

דהשאילני והשאילך אין כאן בעלים של חפץ ד״ה שמירה בבעלים, 
במלאכתו, מוכרח לפרש כאן דנשאו על חמורו להעביר לו על אמת המים. 
דאי לקח להתכסות בו, אין כאן שאלה בבעלים. והוסיף, דאפילו תמצי 

נתכסה בסרבל, אכתי לא דמי לשואל דעלמא דכל הנאה שלו, לומר ד
 דהכא היה מתכסה בו כדי להעבירו את אמת המים.

(החדשים), דנקט  בחידושי הריטב״אביאר  גמ׳, ובלא דעתיה אותביה.) י
לה בכהאי גוונא, ומתחייב מדין שואל שלא מדעת גזלן,  כי כך הווי 

כיון דיהיב ליה  מעשה. אמנם לדינא אף אי שקל לסדינא מדעתיה,
לסרבליה שלא מדעתו, לא הווי שאלה בבעלים הרי חייב באונסי הסדין 

 מדין שואל.
היאך (החדשים)  בחדושי הריטב״אתמה גמ׳, אמר ליה רבא וכו׳.   ) יא

אפשר דרבא סבירא ליה שמועיל מיגו נגד עדים, הא אית ליה בבבא בתרא 
סבר  ,הכא אביי דאהדריה בתר דהתם (לא.) כאביי דהכא. דיש מפרשים

 רבה. צורך לומר כן, וגרס אמנם הריטב״א סבר דאין כן. 
 בחדושי הריטב״אביאר  .מה ליה לשקר וכו׳ במקום עדים וכו׳גמ׳,  ) יב

(החדשים), דאף דבוודאי לכולי עלמא לא אמרינן ״מיגו במקום עדים״. 
(סד:) דאף רבי דאית ליה התם דמה לי  הרמב״ן קדושין[ועיין נמי בדברי 

דרבה (כך גרס עיין  כעדים, לאו כעדים ממש] אלא דסלקא דעתיה לשקר
 ״ליכא דאמר דהא לישניה מתרצינן מיגו ליה דאית דכיון באות הקודמת),

, דמי מיא דליכא וכמאן מיא, מחמת מת שלא אלא מיא, דליכא לאו מיא״,
וסיים, דכהאי גוונא  כפשוטו. לשונו לתפוס אלא לנו שאין אמר ואביי
גבי זה אומר של אבותי, וכמו שביאר שם. ועיין ) לא:(בבא בתרא  איתא

 באות יג ויד.
כתב, דאנן גמ׳, מה לי לשקר במקום עדים. וברש״י ד״ה במקום עדים  ) יג

(המיוחסים),  הריטב״א בחידושיסהדי שאין אותו הדרך בלא מים. כתב 
דהכא הוי אנן סהדי ולא חזקה, משום דחזקה הוי היכא דקיימא לן דעל פי 
רוב איכא הכי בעלמא אבל לא כל שעה, דאזלינן בתר רוב ומוקמינן 
אחזקה. אבל הכא הוי טפי מחזקה, משום דלא אפשר שתהא דרך זו בלא 

יון, מים בשום שעה בעולם, ומשום הכי הוי כעדים. וכתב, דאכתי צריך ע
דאי הוי נהר דלא פסיק כלל, הוי עדיף מעדים. ומשום הכי כתב, דמיירי 

 דפעמים שהנהר פוסק. ועיין באות הבאה.
ה״ר יהונתן בשם  בשיטה מקובצתעיין באות הקודמת. אבל  גמ׳, שם.) יד

פירש, דמיירי שבאו עדים ואמרו שראו שבאותו היום היו בו מים, ולא 
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ום לשם לא היו מים, אלא לא אמרינן שמא כשהגיע זה אחר חצי י
פירש, דשכיחי רבים באותה  הרמ״ךבשם  ובשיטה מקובצתמהימנינן ליה. 

(פג.) דבכהאי  לקמןהדרך, והוה ליה מקום שיש רואים, והלכה כאיסי 
 גוונא צריך להביא ראיה כדי להפטר.

מאי איכפת לן  הרשב״א, הקשהגמ׳, אדרבה מדאמר רב הונא וכו׳. ) טו
שמעינן לה ממתניתין דהנח סתמא ולא כלום. ותירץ,  מדרב הונא, הא כבר

דמשום דרב הונא קאי אמתניתין, ושמעינן מינה דהנח סתמא ולא כלום, 
הוה ליה למינקט הנח סתמא (דהוי חידוש טפי מהנח לפניך), אלא שמע 

כתב, דמקשינן לרב  והתוספות הרא״שמינה דמתניתין לא נחתא להכי. 
ה מוכחינן דליכא למשמע מהא, (דרב הונא הונא מדיוקא דמתניתין, ומינ

 ודאי לא פליג אמתניתין).
 בחידושי הריטב״אהקשה  גמ׳, אם הכניס ברשות בעל חצר חייב.) טז

(מז:) מיבעיא, אי נטירותא דנפשיה קביל עליה  דבבבא קמא(החדשים), 
שלא יזיקנו בעל חצר לשור, או נטירותא דעלמא נמי קביל עליה שלא יזיקו 

ר. והכא אי נימא דהנח סתמא, הוי שומר חינם, קיבל עליה אחרים את השו
נטירותא דעלמא אם יגנב או יאבד בפשיעה. ותירץ, דמשום דהוי בפשיעה 

 שלו, חשבינן ליה בכלל נטירותא דנפשיה, ולא הוי  כנטירותא דעלמא.
(החדשים), דהוא  בחידושי הריטב״אכתב  גמ׳, והא אידי ואידי וכו׳.) יז

יפרך, והא הלוהו על המשכון קתני במתניתין, דמשמע הדין דהוי מצינן למ
(פב.). אלא דלאלומי פירכא נקט, דאידי  להלןבשעת הלואתו כדאיתא 

 ואידי חד לישנא נינהו, ואין לחלק בהכי.
 

 דף פב ע"א
 בחידושי הריטב״אכתב גמ׳, כאן שהלוהו מעות כאן שהלוהו פירות. ) א

(פא:), במה דברים  עילדל(החדשים), דהוי מצי למימר בסיפא דברייתא 
אמורים בהלוהו מעות אבל הלוהו פירות דברי הכל אבד המשכון וכו׳. 

 אלא, דעדיפא למיתני דאפילו בהלוהו מעות אשכחינן דמודה רבי אליעזר.
פירש  גמ׳, לימא בדלא שוי משכון שיעור זוזי ובדשמואל קא מיפלגי.) ב

מואל ואמר דרבי עקיבא אית ליה דש בד״ה בדלא שוי, בסוה״ד, רש״י
דסבר וקביל בתורת משכון, וכל כמה דלא מיהדרי ליה לא ליגבי. וביאר 

דטעמא דתפיס במשכון אכולי ממונא,  הראב״ד,בשם בשיטה מקובצת 
משום דכשפורע שיעור מה ששוה המשכון הדר תופס ליה למשכון על 

(צא:). עוד ביאר, משום דאף אחר  בכתובותשאר החוב, וכקטינא דאביי 
יעור מה ששוה המשכון, צריך להראות עצמו שהוא אדם נאמן שפורע ש

 ופורע חובו.
דאין סברא שיחלוק רבי יהודה על רבי  תוס׳ ד״ה נימא בדלא, בתוה״ד,) ג

דלא פליג רבי יהודה בהא ארבי  המהרש״א,אליעזר ורבי עקיבא. הקשה 
אליעזר ורבי עקיבא, אלא פליג אתנא קמא דאמר דלא פליגי רבי אליעזר 

קיבא בשוי. דסובר רבי יהודה דפליגי בשוי, ושיטתו כרבי אליעזר. ורבי ע
וכתב, דאפשר, דכוונת התוס׳, דכמו שהקשו [לגירסת הספרים שהביאו 
בדבריהם] אי בדשוי מאי טעמא דרבי אליעזר, הכי נמי איכא למיפרך מאי 

 טעמא דרבי יהודה.
(סימן צז סק״ג), אמאי  התומיםהקשה  גמ׳, ואנח ליה קתא דמגלא וכו׳.) ד

דמגלא, הא ולא במגלא גופיה, דאכתי לא שוה אלפא זוזי.  קתאאיירינן ב
(פ״ג ממלוה ולוה ה״ד) שפסק, דכלי שמשתמש בו  כהרמב״םוהוכיח, 

לאוכל נפש אפילו בשעת הלואה אסור למשכנו, ומגל עשוי לאוכל נפש 
העשוי  לקצור התבואה, אבל ה״קתא דמגלא״ אינו אלא משמש את הכלי

 לאוכל נפש, ושרי.
פליגי בדשמואל וקאי רבי עקיבא וכו׳ תוס׳ ד״ה לא דכולי, בתוה״ד, ) ה

דהלכה כרבי  ד״ה מתני׳ בדפריש,(מג:)  בשבועות התוס׳כדשמואל. ביארו 
 עקיבא, דהא רבי אליעזר שמותי הוא.

הפני לכל מילי להתחייב באונסין. ביאר  רש״י ד״ה שקונה משכון,) ו
דכן משמע פשטא דלישנא ד״קונה״. ומשום דילפינן מקרא, דאם  יהושע,

אינו קונה צדקה מנא ליה, משמע דרחמנא אוקי ברשותיה בקנין גמור, 
 ומשום הכי מתחייב באונסין.

(ח:)  התוס׳ בקידושיןהקשו  גמ׳, אם אינו קונה משכון צדקה מנא ליה.) ז
ליו. ותירצו, נימא דאיכא צדקה בהא שמחזיר לו לשכב עד״ה צדקה מנין, 

דדייקינן מדכתיב ״ושכב בשלמתו וברכך״ (דברים כד, יג), דאי לאו דקונה 

דלא , תירצו יש מפרשיםמשכון הוי ריבית דברים כשמברכו העני. ובשם 
(פח:). וכן ביאר  בבבא בתראמיקרי צדקה אלא הנותן משלו, כדאיתא 

מלוה (החדשים). והוסיף, דדילמא נמי הנאה הוא ל בחידושי הריטב״א
 להשיב המשכון, דבהאי שעתא יתבייש העני ויפרענו במהרה.

דטעמא דרבי עקיבא וכו׳ ואי בעי לא יהיב  רש״י ד״ה והכא בשומר,) ח
(החדשים), הא מה שנפטר  בחידושי הריטב״אריפתא לעניא. הקשה 

העוסק במצוה מן המצוה, היינו דוקא כשאי אפשר לו לקיים שניהם. אבל 
לא יפטר מליתן פרוטה לעני. ומשום הכי פירש הכא משום שהלוה לעני, 

דבאבידה הוי משום שנפטר מליתן פרוטה לעני כשהוא מטפל  ר״י,בשם 
בה לנערה וכיוצא בזה, והכי נמי במלוה את חבירו על המשכון. והקשה, 
דאם כן, שומר פיקדון נמי יהא בסתמא שומר שכר כיון דמיחייב לטפל בו, 

רץ, דבשומר דמיד בעלים באה לידו וקבלו ומיפטר מפרוטה דרב יוסף. ותי
לשמירה בסתמא, אנן סהדי דנחית להא להיות שומר חינם, וכמו שפירש 
דמי. אבל בשומר אבידה דלאו מיד בעלים באה לידו, אלא משום מצוה, 
וכן במשכון דמשום מצוה באה לידו, דעתו להיות שומר שכר בפרוטה דרב 

 שיהא שומר שכר. יוסף. עוד תירץ, דהווי תנאי בית דין
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להשתמש בו  רש״י בד״ה במלוה צריך,פירש גמ׳, במלוה צריך למשכון. ) ט

ולפסוק עליו להיות פוחת מן החוב והולך קמיפלגי ורבי עקיבא סבר אפילו 
(סימן לח ד״ה הם ותגריהם) פירש, דפליגי  והביאור הלכההכי איכא מצוה. 

ראו, או להנאתו בלבד. ולכולי אם מכוין גם להנאתו וגם לקיים מצות בו
 עלמא אם מכוין להנאתו בלבד, לא מיקרי עוסק במצוה.

אם כן, הוי  הרמב״ן,להשתמש בו וכו׳. הקשה רש״י ד״ה במלוה צריך, ) י
שוכר, דדינו כשומר שכר. ותירץ, דאיירינן שכלו ימי שכירותו ואמר ליה 

 גמרתיו.
 הרשב״א,ור״ח פירש וכו׳.  ביאר  תוס׳ ד״ה במלוה צריך, בתוה״ד,) יא

דמשום שלא היה מלוה לו ללא המשכון, הרי נתינת המשכון עיקר המצוה 
ונעשה שומר שכר עליו, משום שהוא הגורם לפטרו מלתת פרוטה לעני. 
ורבי אליעזר סבר, דעיקר המצוה בִמלוה עצמה ולא במשכון, ומשום הכי 

התוס׳, דלפי זה אתי שפיר  אינו נעשה עליו שומר שכר. (ומשום הכי כתבו
דלא מצי לאוקמי מתניתין באין צריך למשכון, משום דמהלואה עצמה 

 אינו נעשה שומר שכר).
התוספות משכון לא משמע הכי. ביאר לדלישנא דצריך  בא״ד, בתוה״ד,) יב

דהוה למימר הלואה צריכה משכון, (בלא למ״ד, דהא אינו  רבינו פרץ,
 מתכוין לקחת מהמשכון).

הפני ועוד דאף על גב דאין רוצה וכו׳ ואפשר במשכון.  וה״ד,בא״ד, בס) יג
תירץ, דלא דמי לשומר אבידה, דהתם כל זמן שהמציאה תחת ידו  יהושע

מתעסק הוא בהשבת אבידה, בניעור ושיטוח ושמירה, ומיפטר מפרוטה 
לעני. אבל באינו רוצה להלוות אלא על המשכון, עושה ניעור ושיטוח 

יהא בטוח במעותיו, ואינה מצוה. ומשום שעת ושמירה להנאת עצמו, ש
ההלוואה עצמה אינו נעשה שומר שכר, דלא שכיח כלל שיבוא עני ממש 

 באותה שעה וימנע מליתן לו.
דהא מדמה מתניתין דקתני שומר  תוס׳ ד״ה אימור דאמר, בתוה״ד,) יד

רש״י ד״ה שקונה משכון) (בעמוד א׳, על  הפני יהושעשכר לדרבי יצחק. 
ר דינא דמתניתין מיירי במה ששוה המשכון יותר מחובו, דלא תירץ, דעיק

 שייך ביה חיוב אונסין.
 הרשב״א,כתב  גמ׳, למימרא דסבר רבי מאיר נתקל לאו פושע הוא.) טו

דלאו דווקא נקטינן האי לישנא, דלרבי מאיר אפילו אנוס נמי חשיב ליה, 
מדפטר לשומר שכר בשבועה. אלא, משום דבעינן למיפרך מברייתא 

 מעינן מינה דנתקל פושע, נקטינן הכא נתקל לאו פושע.דש
וא״ת כי נמי סבר רבי מאיר וכו׳. עוד תוס׳ ד״ה וסבר רבי, בתוה״ד, ) טז

דנתקל הוי כרוח ריב״א, כז.) בשם התוספות רבינו פרץ (בבא קמא תירץ 
שאינה מצויה דאדם המזיק חייב בה, אלא דשומר פטור משום שהיה עליו 

 כאדם בעלמא שאין לו להתעסק בדבר, וחייב. להתעסק בדבר, ולא הוי
וי״ל דנתקל הוי לרבי יהודה וכו׳ ולא מחייב אדם המזיק בא״ד, בתוה״ד, ) יז

כתב, דרבי יהודה סובר דנקרא אנוס משום דהתורה הרמב״ן וכו׳. אבל 
מיעטה בשמירת נזיקין, אלא בעינן שמירה מעולה כשומר שכר, ומדנטר 
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 כדנטרי אינשי פטור. 
(החדשים),  בחידושי הריטב״אכתב  מי ששנה זו לא שנה זו. גמ׳, תברה) יח

דלשון ״תברה״ משונה, ופירושו, דהני מתנייתא פליגי, ותרי תנאי נינהו 
פירש, ״תברא״ רבינו חננאל בשם ובשיטה מקובצת אליבא דרבי מאיר. 

 מלשון שבועה, דרבי אלעזר אמר בשבועה, דתרי תנאי נינהו.
התורת תמה  תבע כי לא פשע וכו׳.גמ׳, אלא שומר שכר אמאי מש) יט

מנא לן דסבר רבי אליעזר דנתקל לאו אנוס הוא, דילמא סבר דהווי  חיים,
אנוס, ותמיהתו כדאמרינן להלן, התינח במקום מדרון וכו׳. ותירץ, דמדנקט 

לישבע״, משמע,  זה וזהרבי אליעזר במתניתין ״ותמיה אני אם יכולין 
ר חינם, ותמיהה זו הויא דתמה תמיהה אשומר שכר ותמיהה אשומ

על אבל תמיה אני רש״י ד״ה ר׳ אליעזר, אשומר שכר. ודייק, מדכתב נמי 
 וכו׳. זה ועל זה
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, דשניהן רש״י ד״ה אין גמרא וכתב גמ׳, ואתא רבי אליעזר למימר וכו׳.) א
בחידושי בדבריו]. ותמה  המהרש״אפטורין וכו׳. [ועיין באות הבאה ביאור 

(החדשים), כיון דסבר רבי מאיר דפטירי בשבועה מתקנת  הריטב״א
חכמים, מה תמה רבי אליעזר על רבותיו דגמיר מינייהו כרבי מאיר, ואמאי 
משבש דבריהם דליכא לתקנה, ואמר דטעו בעיקר דינא. ומשום הכי פירש, 
דלרבי אליעזר נמי איכא תקנת חכמים, אלא דמשום דסבר דנתקל הוי 

, הא תקנת חכמים היתה בנתקל דלאו פושע, דהיינו כגניבה ואבידה, תמה
לשומר שכר שנתקל ולא פשע, ומחוייב בכעין גניבה ואבידה דתקנו דיפטר 
בשבועה זו, אבל שומר חינם מיפטר ממילא בגניבה ואבידה, ואם כן, היאך 
אמרינן דשניהם נשבעים ונפטרים, הא שלא במקום מדרון פושעים נינהו 

מקום מדרון, היכא דאיכא ראיה לא מפטרי בשבועה וליכא תקנה, ואפילו ב
 כדאיסי. 

דרבי אליעזר  המהרש״א,ביאר  רש״י ד״ה אין גמרא דשניהן פטורין וכו׳.) ב
לית ליה תקנתא, וסובר כרבי יהודה דהוי כעין גניבה ואבידה, ומשום הכי 
תמה, איך נפטר שומר שכר בשבועה. והקשה, מנא לן לומר דסובר כרבי 

דסובר כרבי מאיר דנתקל פושע, ומשום דלית ליה תקנתא יהודה, נימא 
 לעילתמה אם יכולים זה וזה לישבע. ותירץ, דאם כן, הוה לה לברייתא 

(פב:) למיתני, רבי אליעזר ורבי מאיר מחייבים וחכמים אומרים וכו׳. 
דאם כן, אין לשון ״זה וזה״ מדוייק (דמשמע  ,כתב עוד ובנמוקי הגרי״ב

 הקשה ה אחריתי כמבואר לעיל פב: אות יט). מיהודאכל אחד תמה תמיה
 אבידה, כעין הוי דנתקל סבר דרבי אליעזר אימא המהרש״א, הא אכתי

 אפילו פטור בור ולגבי המזיק, אדם משום חייב יהא שומר חינם ואפילו
 לאוקמא לן דלית לומר וכתב, דאפשר מצויה. שאינה רוח כמו אבידה כעין

 סברא האי ליה דאית תנא שום אשכחן דלא כיון סבר הכי דרבי אליעזר
 אבידה. כעין הוי דנתקל

דמיירי שנשבר רש״י ד״ה משלם פלגא, פירש  גמ׳, הני דדרו באגרא וכו׳.) ג
, דמיירי שנשברה מורו(החדשים) ביאר בשם  ובחידושי הריטב״אהמוט. 

החבית דומיא דלעיל, ומשום דיש בני אדם שנושאים כן לפעמים הוי ספק 
[ועיין אות א]. ועוד, דספק  כדלעיל, ודינו כגניבה ואבידה שפטורפושע, 

פושע לא שייך לחייבו, דהמוציא מחבירו עליו הראיה, ומשום תקנה 
 משלם חצי.

דשברו  רש״י ד״ה שקולאי,פירש  גמ׳, הנהו שקולאי וכו׳ לגלימייהו וכו׳.) ד
א כתב, דמדלהרמב״ן שלא במקום מדרון ובפשיעה, אי נמי בדיגלא. אמנם 

(פירקין ה״ו) נמי לא הוזכר כן. דבירושלמי הוזכר בגמ׳, אין נראה כן. ועוד, 
ומשום הכי פירש, דשקל גלימייהו כדי שלא יברחו, והלך עמהם לדין, דאם 
פשעו או שברו בכוונה או במקום שיש רואה ישלמו, ואם לאו ישבעו. 

יב ולבסוף אמר ליה דלא ישלמו ולא ישבעו וישלם אגרייהו, משום דכת
 וכו׳.

ך, ״הרמ בשם בשיטה מקובצתכתב  גמ׳, אמרו לרב אמר ליה הב וכו׳.) ה
דאף על גב דאמר לפוטרם מתשלומין ומשבועה, מצינו למימר דמצי בעל 
החבית לומר, משום דמן הדין חייב אתה לשלם ואינך נאמן בשבועה 

 משום שיש רואה, עבידנא טיבותא בהדך להאמינך בשבועה ותיפטר.
(חידושי  המהרש״א ביאר סיפיה דקרא הוא. וארחות צדיקים,רש״י ד״ה ) ו

אגדות), דאי הוי קרא אחרינא הוה אמינא דצריך ליתן גלימייהו שלא 
יפסידו ממונם, אבל ליתן שכר טירחא מכיסו אינו צריך. ומשום דרישא 
דקרא אתי למימר שלא יפסיד ממונם, וודאי דסיפא אתי להוסיף דצריך 

 ליתן שכר טרחם.

 
 


