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דף סד – מו דף בבא בתראמסכת .  התשע"ז אדר אי ס"ד,ב
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הקשה גמ׳, וקתני אומן מהימן מיגו דאי בעי אמר לקוח הוא בידי. ) א

, למה ליה לרבא לאורוכי בלישנא ולמימר מאי טעמא לאו מיגו הרשב״א

מיגו דלקוח, הא על כרחין כל דמוקמת לה בראה ליכא טעמא אלא משום 

דלקוח. ותירץ, דהוה מצי לפרושי טעמא משום דקציצה לא דכירי ליה 

אינשי, וכיון דלא דכיר לה בעל הבית ועוד שהטלית ביד אומן, הרי הוא 

נאמן, או יפרע בעל הבית או ישאר טלית ביד אומן. והא דלא אוקמיה 

 באמת בהכי, הוא משום דשמואל סבירא ליה דקציצה מידכרי אינשי.

 יש נמי אומן ראה בלא דאי מיירי דבראה ונראה ,דאיכא אי ׳ ד״התוס) ב

הוסיף, דלא קאמר רבא והרשב״א מיגו דאי בעי אמר החזרתיו לך.  חזקה לו

תרי לישנא דרבא, אאי דאיכא עדים וראה, הוא משום דרצה להקשות 

והכי קאמר, אי דאיכא עדים ולא ראה, והמפקיד אצל חבירו בעדים צריך 

כדסבר רבא מעיקרא, אחר אמאי מהימן, אלא לאו להחזיר לו בעדים, 

 דליכא עדים וראה וקא תני אומן אין לו חזקה, הא אחר יש לו חזקה.

 כתבוגמ׳, וכי אין אדם עשוי אדם עשוי לומר לאומן מכור לי טליתי. ) ג

שהוא  , הילכך איכא למימר שהאומן מכר טלית אחתוכי אין ד״ה רשב״ם

כתב, והריטב״א מתקן במצות בעל הבית שצוה לו למוכרו וטעה האומן. 

, לרשב״ם, התורת חייםדאמרינן דמסתמא ודאי כך היה המעשה. והקשה 

דלא שנא אלא  לקמןדאינו אלא ספק, אמאי אמרינן  אףמותר להשתמש ד

 אבל ד״ה רשב״םאם האומן מסר, אבל אם מסרו אשתו ובניו לא, וביאר 

מיטעא טעו, דמאי שנא האי ספק דמותר להא  איכא למימרונא דבכהאי גו

 ספק, ונשאר בצריך עיון.

(אות מז), היאך משתמש בו שמעון על ידי הרא״ש הקשה  .גמ׳, שם) ד

מסירת האומן, והלא אם לא ירצה הלוקח בטלית שהיה סבור שהוא של 

שמעון יכול להחזיר הטלית, ונמצא שמשתמש בטלית של ראובן שלא 

ותירץ, כיון שהיה ראובן דחוק למעות ומכר טליתו, אינו מקפיד מדעתו. 

 אם ישתמשו בו אחרים, שגם הוא משתמש במעות. 

, אטו אביי הרשב״אהקשה גמ׳, א״ל אביי לרבא תא אחזי לך רמאי וכו׳. ) ה

לא ידע דראה תניא, והא איהו דאותיב מיניה לרבה. ותירץ, דאביי סבירא 

יפינן להו לאפוקיה דליחזיוה, וקאמר רבא כי ,ליה דכיון דניכר שרמאים הם

דכיון דאם יראה אותו לבעלים לא יהיה נאמן גם על קציצתו, וכדקאמר 

 לעיל, לא כפינן ליה להוציאו.

תימה לרשב״א דמאי בעי למימר תוס׳ ד״ה שפיר קאמר ליה, בתוה״ד, ) ו

(חו״מ סימן עב אות ק״ז) תירץ, דמיירי שמתחילה טען ות הגר״א הבהג. וכו׳

וץ לבית דין לא היו דברים מעולם, וכשבאו לבית דין הודה שהחפץ מח

היה טוען לא היו דברים אכתי ונאמן במגו ד ,טוען על הקציצהד ,אלא ,שלו

נאמן דוקא אם ראה  ינומתניתין, דמבואר דאמרבא מייתי  ךמעולם. ולכ

 שהגיע לבית דין, ולא כשמראהו כשמגיע לבית דין. קודם

׳. כו עדים ויש הואיל כן לומר דירא׳ כו לקוח טעין הוה אי אבלבא״ד, ) ז

 ות אשר״יהבהג, דהוה ליה כעין מיגו דהעזה. וכן כתב המהרש״אוביאר 

(אות מז), דאחד שראה טליתו ביד אומן, אף על פי שלא היה ראייה של 

טביעות עין, מכל מקום אינו יכול לטעון לקוח הוא בידי במיגו דאי בעי 

ליה מיגו דהעזה, ורק היכא שטוען בהדי החזרתיו  אמר החזרתיו לך, דהוה

 וההוא דראו עדים אחריני נינהו נאמן. ,לך
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ביאר אמר רבי יוחנן באריסי בתי אבות. אריס אין לו חזקה וכו׳ גמ׳, ) ח

, דאיירי דהעדים מעידים על כניסת הפירות בבית, רבינו יונהבעליות 

דבלאו הכי אינו ראיה דנחית לכולה, דסתם אריס עובד בכל השדה. 

רבי יוחנן דאיירי באריסי בתי אבות, היינו דדרך הא דקאמר ולפירוש זה 

אריסים אלו להכניס כל התבואה לבית, ואחר כך ליתן חציו לבעל הבית, 

. וכן הא דאמר )ועיין באות הבאה(, יוחנן ד״ה א״ר רשב״םודלא כפירוש 

דאריס הוריד אריסים תחתיו אית ליה חזקה, אינו אלא  ,לקמןרב נחמן 

משום דהאריסים שהוריד תחתיו מכניסים כל הפירות לבית. וכן, הא 

דאריס שחלק לאריסים אין לו חזקה, היינו משום דאינו מחלק אלא חלקו 

 אבל לא חלק בעל הבית. 

ואותן אריסים נוהגים לאכול כל ״ר יוחנן, בתוה״ד, רשב״ם ד״ה א) ט

הא , דהרשב״אהפירות ב׳ וג׳ שנים ואחרי כן יוכלו הבעלים. והקשה 

לרשב״ם אף בנו אין לו ו ,מז.), דבן אריס יש לו חזקה לקמןאמרינן בסמוך (

דאריסי בתי אבות אי אפשר להחליפן  ,ביאר ך. ולכחזקה דהא גופו אריס

564 



 
 

 
 

2 

 רשב״ם לקמןכל ימיהם, אבל לאחר מיתה מסלקים את הבנים. [ולדברי 

ודווקא בכהאי  ,דהבן אינו אומן, לא קשה מידי , דביארד״ה אבל בן(מז.) 

 גוונא בן אריס אית ליה חזקה.]

עיין פירוש . בארעא פירי ליה דלית הא בארעא פירי ליה דאית האגמ׳, ) י

 , למה יטול הנגזל חלקהרשב״אותמה . רשב״ם ד״ה הא ותוס׳ ד״ה הא

האריס מן הפירות, הא ארעא לאריסי קיימא, וצריך ליתן לו כשאר 

אריסים, כדין יורד לשדה חבירו שלא ברשות בשדה העשויה ליטע, 

דמשלם לו שכרו משלם. ועוד, דאם כן אם ליכא פירי בארעא ולא טרח בה 

פירות האריס כלום בשנה זו, למה יעיד, והרי מעמידו הנגזל בדין על ה

ביאר, אית ליה פירי בארעא, עדיין הפירות  ךשאכל בשנים שעברו. ולכ

צריכים לקרקע לא יעיד, שאם יסתלק לא יטול אלא לפי שבחו שהוא עתה 

קט:). ואי לית (בבא מציעא  ויפסיד השבח שהיה עתיד לגדול, וכדאמרו

אם תצא מתחת ראובן  ,פירי בארעא יעיד, דמעתה אין שום הפסד לארי

ב ליד שמעון, דבכהאי גוונא יצטרך הנגזל לשלם לאריס לפי מה וישו

 שהשביח.

, חדוש הוא שנתנו סימן כזה ההגהות יעב״ץהעיר גמ׳, עמלק סימן. ) יא

במי שנאמר בו תמחה את זכר עמלק, ואולי מצאו בו רמז מאי דסיים קרא 

מופסת בטעם טפחא, להורות שיש בו מקום גם  ״לא״, שתיבת ״לא תשכח״

לשכחה, ולהתיר להשתמש בו לאוקמיה אגירסא. וכיון דכל מה דאסר 

קט:), התירו להכניס מנוול לבית המדרש לשבר כחו (חולין רחמנא שרי 

 ולהוציא ממנו ניצוץ דקדושה שבו.

וקשה לר״י דאם כן אפילו אית ליה תוס׳ ד״ה לוקח ראשון, בתוה״ד, ) יב

אחריתי נמי דכי היכי דחייש לבעל חוב קטן הכי נמי ניחוש לבעל ארעא 

, אלא דכתב הרשב״אחוב גדול שיהא חובו כנגד שני הקרקעות. וכן הקשה 

, הר״י מיגש בשםהרמב״ן ותירץ  דניחוש שמא אית ליה כמה בעלי חובות.

 ועיין באות הבאה.דמיירי הכא שהיה חוב ידוע כשיעור אותו קרקע. 

. ׳כו לוקח גבי נגזל לחד כדחיישינן׳ כו וערב ומלוה מרתא ואם ,בא״ד) יג

 לא אמאי להו קשיא לא רשב״ם ד״ה ארעאדלפירוש  המהרש״א,כתב 

 ,לחלק דיש .לוקח גבי ח״ב לחד כדחיישינן ח״ב לחד וערב במלוה חיישי

 יוא ,במעות בזמנו הלוה לו יפרע דשמא האי כולי חייש לא ומלוה דבערב

 .לגבות ממה לו ויהיה ני חריב לו יהיה לא שמא בזמנו במעות לו יפרע לא

 ני חרי,ב לו יהיה דשמא ,חששא חדא דאיכא ראשון בלוקח מה שאין כן

מכל  כלום יפסיד ולא במעות לו יפרע דשמא למימר איכא נמי דבלוקח ףא

 רקע.בק חפץ הלוקחמקום 

אף על גב דלא חייש לבעל חוב מיהו חייש שמא קרקע גזולה. בא״ד, ) יד

, דלחוב לא חיישינן משום דסומך לוקח ראשון, רבינו יונהבעליות ביאר 

שיהיה לו חוב יפרענו במעות, מה שאי אפשר לומר על  אי נימאדאפילו 

 הצד שבגזלנותא בא לידיה.

קשה לרשב״א אמאי לא קאמר לוקח מעיד תוס׳ ד״ה לוקח [השני], ) טו

ילו אי אית אפ גופא(סימן לז סק״ז), דבמוכר הקצות החושן ותירץ  למוכר.

ליה ארעא, מכל מקום כיון דהלוקח נוטל מן המוכר כל השבח שהשביח, 

מה שאין כן  .משום הכי לא סגי בארעא אחריתי, דהשבח אין לו קצבה

 הנתיבות המשפטאבל  בלוקח שני דאין גובין שבח מנכסים משועבדים.

(שם סק״י) נקט, דנראה מדברי התוס׳ שלוקח מעיד למוכר, ואם משום 

שאין לו קצבה, משום כך לא נעשה נוגע בעדות, וכדביאר שם  השבח

(בסק״ו) שמלוה מעיד על מטלטלין של לוה וכן במלוה על פה משום דליכא 

למיחש אלא בדבר שיש עליו שיעבוד, והוא הדין בשבח שאין עליו 

הנתיבות (מה.). עוד כתב  בחידושי החתם סופר לעילשיעבוד. וכן נקט 

 שבח בשביל נפסל לאלעולם דם התומים (סק״ח), (שם סקי״א) בש המשפט

, לו יעיד לא מוכר ביד קרקע נשארה אפילו הכי תימא לא דאי, לעדות

 לא שוב, המוכר מיד שני הלוקח ויטרפנו ידו מתחת הגזילה יצאה אם דהא

 משועבדת כבר שהיא כיון, זו משדה השבח על אחריות לראשון יהיה

רשב״ם אין ראיה, שאין החשש משום . [אמנם לפירוש שני הלוקח יד תחת

 .גזילה]
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ערב קבלן שקיבל המעות מידו של מלוה ונתן לידו ה קבלן, ״ם ד״רשב) א

(בפרק גט פשוט, סימן תרנ) תמה על דבריו, הא בנשא המרדכי של לוה. 

ונתן ביד אין למלוה על הלוה כלום, ואין כאן דין ערב קבלן. [וכדאיתא 

ז) כתב, דלא מאמין דיצאו דברים ״ק ט״(בסימן לז ס ך״והשלקמן (קעד.)]. 

שהובא  ה״הרמק ז) תירץ, על פי דברי ״(שם סוהתומים ם. ״אלו מהרשב

(סימן קכט), דהא דאמרינן בנשא ונתן  ביד אין למלוה על הלוה  בטור

כלום, היינו דוקא בקבלן, אבל כשאמר בלשון ערבות, לא נפטר הלווה, 

ו לשעבד גם את הלווה. והוי כדין קבלן, דמוכח מלשון ערבות דכוונת

דיכול לתבוע ממי שירצה, מהערב או מהלוה. והכא מיירי בכהאי גוונא, 

ערב ״(מו:) דקתני לעיל שאמר לשון ערבות, כדמשמע מלשון הברייתא 

, דמאן דאמר קבלן נמי מעיד, על כרחך מפרש דנכלל בהא דקתני ״מעיד

 בברייתא ערב. ועיין באות הבאה.

דאי לא היה ללוה בינונית לא ליגבי  ד,״ה ואמרי ליה, בתוה״ד ם״רשב) ב

(מט:)  דבגיטיןהקשו,  ה קבלן״והתוס׳ בדמלוה אלא מבינונית דקבלן. 

 מוכח, דאי ליכא ללוה אלא זיבורית, לא גבינן מקבלן אלא זיבורית.

, דלא מיירי הכא ה קבלן״ם בד״הרשב(שם) תירץ, דלהכי פירש  והתומים

בנשא ונתן ביד, ומכל מקום אמר לשון ערבות, וכמו  בקבלן סתם, אלא

שנתבאר באות הקודמת, דבכהאי גוונא עיקר שיעבודו על הערב, ולהכי 

גבי מיניה בינונית אף בליכא ללוה אלא זיבורית, ובכך חמיר טפי מקבלן 

 סתם.

והקשו  גמ׳, ואמרי לה אינו מעיד דניחא ליה דליהוו בידיה תרוייהו.) ג

דאי יטרוף מלוה מן הקבלן, יחזור הקבלן ויטרוף מן  ,ה קבלן״התוס׳ בד

 תירץ, דניחא ליה בארעא דידיה, דבקי בה ובפירותיה. א״והריטבהלוה. 

ם ״הרשבפירש  גמ׳, אי דאתו בטענתא דאבוהון אפילו הנך נמי לא.) ד

, דכיון דאין לאב חזקה, גם הבן הבא מכחו אין ד״ה אי דאתו, בתוה״בד

ביאר, דטעמא דלא מהני חזקת בן בעליות דרבינו יונה חזקתו חזקה. אבל 

האריס, משום דהבא מחמת ירושה בלא טענה, צריך עדות דדר ביה אבוה 

(מא:), ובהכי איכא אמתלא לומר שקנאה אביו,  לעילחד יומא, וכדאמרינן 

ומסייעת אמתלא זו לחזקת הבן. אבל היכא דהאב אריס, לא שייך ביה 

 דהא בחזקת אריסות דר בה.עדות דדר ביה חד יומא, 

ה ״ה לא צריכא, ותוס׳ בד״ם בד״הרשבפירשו  גמ׳, בפנינו הודה לו.) ה

(בסימן נ) כתב, דאף כשהודה לבן ש ״והרא, שהודה לגזלן עצמו. כגון

שמכרה לאביו הגזלן לא מהני, משום דהוצרך להודות בפניו ממורא האב. 

 ועיין באות הבאה. 

ל בן בנו של גזלן יש לו חזקה אי אב ד,״ה לא צריכא, בתוה״ם ד״רשב) ו

התוס׳ אתי בטענה דאבוה דטעין מאבי ירשתי ואבי לא היה גזלן. אמנם 

הקשו, אמאי בן בנו של גזלן יש לו חזקה, דהא לא  ד״ה פעמים בסוה״ד

שכיח שיקנה בן הגזלן אחר שכבר היתה בידו מאביו. ותירצו, דמיירי 
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א הוה ניחא בפירוש , דלתוס׳ לם״המהרבאמר בפנינו הודה. וביאר 

ם, דמיירי דאתי בטענתא דאבוה דהיינו בן הגזלן, דאם כן פשיטא ״הרשב

דיש לו חזקה. ועל כן פירשו, דמיירי דאתי בטענתא דאבי אביו, דהיינו 

ם, דהא ״הגזלן, ומכל מקום מהני, והיינו משום שהודה בפניו. וביאר המהר

מהני כלפי בנו, דאי דמהני ההודאה שהודה לגזלן כלפי בן בנו, אף דלא 

לאו דאודי הוה ממטי ליה ולחמריה לשחוור. משום, דאמרינן מדלא חזר 

ותבעו מבן הגזלן כל ימי חייו, ולא תבע אלא לבן בנו, שמע מינה 

(בסימן נ) ביאר, דמיירי דאודי לבן בנו  ש״והראדבקושטא אודי מעיקרא. 

לי האי אינו של הגזלן עצמו (ועל פי שיטתו שהובא באות הקודמת), דכו

 ירא מהגזלן, שמפני מוראו יודה גם בפני בן בנו. 

אבל הראשון נראה  ד,״ה לשון אחר כתוב בספרים, בסוה״ם ד״רשב) ז

, דהיינו משום דמשמע דקאי א״המהרששאמר רבא ולא האחרון. ביאר 

אמאי דאמרינן בסמוך, דאי לאו דאודי הוה ממטי ליה לשחוור, ועלה 

 קה.קאמר רבא דפעמים יש לו חז

דיראים למחות  ד,״ה כגון, בתוה״ם בד״הרשבפירש גמ׳, היכי דמי גזלן. ) ח

. ן״בחידושי הרמבבהן. וחזינן דפירש דמיירי לגבי חזקת ג׳ שנים. וכן ביאר 

ה כרב כהנא) כתב, דדוקא לגבי חזקת ג׳ שנים מיירי הכא, ״(בד א״והריטב

אבל לענין דלא תהני ביה הודאה, בעינן לכולי עלמא דוקא דהורגין נפשות 

כתב, דהכא מפרשינן הא דאמר  בעליות דרבינו יונהעל עסקי ממון. אבל 

רבי יוחנן דלא מהני הודאה בגזלן, ורבי יוחנן לשיטתו סבר דלא מהני 

לן שהוחזק על שדה זו בגזלנותא. [ומכל מקום מבואר בדברי הודאה אף בגז

 רבינו יונה דקאי הכא אף לענין חזקת ג׳ שנים].

, דמיירי ן״בחידושי הרמב. ביאר גמ׳, כגון שהוחזק על שדה זו בגזלנותא) ט

בגזלה והחזירוה בית דין לבעלים, ואחר כך שוב החזיק בה ג׳ שנים. דאין 

ת שהוחזק עליה פעם אחרת בגזלן. דאי לו חזקה לעולם על שדה זו, מחמ

מיירי בגוונא דגזלה ולא יצא ממנה בינתיים, פשיטא דלית ליה חזקה, דהא 

כל היורדין לקרקע שלא בתורת מקח אין להם חזקה לעולם, וכל שכן גזלן. 

 .״כגון שגזלה מתחילה״ולא  ״כגון שהוחזק״ולהכי אמרינן 

לא מהני הודאה לגזלן , אמאי העליות דרבינו יונההקשה  גמ׳, שם.) י

שהוחזק על שדה זו בגזלנותא, הא על כרחך אינו ירא מפניו, מדיש לו 

חזקה בשאר שדות. ותירץ, דכיון שרואים שמסר נפשו לגזול אותה שדה, 

יראים מפניו כלפי שדה זו, ואם לא יודה לו ימסור נפשו להתעולל עליו 

גביו חזקה, נימא ולמסרה לשחוור כדי לזכות בה. עוד הקשה, אמאי מהני 

כיון שגזלה נתיירא הבעלים מפניו, ולהכי לא מיחה. ותירץ, דכיון דלא 

ידעינן שגזלה, לא חיישינן לתרתי, לומר שגזלה, וגם לומר שנתייראו 

הבעלים מפניו. [אמנם צריך עיון, דלכאורה הטענה דירא מפניו, אינה 

 טענה ודאית. (א.ג.)].

האב גבי דבן פירות  י אחיל,ה סלקא דעתך אמינא אחול״ם ד״רשב[) יא

 דלעילשאכל וכו׳ ולפיכך לא ערער וכו׳ קמ״ל דלא מחיל. ולא דמי להא 

(לה:) דאמרינן דאפילו אי לפירי אחתיה, איבעי ליה למחויי, ואם לא מיחה 

הפסיד. דהכא שאני, דיודע הוא דאנן סהדי דמחיל גבי בנו ולהכי אינו 

יאמינו לו דלפירי אחתיה. מוחה, מה שאין כן התם היה לו לחוש שלא 

 (א.ג.)]
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ם ״רשבפירש  גמ׳, במגורשת ואינה מגורשת וכו׳ בעלה חייב במזונותיה.) יב

, דסלקא דעתך דמסר לה הבעל קרקע זו למזונותיה, ולא ה מגורשת״בד

כתב, דסלקא דעתך נמי דבכהאי גוונא לא יהא  והיד רמהתהיה לה חזקה. 

לבעל חזקה בנכסי אשתו, כיון שזן אותה מיכספה מיניה ולכך לא מחתה 

 בו.

, דכיון דהתחיל בגרושין והא ה מגורשת״ם בד״רשב פירשגמ׳, שם. ) יג

 ובעליות דרבינו יונהשונא לה לא יחד לה קרקע, כי בטורח יתן לה וכו׳. 

לו, אינו בוטח בה למסור שדה בידה. והוא כתב, דכיון שהיא כנכריה אצ

הדין בקיבל עליו לזון איש נכרי לחמש שנים, לא תלינן שיחד לו קרקע 

למזונות, דאין דרך למסור שדהו ביד אחרים. ודוקא לאשתו, שבטח בה לב 

 בעלה, מוסר לה קרקע למזונות.

 ובעליות דרבינו יונהוכגון שיחד לה ארעא אחריתי.  ה מגורשת,״תוס׳ ד) יד

הקשה, אם כן פשיטא דיש לה חזקה, דודאי כיון שהיא ספק מגורשת לא 

ימסור בידה שדה סתם. ועוד הקשה, דכיון דסתמא קתני ״אין לאשה 

חזקה״, ליכא לאוקמה דוקא בכהאי גוונא דיחד לה, דכל כהאי גוונא הוה 

 מפרש לה תלמודא.

עות אבל אם נתן לו הגזלן מ ד,״ה אין ראייתו ראיה, בתוה״ם ד״רשב) טו

בפני עדים ראייתו ראיה כדרב הונא לקמיה דאמר תליוהו וזבין זביניה 

, דאין לדחות דרב הונא ש״תוס׳ הראבשם  השיטה מקובצתזביני. כתב 

מיירי דוקא היכא דמעיקרא נחית לה על ידי תליוהו וזבין, אבל הכא 

דמעיקרא נחית לה בתורת גזילה ממש, נימא דתו לא יהני ביה המכירה. 

(מח.) דמקשינן אדרב הונא מלקח מסיקריקון, ולא חילקו לקמן  דחזינן

דשאני התם דנחית לה מעיקרא בגזלנותא. ועל כרחך דסבירא לגמ׳ דאין 

 לחלק בהכי.

גבי אומן נמי שייך שדה כגון אם הוא בנאי. כתב  ה ומעמידין,״תוס׳ ד) טז

ג) דמלשון התוס׳ משמע, שאף שאין ״ק י״(סימן קמט, ס הנתיבות המשפט

ידוע שירד לקרקע זו בתורת אומנות, אלא רק ידוע שהוא בנאי, אין לו 

ד) ״ג מטוען ונטען ה״(בפים ״הרמבחזקה בשום קרקע. והיינו דלא כדברי 

אין להם חזקה,  בונים בקרקע או מתקנים אותהשכתב, דאומנים שהיו 

 ת אומנות.ומשמע דוקא כשידוע שנכנסו לקרקע זו בתור

ומסתבר דטעמא דרב כטעמא דשמואל  ד,״ה אבל בשטר, בתוה״תוס׳ ד) יז

(נח.)  דבתוס׳ בגיטיןהביא, א ״המהרש וכו׳ ורב סבר אחריות טעות סופר.

כתבו, דלפי זה ניחא מה דהקשו מעיקרא מכתב לראשון וכו׳,  ה אבל״ד

דהתם מיירי שכתב בפירוש שאינו מקבל אחריות, וממילא מודה רב דלא 

, דאין נראה דלכך כוונו התוס׳ דידן, דאם כן עיקר א״המהרש ה. וכתבקנ

התירוץ חסר מדבריהם. אלא נראה דכוונתם, דדוקא בשטרי מקח וממכר 

סבר רב אחריות טעות סופר, ולא בשטרי מתנה, וההיא דכתב לראשון 

 מיירי במתנה, כמו שכתבו בתחילת הדיבור.

ה ואית ״ם בד״רשבפירש  זביני.גמ׳, אמר רב הונא תליוהו וזבין זביניה ) יח

כתב, דהשתא  א״והרשב, דדוקא במכר, אבל במתנה לא הויא מתנה. דגרס

(מח.)  לקמן סלקא דעתין דרב הונא מיירי אף במתנה, ורק במסקנת הסוגיא

, ובכך ן״בחידושי הרמסקינן דרב הונא מיירי דוקא באיכא זוזי. וכן ביאר 

. [וצריך ביאור היאך סלקא אילימאה ״ד(מח.)  התוס׳ לקמןתירץ קושיית 

דעתין דמשום אונסא לחוד גמר ומקני אף בלא זוזי, הא לית ליה תועלת 

כלל מההקנאה, וכדי להנצל מהיסורין דיו במה שאומר בפיו שרוצה. 

ובשלמא גבי זביני דקביל זוזי, יש לומר דחפץ בקיום המקח כדי שיוכל 

ל כך באמירה זו שאומר לזכות במעות. ואולי יש לומר, דכיון שחפץ כ

רוצה אני, כדי להינצל מהיסורים, ממילא נמשך ליבו בטבע אחר דיבורו, 

(חושן  החזון אישואינו מדקדק לחשוב דלא כמו שאומר. וכעין מה שביאר 



 
 

 
 

4 

(קי:), דדבר שהאדם עושה מתוך בבבא קמא משפט ליקוטים סימן יט) הגמ׳ 

תנאי לטובתו, ואין לו רצון גמור, אינו מדקדק להטיל בו תנאים, אף שה

 הפסד מהתנאי. (א.ג.)].

גמ׳, אמר רב הונא תליוהו וזבין זביניה זביני מאי טעמא וכו׳ אלא ) יט

, אמאי בעינן לטעמא א״בחידושי הגרעהקשה  מדתניא יקריב אותו וכו׳.

דגמר ומקני כדבסמוך (מח.), הא בלאו הכי כיון שאמר רוצה אני, יהני, 

דברים שבלב אינן דברים, ואף אי לא גמר (מט:) ד בקידושין דקיימא לן

ומקני, יהני. וכן מהאי טעמא יהני אפילו בתליוהו ויהיב בלא זוזי. עוד 

(שם) בעי להוכיח מהאי קרא ד״יקריב אותו וכו׳״, דבקידושין הקשה, 

דדברים שבלב אינן דברים, ואם כן איך בעינן בסוגיין להוכיח מהתם דאגב 

להיפך, איך בעינן בקידושין להוכיח מהתם אונסיה גמר ומקני. וכן קשה 

דדברים שבלב אינן דברים, דהא יש לומר דטעמא כדרב הונא דתליוהו 

שהובא באות הקודמת ניחא  ן״א והר״הרשבוזבין מהני. [אמנם לדברי 

קושיא זאת, דהשתא סלקא דעתין דרב הונא מיירי אף בתליוהו ויהיב, 

למסקנא דמיירי דוקא בתליוהו ולהכי מדמינן לה להא דיקריב אותו. אבל 

וזבין, אי אפשר לבאר דטעמא כדרב הונא, דהתם דומה לתליוהו ויהיב, 

ולהכי מייתינן ראיה מינה דדברים שבלב אינן דברים (א.ג.)]. ותירץ, על פי 

, דבדבר הידוע לכל, לא ה כתבינהו״ד(עח:)  התוס׳ בכתובותמה שכתבו 

אם כן יש לומר דלולי טעמא דגמר מיקרי דברים שבלב, ושפיר הוו דברים. ו

ומקני, היה נחשב דבר גלוי וידוע לכל דלא ניחא ליה, ולהכי לא הוה חייל. 

ורב הונא חידש דגמר ומקני, ואין הכוונה דודאי גמר ומקני, אלא דיש 

מקום לומר דגמר ומקני, וממילא אינו דבר גלוי דלא ניחא ליה, ולהכי אף 

ם שבלב ואינן דברים. ואתי שפיר הא אם באמת לא ניחא ליה, הוי דברי

דבסוגיין בעינן להוכיח מהא דיקריב אותו וכו׳ לדינא דרב הונא, ובקידושין 

בעינן להוכיח מינה דדברים שבלב אינן דברים, דבאמת תרווייהו מוכח 

מינה, דחזינן דאיכא סברא דגמר ומקני, דאם לא כן היה דבר גלוי דלא 

שבלב. וכן חזינן דדברים שבלב אינן ניחא ליה ולא הוה מיקרי דברים 

 דברים, דאי לאו הכי, אכתי ניחוש דלא גמר ונתרצה.
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, מהא ה יקריב״בתוס׳ ד והקשו גמ׳, יקריב אותו מלמד שכופין אותו.) א

(מ.) דחייבי חטאות ואשמות אין ממשכנין אותן.  בבבא קמאדאיתא 

תירץ, דהאי קרא מיירי באופן שהפריש הקרבן ועדיין לא  א״והריטב

(ו.), ובכהאי גוונא כופין אף על חטאות  בראש השנההקריבו, וכדאיתא 

ואשמות. עוד כתב, דבאיניש דאמיד, לעולם ממשכנין אף בחטאות 

 ואשמות.

והא דאמר וכו׳ דעולה מכפרת אחייבי עשה ד, ״ה יקריב, בתוה״תוס׳ ד) ב

(פו.)  ביומאתירצו, דכיון דאמרינן  ה יקריב״ד(ו.)  השנה ובתוס׳ בראשוכו׳. 

דבעבר אעשה ועשה תשובה אינו זז משם עד שמוחלין לו, הרי בתשובה 

 מתכפר, ולא דמי לחטאות ואשמות.

(אות ה)  ח״בהגהות הבמקופיא מכפרת מקיבעא לא מכפרת.  ד,״בא) ג

ר דרך ביאר, שאינו מכפ ל״והמהרשביאר, דמכפרת ועדיין קפויה וצפה. 

ביאר,  ם״ובמהרקבע כמו חטאת, אלא מקופיא, והיינו דרך ציפות בעלמא. 

דמכפרת על עוונות הקלים כמו דבר הצף על פני המים, אבל לא דבר 

 הקבוע.

ואם תאמר כיון דמסברא ידעינן וכו׳ אמאי  ה אלא סברא הוא,״תוס׳ ד) ד

יחא , דלא נא״המהרשאיצטריך קרא גבי קרבן למיכתב דכופין אותו. כתב 

לתוס׳ למימר דאתי קרא לחייב בית דין לכפותו, דהא בכל מצוות עשה 

דהתוס׳ נמי מוזהרין בית דין לכפותו, ולא בעינן קרא גבי קרבן. והביא, 

 תירצו, דאיצטריך קרא משום דכתיב לרצונו. ה יקריב״ד(ו.)  בראש השנה

ד (בעמו בעליות דרבינו יונהכתב  גמ׳, מודה שמואל היכא דיהיב זוזי.) ה

ב), דאפילו ביהיב ליה פחות משויו מהני, כיון שאין אונאה לקרקעות. 

והוכיח כן, מדמקשינן בסמוך ממימרא דרב ביבי דקרקע אין לו מעות יש 

לו, ואמאי לא מוקמינן לדרב ביבי, באופן שלא נתן כל דמי שווי הקרקע. 

 א״והרשבועל כרחך, דפשיטא לגמ׳ דאין לחלק, ולרב הונא לעולם קני. 

בעמוד ב) פליג עליה, והקשה, דלא מסתבר שיתרצה המוכר להקנות (

הקרקע בפרוטה. ודחה הראייה מהא דלא מוקמינן לדרב ביבי בלא יהיב 

כל השיווי, דמשום דרב ביבי מילתא פסיקתא נקט, קרקע אין לו מעות יש 

ם ״הרשבלו, משמע דמיירי אף ביהיב ליה כל דמי הקרקע. [וכן משמעות 

 ב, דלא מפסיד מידי, ומשמע דבעינן כל דמיו].דכת ה אלא״בד
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הביא הגירסא דלא ארצי ״ליה״  גמ׳, דלא ארצי זוזי. בעליות דרבינו יונה) ו

ה ״בתוס׳ דזוזי. וביאר, שלא החזיר לו המעות הרעות להחליף ביפות. ועיין 

 .ואפילו

גמ׳, והלכתא בכולהו הוי זביניה זביני וכו׳ דהא אשה כשדה זו דמיא. ) ז

, ה דלא ארצי זוזי״בד ם״הרשב, לפי מה שפירש א״בחידושי הגרעהקשה 

דעל ידי דלא מנה הוי גילוי דעת דבעל כרחו מקבל, מה ראיה מקידושין, 

דסתם קידושין בפרוטה, ואין שם מה למנות, ולא שייך האי גילוי דעת, וכן 

 שטר וביאה לא שייך כלל. ב

היינו כי אמרו בפנינו הודה וכו׳ שלא ראו  ד,״ה ואפילו, בתוה״תוס׳ ד) ח

ביאר, דמיירי שלא נתן לו מעות מיד, אבל נתן לו והמאירי נתינת המעות. 

לאחר זמן. ומסקינן, דאף בכהאי גוונא קיים המכר, דמאחר שאומר שיתן 

ומרים, דלא קנה אלא אי יהיב לו, מקנה לו מעכשיו לכשיתן. והביא, דיש א

 ליה המעות מיד.

 ם״הרמב. כתב גמ׳, מר בר רב אשי אמר באשה ודאי קידושין לא הוו) ט

א), דהיינו דוקא באנסו את האשה, אבל באנסו את ״ד מאישות ה״(בפ

, דהטעם דבאנסוהו המגיד משנההאיש וקידש, קידושיו קידושין. וביאר 

לגרשה בעל כרחה אם ירצה. מה לאיש לא אפקעינהו רבנן, כיון שיכול 

שאין כן באשה, דאם היו חלין הקידושין, לא היתה יכולה להפקיע עצמה 

רב אלפס ובעל (באבן העזר סימן מב) הביא דעת והטור ממנו אלא ברצונו. 

, וביאר, המאירי, דאף בכהאי גוונא, אין קידושיו קידושין. וכן כתב העיטור

מקבל מעות. והביא יש אומרים, דלא דחשיב כתליוהו ויהיב, כיון שאינו 

הוצרכנו לנתינת זוזי, אלא במקום שנחסר, וכגון במכירת קרקע, דאינו 

גומר ומקנה אלא על ידי מעות. אבל בקידושין דלא חסר בה מידי, כל 

שאמר רוצה אני גמר ומקנה. וחיסרון הפרוטה שנותן לה, וכן מה שנאסר 

(ב.) ביאר דעת  א בקידושין״והרשבבקרובותיה, אינו נקרא חסרון לענין זה. 

בעל העיטור, דהוי כתליוהו וקנה, ודוקא תליוהו ומכר מהני, ולא תליוהו 

פליג וכתב, דכיון דבתליוהו ומכר גמר ומקני, כל שכן  א״וקנה. והרשב

 בתליוהו וקנה.

(בסימן כה)  והטורוכגון דאמר רוצה אני.  ד,״ה והלכתא, בסוה״ם ד״רשב) י

ק א), דאף דבהדיא ״(ס הדרישהלא הזכיר דבעינן שיאמר רוצה אני. וכתב 

(סב.) דרב הונא מיירי דוקא באמר רוצה אני, סבירא  בבבא קמאאמרינן 

להטור דרוצה אני לאו דוקא, אלא בזה שמקבל הדמים מהאנס, אמרינן 
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בל כתב, דאפשר שכל ששתק וקי והבית יוסףודאי שאגב אונסו נתרצה. 

 הדמים, קרינא ביה כאומר רוצה אני. 

וזה שיעבד לו נכסיו מעכשיו וכו׳.  ד,״ה ואמרו אמנה, בתוה״ם ד״רשב) יא

ף), ״(שם ו: בדפי הרי ן״הר. וכתב ה עדים״ד(יט:) י בכתובות ״רשוכן כתב 

י לפרש כן, משום דאי הוי מוקדם, ודאי משוו נפשייהו רשעים ״דהוצרך רש

ים אעוולה לא חתמי דאמרינן התם (יט.). בהכי, ואין צריך לטעמא דעד

(יג.), דאסור לכתוב שטר ללוה כשאין מלוה  בבבא מציעאואף דאמרינן 

עמו, בגוונא דאיכא למיחש שיכתוב בניסן ולא ילוה עד תשרי, ואתי 

למיטרף לקוחות שמניסן שלא כדין, הכא ליכא למיחש שמא לא ילוה כלל 

יח שלא ילוה כלל, כמו שלא ויבא לגבות מלקוחות שלא כדין, דלא שכ

ילוה עד תשרי, ולכך מדינא אינו אסור, אלא משום ״אל תשכן באהליך 

 עוולה״.
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, דכתיב ״אל תשכן ה ומר״ם בד״רשבופירש גמ׳, וזה לא ניתן ליכתב, ) א

(בסימן מו, התומים באהליך עוולה״, ועדים אעוולה לא חתמי. וכתב 

ק קלא), דכיון שאסור לעשות כן, אם חתמו על שטר אמנה, ״באורים ס

ק ד) כתב, ״(בסימן לה ס והקצות החשןנפסלים לעדות, ולכך אין נאמנים. 

דאין הדעת נותן לומר שיפסלו לעדות מחמת כן, דהא מהאי קרא ד״אל 

תשכן באהליך עוולה״ ילפינן נמי לענין משהה שטר פרוע בתוך ביתו, וכן 

ולא יתכן שנפסל בכך לעדות. ואפילו בחתמו על שטר  ספר שאינו מוגה.

, ובודאי ה שטר״ד(עב.)  התוס׳ בבבא מציעאשיש בו ריבית כשרים לדעת 

אין לך עוולה גדולה מזו. ועל כרחך צריך לומר, דאף דלא נפסלו לעדות 

 ובשב שמעתתאבכך, מכל מקום אינן נאמנים לומר שעשו שלא כהוגן. 

, דהיינו דוקא כשאין נאמנין בתורת עדות שלא (שמעתתא ז, פרק ה) הוסיף

מכח מיגו, אבל כשנאמנותן מכח עדות, נאמנין אף על מעשה רשע, ודוקא 

 לפסול עצמן אין נאמנים בכהאי גוונא. 

, שהרי ניתן להכתב ה מודעא״ם בד״רשבפירש  גמ׳, שזה ניתן ליכתב.) ב

. ה מודעא״ד(יט:)  י בכתובות״רשדמצוה קעבדי להציל האנוס. וכן פירש 

ף) פירש, דמודעא ניתן ליכתב להחזיר ״(שם ו: בדפי הרי והבעל המאור

(שם), דלפירוש זה, אפשר ן ״הרהמעות לבעליהן על פי השטר. וכתב 

לומר, דאף בכתב ידן יוצא ממקום אחר בהימני, כיון שאין כאן עקירת 

 השטר לגמרי.

רא אתי גמ׳, הני מילי על פה דלא אתי על פה ומרע לשטרא אבל בשט) ג

, דכיון דשטר הני מילי ה ומשני״ם בד״רשבפירש  שטרא ומרעא לשטרא.

ביאר ובעליות דרבינו יונה המודעא נכתב קודם לאשקלתא, להכי מהני. 

החילוק בין שטרא לעל פה, דמה שאמרה תורה אם לא יגיד וגו׳, דמינה 

בבית  ילפינן דכיון שהגיד אינו חוזר ומגיד, קאי לגבי עדות על פה, שמעידין

דין, ואין ללמוד מהתם לגבי עדות בשטר, דאלימא טפי, שאינה צריכה בית 

דין, דמיד כמי שנחקרה בבית דין דמי. ולהכי חוזר ומגיד על ידי שטר. ועוד, 

דדין כיון שהגיד נאמר כלפי בית דין, שאינן נזקקין לקבל עדות זו. אבל 

 דינא. בשטר, דמאליו הוא כמי שנחקרה בבית דין, לא שייך האי

ה אין לאיש, ״ם בד״רשבפירש  גמ׳, לא לאיש חזקה בנכסי אשתו.) ד

ם ״והרמב. מאחר שזן אותה, דאין דרך אשה למחות על בעלה, ד״בסוה

ג משנה ד) כתב, שהאשה תוותר לבעלה מנכסיה. וכן ״(פ בפירוש המשניות

(בסימן נג) כתב, שאין האשה מקפדת על בעלה, ולכך לא מחתה. ש ״הרא

(מב.). [ולא הזכירו דהיינו משום דזן אותה]. [ואין  אירי לעילהמוכן כתב 

ם, אמאי גבי מגורשת ואינה מגורשת אמרינן ״להקשות, לסברת הרשב

ם ״הרשב(מז:) דהן כשאר כל אדם, הרי הוא זן אותה. דהא כתב  לעיל

, דהוא שונא אותה. וכיון  ששונאים בודאי תמחה בו ה מגורשת״בד(שם) 

ף) כתב, דמפני אימת ״(כב: בדפי הרי והנימוקי יוסף.)]. אף שזן אותה. (א.ג

כתב, דכיון שהבעל כמו  ז״ובפסקי הריאבעלה לא רצתה למחות. 

 אפוטרופוס על נכסיה לפיכך לא חששה למחות בו.

 א״והרשבוצריך לומר דכתב לה נמי ובפירותיך.  ה דכתב לה,״תוס׳ ד) ה

כתב, דבעינן שיכתוב ובפירותיך ובפירי פירותיהן עד עולם, דאם לא כן, 

(פג.), ואם כן יש לתלות מה בכתובות אכתי יש לו פירי פירות, כדאיתא 

שהכניס הפירות דהוא משום דזכאי בהם ליקח בהם קרקע לאכול 

 פירותיה.

, א״בעליות דרבינו יונה והרשבכתבו  גמ׳, בכותב לה ועודה ארוסה.) ו

 ו דוקא כותב, דאפילו באמירה בעלמא מהני, וכדתני רבי חייאדלא

 (פג.) האומר לאשתו. בכתובות

(פג.) דבמסתלק ועודה ארוסה,  ן בכתובות״בחידושי הרמב. כתב גמ׳, שם) ז

(שם) פליג  א״והרשבמהני אפילו לנכסים שנפלו לרשותה לאחר מכאן. 

בעודה ארוסה יכול ף), דדוקא ״(מא. בדפי הרי ן בכתובות״הרעליה. וכתב 

להסתלק. אבל קודם ארוסין, לא מהני הסילוק, כיון שאין לו שייכות 

 בנכסים כלל.

ויש לומר דשאני התם שעושה תנאי  ד,״ה וכדרב כהנא, בתוה״תוס׳ ד) ח

(סימן מט), דמהני התנאי  בחידושי רבי שמעון שקופ בכתובותגמור. ביאר 

ל״שאר כסות״ ממילא להפקיע דין ״שאר כסות״, משום דאם יחול חיוב 

יפקעו הקידושין מחמת התנאי, וממילא יפקע נמי החיוב ל״שאר כסות״, 

להכי לא חייל מעיקרא, דכל דבר שאם יחול יגרום שיתבטל, לא חייל כלל. 

 (בריש הלכות נזירות)].ז הלוי ״בחידושי מרן רי[ועיין 

סלקא דעתך דהוי פיטומי מילי כדאמרינן באיזהו נשך (בבא  ד,״בא) ט

יעא סו.) דלאשה איבעי לה לאתנויי ובעל קא מתני. כתב בספר מצ

ה פטומי ״בדסו.)  בבבא מציעא(אתוס׳ , דתוס׳ דידן פליגי משמרות כהונה

, שכתבו, דדוקא כשעמדו לגמור המקח בלא התנאי, והיה מצטער מילי

הלוקח על כך שלא רצה המוכר להתנות, ולא רצה להניח המקח משום 

טומי מילי בעלמא. אבל היכא דמתחילת הדברים כך, משום הכי הוי פי

פתח המוכר והודיע שמוכר בהאי תנאי, אף דהתנאי לטובת הלוקח, הוי 

 תנאי גמור, דודאי לא נתכוין ללקחו אלא בהאי תנאה כמו שפתח המוכר.
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ם ״הרשבפירש  גמ׳, נחלה הבאה לו לאדם ממקום אחר אדם מתנה עליה.) י

ה בעודה ״בד(בעמוד א) ם ״הרשב, כגון נחלה דרבנן. וכן פירש ה נחלה״בד

, היינו ״ממקום אחר״, וביאר, דפירוש בעליות דרבינו יונה. וכן כתב ארוסה

כתב, דאפילו אי ירושת הבעל דאוריתא  א״הרשבמתקנת חכמים. אבל 

יכול להסתלק קודם הנישואין. דכיון דאינו זוכה בירושתה אלא על ידי 

ין, בעודה ארוסה מצי להסתלק ממנה. מה שאין כן בירושת מעשה הנישוא

ף), וביאר, ״(מא. בדפי הרין בכתובות ״הראביו דממילא קא אתיא. וכן כתב 

דגבי ירושת אביו כיון שראוי ליורשו בכל שעה הרי הוא כאילו זכה בה 

לענין דלא סגי בסילוק, אף דלענין מכר או מתנה לא מועיל, והיינו משום 

שלא בא לעולם. עוד ביאר, דהא דמייתינן לדרבא ד״כל האומר דהוי דבר 

אי אפשר בתקנת חכמים״, היינו לומר, דלא תימא דרב כהנא סבר ירושת 

הבעל דאורייתא, ודוקא משום הכי מהני סילוק, אבל במידי דרבנן כגון 
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פירות נימא דעשו חכמים חיזוק לדבריהם יותר משל תורה, קמשמע לן 

 כי.דחכמים לא קפדי בה

 התוס׳כתבו גמ׳, יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונית ואיני עושה. ) יא

בעליות א) דכשרוצה חוזרת בה. אבל ״המתחיל בע ה וכדרב כהנא״ד(בסוף 

כתב, דשוב אינה יכולה לחזור בה. ואלמלא כן לא היה מעשה  דרבינו יונה

ידיה שלה, כיון שהיה הבעל מחויב ועומד במזונותיה כל זמן שתחזור 

(נח:) ביאר סברת התוס׳, דמזונות דכל  א בכתובות״והריטבותתבע מזונות. 

(שם)  ה כתובות״חידושי הראיומא חוב הוא באנפי נפשי. והביא בשם 

 ה לחזור בה, דלא ליהוו מילי דרבנן כי חוכא.שסובר שאין יכול

כל שכן וכל שכן שאם אמר איני  ד,״ה כדרב הונא, בתוה״ם ד״רשב) יב

מקבל עלי תקנת פירקונה ואיני חושש בפירות וכו׳ שמועיל התנאי. כתב 

נראה שצריך להגיה  ״כל שכן וכל שכן״, דמהלשון בהגהות הרא״מ הורביץ

, דגרסו ה יכולה״התוס׳ בדלולי דברי מקבל תקנת פירקונה.  אנישאם אמר 

 מקבל. אינים ״בדברי הרשב

משמע, לטובת האשה ניתקן. הקשה  ד,״ה יכולה, בתוה״תוס׳ ד) יג

, אם כן היכי אמרינן בסוגיין דהבעל מצי להפקיע תקנת פירות. א״המהרש

, ה וכדרב כהנא״בד (בעמוד א׳)התוס׳ ומשום דלטובתו תיקנו, כמו שביארו 

כתב, כוס הישועות ובתו אלא לטובת האשה. ובספר והא לא ניתקן לט

דבסוגיין מיירי שהבעל מפקיע עצמו מזכות הפירות, אבל עדיין חייב 

 (פא.) בחד תירוצא.  א בכתובות״הרשבלפדותה. וכן כתב 

שאני פירות משום דידו כידה שהוא זוכה בגוף הקרקע. הקשה  ד,״בא) יד

הנכסים הקיימים כבר  , דהאי טעמא לא שייך אלא לגביא״בחידושי הגרע

 ברשותה, אבל לגבי נכסים שיפלו לה בירושה מכאן ולהבא, לא.

, דלא ה תימא״ם בד״הרשבוביאר  גמ׳, תימא נחת רוח עשיתי לבעלי.) טו

דמי לתליוהו וזבין דזביניה זביני, כיון דליכא אונס כל כך לא גמרה 

ודאי  כתב, דאדרבא, אי לא הוי אונס כל כך, ן״ובחידושי הרמבואקנייה. 

צריך לקנות. ולהכי פירש, דהכא מיירי דוקא בדלא יהיב לה זוזי, ולהכי לא 

 לה דיהב כגון מכר בשטר יש ראיה מאי למתניתיןקנה. והא דלא מוקמינן 

דמכל מקום פשיטא דאין לו חזקה, דדילמא במתנה נתנה לו,  .קמייהו זוזי

 נחת הןב לו עושה שאינה בנכסים אוקמה להכיאו שהיא יראה למחות, 

 נמי לדידך הכי תימא לא דאי, בפירות בו מוחה שאינה אלא בגופן רוח

 ).:נח( בגיטין בהדיא כדתניא ,קיים דמקחו אחריות עלה בדקבילה לוקמה

ה ״ם בד״רשב. ופירש גמ׳, הא ראיה יש תימא נחת רוח עשיתי לבעלי) טז

בפירוש רבי יצחק , דאם מכרה לו אשתו נכסי מלוג קנה. והקשה הא ראיה

(תלמיד רבינו יונה), הא מוקמינן למתניתין באופן שאין לבעל מקרקושא 

פירות, ובכהאי גוונא פשיטא שלא שייך נחת רוח עשיתי לבעלי, דכיון 

שמפסדת מיד פירותיה ודאי יש לה למחות בו. דדוקא במידי דההפסד רק 

ירושין לאחר מיתה וגירושין יראה למחות, שמא יאמר עיניך נתת בג

ומיתה. ותירץ, דמתניתין מיירי בכל גווני, בין בסתם נכסי מלוג שאוכל 

הבעל פירות, ובין באופן שכתב לה דין ודברים, ובתרוייהו קתני דאין לאיש 

 חזקה. אלא דרבותא דמתניתין דוקא באופן שאין לה פירות.

 

 דף נ ע"א
לא נכתב בתוך השטר כו׳. והיינו, דשדה רשב״ם ד״ה ואחת שיחד לה, ) א

אחת כתב לה בכתובה, ושדה אחת ייחד לה אחר נישואין. והקשה 

דהיינו הך, ואמאי חשבינן הנך לתרי שדות. ולכך פירש בחידושי הרמב״ן, 

הרמב״ן, דשדה אחת כתב לה, דהיינו תוספת כתובה, ואחת שייחד לה 

ונראה דגם ד״ה ה״ג, (מט:) תוס׳ לעיל לכתובתה דהיינו אפותיקי. [ועיין 

 להם הוקשה כן].

רשב״ם ד״ה הכי גרסינן ואחת, פירש גמ׳, אילימא למעוטי שאר נכסים. ) ב

בחידושי דשאר נכסים היינו נכסים וקרקעות דבעל המשועבדין לה. אבל 

כתב שפירושו אינו מחוור, אלא דהכוונה לנכסי צאן ברזל הרמב״ן 

שינן דהנהו ודאי דהויא איבה, שהכניסה לו בשומא, והכי פירושו, דמק

שהרי אם פיחתו, פיחתו לו, ומצי אמר לה עיניך נתת וכו׳, וכל שכן 

בנכסים דידיה, שאין לה עליהם אלא שיעבוד, דבודאי מציא אמרה נחת 

רוח עשיתי לבעלי, ודאמרינן שאר נכסים, היינו נכסים דידה, דהא מתניתין 

 ולא שייך לומר כן כלל. נכסי אשתו קתני, ועוד דנכסי הבעל פשיטא, 

לכך נראה לר״י לפרש כו׳ וג׳ שדות תוס׳ ד״ה אילימא למעוטי, בתוה״ד, ) ג

דאין כונתם לומר, דמשום דיוקא דמקחו המהרש״א, לאו למעוטי כו׳. ביאר 

קיים נקט לרבותא ג׳ שדות, דהוה סלקא דעתך בהו דמקחו בטל לאלתר 

רשב״ם ד״ה ״י כפירוש כיון דיחדן לה. דהא שפיר יש לפרש, אף אליבא דר

דנקט ג׳ שדות לרבותא הא גופא דמקחו בטל, דבשאר נכסים דהויא לה, 

כל שכן דהויא לה איבה. אלא כוונת תוס׳ לומר, קושטא דמילתא, 

שהאמת כן, דגם בג׳ שדות מקחו קיים עד שעת טריפה, דאם לא כן הוה 

 לה לגמ׳ לומר דזה אתי למעוטי.

(סימן המרדכי גיטין ס. וכן תירץ ויש ליישב פירוש הקונטרבא״ד, ) ד

שצ״ה), וביאר, דבשלש שדות אפילו הבעל יכול לחזור בו, ולומר מכירתי 

אינה כלום, אבל בשאר שדות המקח קיים, שאין הבעל יכול לחזור, 

 והאשה היא תטרוף ותאמר נחת רוח עשיתי לבעלי. 

(השלם), היאך היה סלקא דעתך בחידושי הגרע״א שם. הקשה בא״ד, ) ה

מר דלא סבירא ליה לרש״י כן, הא מעצם קושיתו מוכח דסובר כן, שהרי לו

אם למד בטל משעת טריפה, לא קשיא מידי, דהרי פשיטא דאף דיכול 

 למכור, יכולה היא לטרוף מהלקוחות, ונשאר בצריך עיון גדול.

שבעל אין יכול למכור אלא הפירות רשב״ם ד״ה כי איתמר, בתוה״ד, ) ו

כתב, בחידושי הרמב״ן ף אם תמות אשתו. אבל שהן שלו בחייו וגם הגו

דמכירת הגוף אינה יכולה לחול, שהרי לא היה לו קנין הגוף, והיאך ימכור 

(פ״ט ה״א), דמכר בירושלמי כתובות מה שאינו שלו. והביא, דכן איתא 

הוא ומתה היא מכרו בטל, דדמיא לבן שמכר בחיי אביו, ומת אביו. וכתב, 

 , לאו דוקא מית, ונקט ליה אגב אשה. ומיתדלשון הגמ׳ דזבין איהו 

רשב״ם ד״ה ואי פירש גמ׳, ואיבעית אימא אמימר דאמר כר׳ אלעזר כו׳. ) ז

דאמימר למד מדברי ר׳ אלעזר, דאם יש לאחד גוף ולאחר פירות, בעית, 

אין יכולים למכור לאחרים, ואפילו מכרו תרווייהו, וגם לא זה לזה, 

כתב, דאמימר סברא בחידושי הרמב״ן דתרווייהו לא הוו בעלים. אבל 

בעלמא הוא דקאמר, דכי היכי דלא מיקרי מיוחד לאחד מהם לדין יום או 

(סימן קנ״א סק״א), דיש התומים יומים, הכי נמי אין מכירתן מכירה. וכתב 

לומר, דהרמב״ן סובר דהאשה יכולה למכור לבעלה, שהרי בלאו הכי, 

יום או יומים, והבו דלא לוסיף  סברא דחוקה היא לדמות בין מכירה לדין

עלה, ולכך האשה מוכרת לבעלה, דבלאו הכי יש לו חלק בו בקנין פירות, 

והיא מבטלת זכותה ומוכרת לו הכל. אבל להרשב״ם דילפינן דין מכירה 

רבינו גרשום לקמן מדין יום או יומים, אין יכולה למכור לבעלה. ושיטת 

ות קצ״ג), דודאי גם לאמימר אם (אוהיד רמ״ה (עמוד ב׳ ד״ה ר׳ אלעזר) 

תרווייהו מכרו הוה מכירה, ולא אמרינן בגמ׳ אלא איבעית אימא טעמא 

אחרינא, להא דאם מכרה האשה ולא מכר הבעל שלא הוה מכר, דאין 

(פכ״ב האבי עזרי צריך לתקנת אושא אלא משום דר׳ אלעזר. וכן ביאר 
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 הרמב״ם.מאישות הט״ז) בשיטת 

בשיטה מקובצת משום איבה. אבל , בתוה״ד, רשב״ם ד״ה הבעל מוציא) ח

(עח:) פירש הטעם לתקנת אושא, דאם לא כן, כל אשה שבעולם בכתובות 

לא היתה מנחת ירושתה לבעלה, אלא היתה נותנת לבניה או לאחיה. 

 ד״ה מאי הוה ליה].(לח.) ברשב״ם לעיל [ולענין לשון ״כל אשה״ עיין 

שניהם למכור דלא זה קרוי אין כח לרשב״ם ד״ה ואי בעית, בתוה״ד, ) ט

דכיון שאי אפשר לאחד מהם, לברור חלקו הריטב״א, בעליו כו׳. ביאר 

לעצמו ולהפרידו מחלק חבירו, אינו חשוב ממונו, לענין שיוכל למכור חלקו 

 לתתו לשום אדם.

תירץ עוד בשם והריטב״א ומתני׳ רבנן דפליגי עליה דר׳ אלעזר. בסוה״ד, ) י

יכולים למכור לעלמא, מכל מקום זה לזה יכולים יש אומרים, דנהי שאין 

למכור או ליתן, שאין חלק הזוכה מעכב לו בקנינו. וכתב, דאין צריך לזה, 

 כיון דאוקימנא למתני׳ כשהכל שלה, דכתב לה דין ודברים אין לי.

איזהו יום שהוא כיומים כו׳. ביאר תוס׳ ד״ה ישנו בדין יום, בתוה״ד, ) יא

ו יום שלם כשל בראשית וכלילי שבת ויומו, או דפירושא דקרא, אהיעב״ץ, 

יומים מעת לעת, אפילו מחצות יום לחצות יום, או מחצות לילה לחצות 

 לילה.

המהרש״א,  דאי משום דדריש כו׳. כתבתוס׳ ד״ה קסבר קנין פירות, ) יב

דכן יש לפרש בדברי ר׳ יהודה, דקסבר קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי, 

הכא נמי כתיב תחתיו, ומנא ליה דכספו דייקא משום דדריש כספו, והרי 

טפי מתחתיו. אבל הקשה, אמאי אמרינן דר׳ יוסי מספקא ליה בקנין פירות 

אי כקנין הגוף דמי, ולא אמרינן דקראי תרווייהו דייקי, וכדקאמר זה מפני 

שהוא כספו וזה מפני שהוא תחתיו ושניהם בתורת ודאי. וסיים, דיש 

דהישוב הוא, דאי בקונטרס ישוב הדעת, (ח״ב) בשיח השדה ליישב. וכתב 

הוה פשיטא ליה דקנין פירות כקנין הגוף או לאו כקנין הגוף, היה מכריע 

 הי קרא דוקא, כמו שהכריעו ר׳ מאיר ור׳ יהודה, וסיים דפשוט.

 

 דף נ ע"ב
(עמוד הרש״ש לעיל הקשה גמ׳ ואמר רבא מאי טעמא דרבי אלעזר. ) יג

ו טעמא דר׳ אלעזר, אמאי לא נימא, דסבירא א׳), מהיכי תיתי לומר דהיינ

ליה דבעינן תרוייהו כספו ותחתיו, כיון דתרוייהו כתיבי. ותירץ, דתחת ידו 

דקרא היינו כפשוטו, שמת מיד ולא עמד יום או יומיים, ולישנא דתחתיו 

שבדברי התנאים, הוא לטעם דלכך קרינן ליה כספו, הואיל והוא תחתיו 

נין הגוף. ובזה אתי שפיר דלא שייך לומר דבעינן לפירות, וקנין פירות כק

(עמוד א׳) כתב, דליכא למימר ובתורת חיים לעיל תרוייהו משום דכתיבי. 

 דדריש תרוייהו לחיובא, דהא הכא נמי איכא למידרש תרוייהו לפטורא.

כלומר הריטב״א, ביאר  גמ׳, לא יוקם כי כספו הוא כספו המיוחד לו.) יד

נו מה שירצה, למעוטי כי האי גוונא. ובזה כספו המיוחד לו לעשות ממ

אשמועינן קרא, שאינו יכול להקנות זכותו לאחרים, דאם היה יכול, אמאי 

לא חשיב כספו המיוחד, או לראשון דאית ליה קנין פירות וכקנין הגוף 

דמי, או לשני אם לאו כקנין הגוף דמי, דהא ליכא ספיקא קמיה דקדושא 

 ול למכור מי שאין לו גוף ופירות.בריך הוא, ועל כרחך דאין יכ

והא דלא מייתי בהשולח הך תוס׳ ד״ה קנין פירות לאו, בסוה״ד, ) טו

תירצו, ד״ה רבי (כה:) ד״ה רבי, ובתוס׳ גיטין (כד.) ובתוס׳ סוכה דהכא. 

בתוס׳ דהכא שאני דכתיבי קראי כספו ותחתיו. [אמנם תוס׳ דידן לשיטתם 

שהמחלוקת כאן על כרחך תליא אי ריש ד״ה קסבר קנין, (עמוד א׳) לעיל 

(מח.) תירץ, דאורחא ובחידושי הרמב״ן גיטין קנין פירות כקנין הגוף]. 

דתלמודא הכי, מייתי קצת בחדא מסכתא, ומייתי כולה במכילתא 

 אחריתי.

הקובץ ואין נראה דבלאו הכי. עוד הקשה תוס׳ ד״ה וספק נפשות, ) טז

ג מספק, דהוי ספק רציחה (אות רכ״ג), דבלאו הכי אי אפשר להרושיעורים 

(יב.) איתא כפירוש הקונטרס, המצפה איתן, דבפסחים שלא כדין. וכתב 

דאיכא התם ב׳ ספיקות הצל״ח ויישב דברי התוס׳, על פי מה שכתב שם 

לחייב, ומשום הכי צריך קרא לפטור, אך פירוש הקונטרס אינו מתיישב 

 בכך.

ד״ה אין מחזיקין,  הרשב״םפירש  גמ׳, אין מחזיקין בנכסי אשת איש.) יז

(אות קצ״ז) הוסיף, והיד רמ״ה דמציא אמרה על בעלי סמכתי שהוא ימחה. 

דכיון דהפירות לבעל לא איכפת לה למידע במאן דאכיל להו לפירי. וכתב, 

דכן הדין במאן דזבין פירי דארעיה לראובן שלש שנים, ואתא שמעון 

ים דסבר דשמעון ואכלינהו לפירי שלש שנים, לית ליה חזקה, דטעין הבעל

לעיל ברשותיה דראובן ירד ולכך לא מיחה. [וצריך לומר, דהא דאיתא 

(מו:), אריס שהוריד אריסין יש לו חזקה דלא שביק איניש להא, היינו 

משום דחולק בפירות וחושש דלא יעבדו טוב, אבל במכר הפירות לא 

, פירש, דחושש שיקלקלו שדותיוד״ה יש לו (שם) הרשב״ם חושש. אמנם 

 ואולי הרמ״ה פליג, (א.ב.)].

דהיינו אם הריטב״א, כתב  גמ׳, וכגון שחפר בה בורות שיחין ומערות.) יח

אכל ג׳ שנים וגם חפר בורות יש לו חזקה, דתרתי לא מחלה והוה לה 

למחויי. והביא דיש מפרשים, דאפילו בחפירת בורות בלבד, הוה חזקה 

לעיל צנא דפירי  לזכות בכל הקרקע, מטעם הודאה, וכדינא דדלי ליה

מבואר כהיש מפרשים ודלא כהריטב״א. וברשב״ם ד״ה אימא אין, (לה:). 

והריטב״א פליג עליהו. וכתב עוד, דהיינו דוקא בבעל, אבל באחר אפילו 

שאכל וחפר, מכל מקום מציא למימר על בעלי סמכתי, וכתב דכן הסכימו 

, אבל משאר רבותיו. עוד כתב, דדוקא חפר בורות דהוה נזק בגוף הקרקע

 נזיקין אין חזקה אפילו לבעל.

(אות היד רמ״ה הקשה  גמ׳, וכגון שאכלה מקצת חזקה בחיי הבעל.) יט

קצח), כיון דמשום מיגו נאמן ולא סגיא ליה בלא שלש שנים לאחר מיתת 

הבעל, אמאי צריך שיחזיק מקצת בחיי הבעל. ותירץ, דאם היה טוען מינך 

דמבעל זבנה, לא קיימא ליה חזקה,  זבנתה, אין הכי נמי, אלא כיון דטען

אלא היכא דאתחיל למיכלה בחיי המוכר, דאי לאו הכי הויא כחזקה שאין 

 עמה טענה.

(בסימן קמט הפרישה תימה ואמאי כו׳. תירץ תוס׳ ד״ה מיגו דאי, ) כ

סק״ט), דלרבותא נקט כן, דאף דבשעה שירד לא הוי ליה חזקה, דלא היה 

ה לה למחות, וכיון שלא מיחתה, לה למחות, מכל מקום מיד כשמת הי

 ודאי מעיקרא זבוני זבנה ניהליה.

 

 דף נא ע"א
רשב״ם ד״ה מסתברא פירש גמ׳, אמר להו מסתברא אמרי כדר׳ יוסף. ) א

דלפי זה בכוס הישועות, דדייני גולה בכל ענין פליגי אדרב. וביאר אמרי, 

רב לא אמר כלל דהלכה כדייני גולה, והתלמידים הם שסברו דהדר ביה 

(כז. מדפי הרי״ף), לא גרס אמר רב הלכה כדייני והרי״ף ופסק כדייני גולה. 

גולה, אלא ״מסתבר טעמייהו״, וקא מפרש רב, דמסתבר טעמייהו לגוונא 

מסתבר (אות קצ״ח) כתב, דקיימא לן כר׳ יוסף דהיד רמ״ה דר׳ יוסף. ו

 טעמיה, ועוד, דרב הודה לדייני גולה דמסתבר טעמייהו כדר׳ יוסף.

שמואל וקרנא בפרק ראשון דסנהדרין. העיר רשב״ם ד״ה ודייני גולה, ) ב
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ובמסורת הש״ס דלפנינו שם איתא קרנא לחוד בלא שמואל. הרש״ש, 

(שם) כתב, דודאי הרשב״ם גרס כן בגמ׳, שהרי חזר על זה בד׳ סנהדרין 

כתב, ברבינו גרשום וכן ד״ה דייני גולה). (ע.) ברשב״ם לקמן יין מקומות (ע

 שמואל וקרנא. 

שגנבתם ממני, אי נמי הריטב״א, ביאר  גמ׳, לימא לגוליי זוזי הוא דבעי.) ג

של נכסי מלוג ורצה לאכול פירות כדין. והקשה הריטב״א, לימא הא ראיה 

קסלקא  (עמוד ב׳). ותירץ, דהשתאכדלקמן יש במעות שאינם טמונים 

דעתין דמתני׳ בכל אנפי איירי. ואין הכי נמי, כי פרקינן ראיה יש בשטר 

מתנה, הכא נמי בכיוצא בה דליכא טעמא דגלוי זוזי, דהא ליכא למימר 

דבשטר מתנה דוקא מוקי לה, דהא טענת חזקה היא בין במכר ובין במתנה, 

 ועלה דייקינן הא ראיה יש.

דהך מאן דאמר הרשב״א, יאר בגמ׳, המוכר שדה לאשתו קנתה כו׳. ) ד

סבירא ליה, דכיון שמכר לה שדה במעות אלו, אודויי אודי לה שהמעות 

פירשו בפירוש אחד, דגם מאן ד״ה ברם (עמוד ב׳) תוס׳ לקמן שלה. אבל 

דאמר דקנתה, מודה דלגלויי זוזי בעי, ומכל מקום קנתה, דבמתנה ביקש 

 ליתן לה.

א למימר דאי לא כתב לה שטר והא ליכרשב״ם ד״ה אמר ליה, בתוה״ד, ) ה

כתב, דהכי הריטב״א לא הוה יהבה זוזי כו׳ דכל כך לא מסיק כו׳. אבל 

קאמר, כיון דקביל זוזי והדר כתב ליה שטרא, אפילו עבד לגלויי זוזי, הא 

הדר אקניה לה בשטרא. והקשה, מנא לן דהכי הוה. ותירץ, מדנקיט לה 

חר כך כותבים השטר. סתמא, משמע אפילו במקום שנותנין מעות, וא

הוכיח מכאן, שאדם קונה קרקע בשטר ראיה, דהבעל העיטור אמנם כתב, 

סובר, דלא קונה אלא בכתוב דמורו אף שלא נכתב לקנין. אבל הביא, 

בלשון מקנה, והא דקאמרינן הכא תקנה בשטר, ולא דחי דמיירי בשטר 

שון שטר ראיה, היינו משום דסתמא נקיט, או אולי מנהגם היה לכותבו בל

כתב, דלא מצי טעין לגלויי זוזי נתכוונתי אלא ובעליות דרבינו יונה מקנה. 

היכא דטוען שאין כאן קנין כסף כיון שהמעות שלו, אבל אינו יכול לטעון 

שלא נתכוין להקנות בשטר, דליכא אונס שיבטל המכירה, דהקנאה גמורה 

 דהשטאה הן. לא תלינן בהערמה, והיה לו להזהר בכך דהקנאות לאו מידי

אם כן הריטב״א, הקשה  גמ׳ אבל בשטר מכר לא קנה עד שיתן לו דמיה.) ו

יקנה בדמים ואין צריך לשטר. והביא, דיש אומרים דאיירי במלוה שאינו 

קונה ולכך צריך שטר. והקשה, דאם כן כשנתן דמים קנה בשטר, והדרא 

דלא  קושיא דהכא לדוכתה, דכי הדר כתיב לה שטר תקנה בו. ולכך פירש,

קנה עד שיתן דמים, היינו, דבאותה שעה קונה בדמים, ולא סגי בלא שטר 

במקום שכותבים את השטר, ולכך אם תימצי לומר דאין כאן דמים, כיון 

 דלגלויי זוזי קא בעי, אם כן אף לא יקנה בשטר לחודיה עד שיפרש לו.

התוס׳ בקידושין תימה דמאי רבותא כו׳. ותירצו תוס׳ ד״ה אף על פי, ) ז

דכיון דכתיב ביה נתינה ״אחר תיתי את ספר המקנה״, ד״ה אף על פי, (ט.) 

תירץ, דסלקא דעתך, כיון והריטב״א סלקא דעתך דליבעי שוה פרוטה. 

דכולהו שטרי מגט נפקי, והתם כתיב ״ונתן״, וקא משמע לן, דאאותיות דגט 

על (כ.) כתבו בגיטין קאי ״ונתן״, דלא בעינן בה שווה פרוטה, וכדאמרינן 

 איסורי הנאה כשר.

והריטב״א וקשה דאמר בהמקבל כו׳. תוס׳ ד״ה ולמה כתב, בתוה״ד, ) ח

דהכא בידעינן ודאי שהיא מתנה בלי הערמה, והיינו דקאמר במתנה  תירץ,

 בקש ליתנה לו דידעינן דהכי הוה.

דיש לגרוס הרש״ש, ומיהו קשה לפירוש זה כו׳. כתב בא״ד, בסוה״ד, ) ט

(י. בדפי הר״ן בקידושין וביאר, דכוונתם למה שכתב  בתוס׳ ״באי קנה סגי״.

דבקנין סודר קני אף דלא יהיב זוזי דאלימא הרב אלברגלוני, הרי״ף) בשם 

 מילתא דקנין. 

הא אשה נאמנת במעות בחידושי הר״ן הקשה גמ׳, אין להן עליו כלום. ) י

שבידה לומר נכסי מלוג הן, וזו כיון שנתגרשה הרי הן שלה לגמרי. ותירץ, 

דהני מילי בשישנן ביד האשה, אבל הכא איירי שטוען הבעל ברי, וכיון 

שתופס נאמן. עוד תירץ, דכיון דמשני הגמ׳ ״שאני התם דלא ניחא ליה 

כו׳״, היינו טעמא משום דאמרינן אנן סהדי שלא לוה ממנו, עד שידע 

בבירור שאותן מעות שלו הן, שאין לאשתו זכות בהן, שאם לא כן בודאי 

 נעשה ״עבד״ לאשתו שהיא משועבדת לו.לא היה 

וכתב שטר מלוה ושעבד לו נכסיו. העיר רשב״ם ד״ה לוה מן העבד, ) יא

אמאי בעינן לציין דשיעבד לו נכסיו, הא בלאו הכי אילת השחר, בספר 

מוכיח שפיר דאמרינן לגלויי זוזי הוא דבעי, דלכך אי אפשר לגבות. וכתב 

רחך אין הפירוש דאיכפת ליה עוד, דבתירוץ הגמ׳ דלא ניחא ליה, על כ

לשעבד נכסיו, אלא דאיכפת ליה לשעבד גופו, דאינו רוצה להיות בעצמו 

״עבד לוה״, וממילא לא חל שעבוד נכסים אפילו אם ירצה לשעבדם, 

 דבדליכא שעבוד הגוף, לא מהני שעבוד נכסים.

(אבן החזון איש תימה דמאי רבותא. כתב תוס׳ ד״ה לוה מן העבד, ) יב

עב ס״ק יז), דלכאורה בגרשה איכא רבותא, דאי היא תחתיו יש העזר סימן 

לומר דנאמן לומר דהן נכסי מלוג, אבל כשגרשה חייב לשלם, ואשמועינן 

 דמהימן לומר שלי הן לגמרי.

אילת שיקנו לאחר שישתחרר ותתגרש. העיר בספר בא״ד, בסוה״ד, ) יג

 היאך מקנה לעבד לאחר שישתחרר, הא כעת ידו כיד האדון.השחר, 

דאיכא הראב״ד (כג:) בשם הרשב״א בקידושין וכתב, דלפי מה שהביא 

פלוגתא, האם אין העבד זוכה כלל או שזוכה והאדון זוכה ממנו, אתי 

 שפיר, דאם הוא בר זכייה גם בהיותו עבד, שייך להקנות בהאי גוונא.

 

 דף נא ע"ב
הרשב״ם ד״ה במתנה פירש גמ׳, במתנה קנתה ואין הבעל אוכל פירות. ) יד

(אות ר״ה) כתב, טעמא דשנא מכר וביד רמה דנותן בעין יפה נותן. תה, קנ

ממתנה, דגבי מכר אמרינן, מדקפיד למשקל זוזי, לא אסתלק מפירא אלא 

דצריך הוא לזוזי, ולכן מכר, ולא משום דחפץ ליתן לה. אבל במתנה, כיון 

ה דלא קפיד למשקל זוזי, ליכא למימר דלזוזי קא בעי, ועל כרחך כי אקני ל

דטעמא הר״ר יהונתן, כתב בשם ובשיטה מקובצת לגמרי הוא דאקני לה. 

משום דבמכר דיהבה זוזי, אינה בושה לומר לו שרוצה בפירות, ומדלא 

אמרה, שמע מינה דקנתה על מנת שפירות שלו, אבל במתנה בושה לומר 

 לו, ואין לה מצח לשאול ממנו, ובאמת על דעת כן קבלה ממנו.

הרש״ש, והא דכתב לה בלשון מכר. העיר ה״ד, תוס׳ ד״ה ברם, בסו) טו

דלרבא אפילו היכא דהמכר קיים כגון במעות שאינם טמונים נמי אוכל 

 פירות, ולא הוצרכו התוס׳ לטעמא דהמכר בטל, אלא אליבא דר׳ אלעזר.

ועוד דאמרינן בעירובין אמר רב האי רשב״ם ד״ה רברבי, בסוה״ד, ) טז

, רב(יג.) הגירסא היא דבעירובין , (אות ד׳) כתבבהגהות הב״ח דמחדדן כו. 

דאיתא התם מהירושלמי ביצה (בסוף הלכות יום טוב) הביא הסמ״ג אבל 

שתמה על הרשב״ם, דעל כרחך רבי הוא בעירובין, במהרש״ל . ועיין רבי

, רבכתבו, דהגירסא ד״ה מוריינא (קד.) ובתוס׳ מנחות כדמוכח בירושלמי. 

 דירושלמי.ויש גורסים רבי משום עובדא 

דאיכא למימר גנבום לבעליהן כו׳. וכתב רשב״ם ד״ה לא מן הנשים, ) יז

דרשב״ם ור״י פירשו דעל הרוב משל בעל הם נוטלים, וכל שכן הריטב״א, 
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דאיכא גילוי דעתא כשמפקידים אותם ביד אחרים. והקשה, אמאי לא 

 יקבלו מהם ויחזירו לבעלים. ותירץ, דאיכא משום גילוי סוד. והוסיף, דהא

דאסור לקבל מן האשה, היינו אפילו אם תאמר דהאשה נאמנת לומר 

שהם שלה לגמרי, מכל מקום אין לקבל הימנה, דגלויי דעתא איכא 

שמתכוונת להבריחם ולהטמינם, ואין לנו להכניס עצמינו למקום שיש צד 

 ונדנוד סיוע ידי עוברי עבירה.

(סימן לוי בשו״ת מוהר״י השמא גנבו מבית בעל הבית. ביאר בא״ד, ) יח

ע״ד ד״ה גם אין), דהרשב״ם לא פירש דגנבו מאביהם, כיון דמיירי שאין 

(נב.), ואם מת יחזיר ליורשיו, ולא קאמר יחזיר  לקמןלהם אב, מדקתני 

 לאב.

ולא לבעל דאין לנו להחזיקה בגנבתה. כתב רשב״ם ד״ה יחזיר לאשה, ) יט

כל מקום אין (סימן פו סק״ב), דאפילו אם אינה נאמנת לו, מהבית שמואל 

 אנו מחזיקים אותה דגנבה בודאי, אלא חשש הוא שמא גנבה.

דמסתמא כל מה שקנה עבד קנה רבו. הקשה רשב״ם ד״ה יחזיר לרבו, ) כ

אם כן אפילו מחיים יחזיר לאדון, ואמאי רק אחר מיתה, ומאי הרשב״א, 

שנא עבד ומאי שנא אשה, הא באשה על כרחך תלינן שזה שזה נכסים 

ות בהם, ואם כן אפילו בעבד נאמר כן. וכתב דצריך עיון שאין לבעלה רש

 בדברי הרשב״ם.

 

 א"דף נב ע
, א״ן והרשב״בחידושי הרמבכתבו  גמ׳, קיבל מן הקטן יעשה לו סגולה.) א

דמעיקר הדין רשאי להחזיר לקטן, כיון שמחזיר למקום שנטל משם. אלא 

תינוק, דלצאת ידי שמים קאמר דיעשה לו סגולה, ומשום השבת אבדה של 

א, דמיירי ״ומיהו אם החזיר לתינוק, אינו חייב לשלם. ועוד כתב הרשב

הכא דוקא בשלא הגיע לעונת הפעוטות, דאילו בהגיע לעונת הפעוטות 

 יחזיר לו.

(כז: בדפי ף ״הרי גמ׳, יעשה כפירושן ואם לאו יעשה פירוש לפירושן.) ב

 ן. וכתביעשה פירוש לפירוש ואיכא דאמריף) גרס, יעשה כפירושן ״הרי

(בסימן נה), דאפשר לפרש דמיירי במקום דאמיד, ולפי זה מה  ש״הרא

שפסק רב במעשה דדביתהו דרבה בר בר חנה דאי אמידא לך עשה 

כפירושה, היינו כלישנא קמא. דאילו לאיכא דאמרי אף בדאמיד יעשה 

פירוש לפירושן. או אפשר לפרש דמיירי בדלא אמיד, וללישנא קמא לעולם 

פי זה, רב פסק כלישנא בתרא, דהיכא דלא אמידי לא יעשה מהימני. ול

בכל מקום כלישנא קמא, נכון  הגאוניםכפירושן. וכתב, דלפי מה שפוסקים 

 לפרש כצד הראשון, כדי שיהיו דברי רב כלישנא קמא.

ק ״(בסימן לג ס השער המשפטכתב  גמ׳, אי מהימני לך עשה כפירושה.) ג

בד מעידין להוציא ממון, והנתבע א), דחזינן מהכא, דבמקום שאשה או ע

דעתו סומכת על דברי העד, ומהימן ליה משום דקים ליה בגויה, חייב 

לעיל הנתבע לשלם. דהא הכא בסתמא הנכסים בחזקת הבעל, וכדאמרינן 

(נא:) מתה האשה יחזיר לבעלה, ואפילו הכי חייבו רב להוציא הממון 

(סו.), דעד אחד  ושיןבקידמשום שמאמין לאשה. וכן הוכיח מהא דאמרינן 

 שאומר אשתך זינתה, אם מהימן ליה כבי תרי חייב להוציאה. וכן פסקו

(באבן העזר סימן קטו סעיף ז), דאפילו על ידי קרוב הטור ושלחן ערוך 

ואשה הדין כן. וכי היכי דמהני בדבר שבערוה, ואף שאין דבר שבערוה 

ק ה, ״(סימן עה, ס חקוהנחל יצפחות משנים, הכי נמי לענין ממון הדין כן. 

ענף ג) כתב, דלגבי אשתך זינתה, כתבו הפוסקים דאין חייב להוציאה אלא 

לצאת ידי שמים, ואם כן הכי נמי גבי רבה בר בר חנא יש לפרש שאמר לו 

רב שחייב לצאת ידי שמים, אבל לא מדינא. או דמיירי שהממון לא היה 

רה לבעל, מהני ביה הא בידו ממש אלא ביד נפקד, וכיון שאין מוחזקות גמו

דמהימנא ליה. וכן בהא דתניא דכולן שאמרו בשעת מיתה יעשה כפירושן, 

 היינו משום דמיירי כלפי הנפקד, ולגביו אין כאן הוצאת ממון.

גמ׳, רב חסדא אמר ספר תורה רבה בר רב הונא אמר דיקלא דאכיל ) ד

יקנה י) פסק כתרוייהו, ד״ז משאלה ופקדון ה״(בפ ם״מיניה תמרי. הרמב

(באבן העזר סימן פו) פסקו, דיקנה והיד רמה והטור ספר תורה או דקל. 

 דקל. 

, רבינו חננאלבשם א ״הרשבכתב  גמ׳, רב אמר עליו להביא ראיה.) ה

שצריך להביא ראיה שהיה לו ממון כשיעור זה ממקום אחר. וכתב, דלפי 

(בעמוד ב) אימור מעיסתו קימץ, היינו דוקא  לקמןזה מאי דאמרינן 

א פליג עליה ״כשאומדים שיכול לקמץ מעיסתו באותו השיעור. והרשב

וכתב, דמשמע דאפילו אם אין בקימוצו לפי האומד כשיעור זה, מהני, 

דהברכה אין לה שיעור וחלה על המועט כמרובה. וזכר לדבר ממאי דכתיב 

 כלה״.(במלכים א, יז, יד) ״כד הקמח לא ת

, בעליות דרבינו יונהכתב  גמ׳, והיו אונות ושטרות יוצאין על שמו.) ו

דדוקא באונות ושטרות אמר רב דעליו להביא ראיה, כיון שהממון עצמו 

אינו ברשותו. אבל כשיש מעות תחת ידו, נאמן לומר שהן שלו, כיון שהוא 

היד  (שער מט, פרק טז, סימן א). אבלבספר התרומות מוחזק בהן. וכן כתב 

כתב, דהוא הדין כשמחזיק במטלטלין או בקרקעות, עליו להביא  רמה

ד, ״בסוהה קבל, ״ד(נא:)  התוס׳ לעילראיה שהן שלו, לדעת רב. וכן כתבו 

 (לגבי אשה).

 ה לאבא״ד(לה.)  י בחולין״רשרב, כך היה שמו. אבל  ה אבא,״ם ד״רשב) ז

  בלשון כבוד. ״אבא״פירש, דשמואל היה קורא לרב 

 רש״י שבועות כתב והא רבא אפיק זוגא דסרבלא וספרא דאגדתא.גמ׳, ) ח

, דדוקא סיפרי דאגדתא עשויין להשאיל ולהשכיר, דאין ד״ה מיתמי(מו:) 

אדם עשוי ללמוד בהם תדיר, אבל שאר ספרים אינן עשויין להשאיל 

 ד״ה והא רבא(קטז.) התוס׳ בבבא מציעא ולהשכיר כיון שמתקלקלין. אבל 

, דספרא דאגדתא גריעי בתוס׳ הרא״שאר ספרים. וביאר כתבו, דכל שכן ש

טפי, כיון דהם מתורה שבעל פה ולא ניתנו ליכתב אלא משום עת לעשות 

 (ס.)]. בגיטין לה׳. [כדאיתא

גמ׳, והא רבא אפיק זוגא דסרבלא וכו׳ בדברים העשויין להשאיל ) ט

(בפ״ח מטוען ונטען ה״י), דמכאן ראיה לשיטתו  הרמב״םכתב  ולהשכיר.

(שם ה״ט) דסתם כלי שרגילים להשאילו לא מיקרי עשוי להשאיל 

ולהשכיר, ודוקא אלו שתחילת עשייתן להשאיל ולהשכיר אין בהם חזקה, 

מדהצריך רבא עדות שהיו כלים אלו עשויים להשאיל ולהשכיר, ולולי 

אר הזוגות והספרים ראויין שנתברר לו בעדים לא היה מוציא, ואף שש

, דהכרחו של הרמב״ם שרבא הלחם משנהלהשאיל ולהשכיר. וביאר 

הוציא דוקא בעדות שהיו עשויין להשאיל, מדלא אמרו ״מפני שהם דברים 

דברים״, על כרחך הכוונה לומר, שנתברר בהעשויין להשאיל״, אלא אמרו ״

 בעדים שהיו דברים אלו עשויין להשאיל ולהשכיר.

 

 ב"ב עדף נ
ולמורי ה״ר דודי נראה וכו׳ דהוי מיגו להוציא  תוס׳ ד״ה דברים, בסוה״ד,) י

(בסימן קלג סקי״ג) כתב, דזו סברת והש״ך אף על פי שנוטל דמים שהוציא. 

והקצות דפליג וסבר דלא הוי מיגו להוציא, משום שנוטל דמים.  רבינו תם,

 ד״ה וזה) (ב. דהתוס׳ בבבא מציעא(בסימן פב ס״ק יב) הקשה,  החושן
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ביארו הטעם דאין נאמן ליטול חצי הטלית במיגו דאי בעי אמר כולה שלי, 

דמיגו להוציא לא אמרינן. והא מוקמינן בגמרא (ב:) דמיירי אף במקח 

וממכר ושקיל זוזא מתרווייהו, ונמצא שכנגד מה שנוטל מהטלית יטול 

ביאר, השני הדמים, ואפילו הכי נקטו התוס׳ דהוי מיגו להוציא. ולהכי 

דסברת התוס׳ דפליגי על ה״ר דודי, משום דאיכא נמי ברי ושמא להוציא, 

דהרי המחזיק אינו יודע אם הם גנובים או לא, וכהאי גוונא מהני מיגו 

(בכללי מיגו  הש״ךוהביאם והמרדכי,  בספר הכריתותלהוציא, כמו שכתבו 

נן ללוקח, סימן פ״ב ס״ק ט״ו), דמיגו להוציא בברי ושמא, מהני. ואף דטעני

מכל מקום סבירא לתוס׳ דטעינן לא חשיב כטענת ברי, כדמוכח בדבריהם 

 .ד״ה דאפילו(מו.)  בבבא קמא

 ד,״ה בקיום השטר, בתוה״ם בד״הרשבפירש  גמ׳, ראיה בקיום השטר.) יא

דכיון דקיימוהו בית דין בדקו השטר וחקרו וכו׳ שכל הכתוב בשטר אמת 

(קט.) דבית דין  בכתובות, דהא אמרינן ן״בחידושי הרמבהוא. והקשה 

חותמין על השטר אף על פי שלא קראוהו. ותירץ, דמכל מקום אורחא 

דמילתא הוא שקורין אותו, וכשקורין אותו אין מקיימין אלא אם כן קמו 

עלה דמילתא שפיר, ומכל מקום אם לא קראוהו כלל נמי מהני חתימתן. 

מקום אין מקיימין עד שיקראו אי נמי, דאף שאין קורין את השטר, מכל 

ן ״שם המלוה, שאין בית דין נזקקין לאדם לקיים שטר שאינו שלו. והרמב

עצמו ביאר, דהא דאמר רב ששת ראיה בקיום השטר, היינו משום דסבר 

כשמואל דעל האחין להביא ראיה, ולהכי כל דמקיים שטרו גובה בו. 

שמואל הא רבה  וראיה להאי פירושא, מהא דאמרינן בסמוך, הא רב הא

והא רב ששת מר כמאן סבירא ליה, דמשמע דפליגי רבה ורב ששת 

בפלוגתא דרב ושמואל. והא דבעינן מעיקרא ראיה במאי, [אף דכבר ידענו 

לפלוגתא דרב ושמואל], משום דמיבעיא לן מעיקרא אף אליבא דרב שמא 

אין צריך ראיה גמורה בעדים, ואפשר דסגי בשאר הוכחות ואמתלאות. 

בה פשיט דבעינן דוקא ראיה בעדים. ומימרא דרב ששת לא נאמר לפרש ור

הא דמיבעיא לן ראיה במאי, דהספק היה אליבא דרב, אלא אגב אורחיה 

 מייתינן לרב ששת דפליג לדינא ארבה.

איתא,  ד״גמ׳, אטו כל הני דאמרינן לאו בני חזקה נינהו. בפסקי הרי) יב

ה היא. [וזה ניחא יותר לפי מה גרס לאו חזק ביד רמהלאו חזקה נינהו. וכן 

דהקושיא דנעל גדר ופרץ דקתני במתניתין הרי  ה אטו״ם בד״הרשבדפירש 

ה ״ד(נג.)  התוס׳ לקמןיותר ניחא לפרוש  ״בני חזקה״הוא חזקה. והגירסא 

 ].אטו

בעליות כתב גמ׳, אבל חזקה שאין עמה טענה כגון נותן מתנה וכו׳. ) יג

, דבמכר לא מכר, ולא קתני מתנההכא , דיש שהוכיחו מדקתני דרבינו יונה

(כו.) דקרקע נקנית בחזקה, מיירי  בקידושין מהני קנין חזקה. והא דקתני

במתנה. ורבינו יונה כתב, דאף במכר מהני חזקה. והוכיח כן, מהא 

ולקמן  דמייתינן בסמוך דתניא בקידושין דבי לוי נעל גדר ופרץ בפניו קנה,

ע מינה דהא דקידושין דבי לוי, מיירי (נג.) בעינן עלה במתנה היאך, שמ

(נג.). וכתב רבינו יונה, דהא דקתני הכא  היד רמה לקמןבמכר. וכן הוכיח 

 בנותן, משום דאורחא דמילתא הוא דבמכר אין קונין בחזקה. (עיין שם).

ש ״הרשכיון דנעל וכו׳ בפני עדים,  ד,״ה אבל בחזקה, בתוה״ם ד״רשב) יד

(סה:) דלא איברו סהדי בקידושין תמה, אמאי צריך בפני עדים, הא אמרינן 

 אלא לשקרי.

 

 א"דף נג ע
, שהרי על מנת כן הוא מחזיק כדי לפרוע ד״ה ומה מכר, בתוה״ם ד״רשב) א

כתב, דבאופן דלא יהיב זוזי לא קנה בחזקה. אלא  והיד רמהדמים למוכר. 

מעות ללוקח ומשלם לו  אם מוכר שדהו מפני רעתה, וכן אם המוכר חייב

בחוב זה תמורת הקרקע, קונה בחזקה לחודה. אבל בלאו הכי לא קני עד 

 העליות דרבינו יונה(נא.) לגבי שטר]. אבל  לעילשיתן דמיה. [וכדאמרינן 

(נב:) כתב, דחזקה עדיפא טפי, כיון שבגופה של קרקע מחזיק, וקני אף לעיל 

 שלא נתן עדיין דמיה.

שקבע מנעול בדלת לנעול בו.  ד,״יילי, בתוהה והשתא קע״ם ד״רשב) ב

ם, דכיון שקבע מנעול ״(בסימן נט), דמשמע מדברי הרשב ש״הראכתב 

קנה, אף שלא נעל, כיון שאין מחוסר אלא נעילה. ולא דמי לבונה פלטרין 

(בעמוד ב) דלא קני. ולפי זה, הוא הדין  לקמןולא העמיד דלתות דאמרינן 

ה ״א בתוס׳ ד״הרשבנעילה. ודלא כדברי  בהעמיד דלתות לחוד קני, בלא

 ד).״(המתחיל לעיל נב:, בסוה נעל

אבל סגר את הדלת וכו׳ דאין זה אלא מצוה לשמור בית חברו  ד,״בא) ג

ד״ה בתוס׳  בתוס׳ומבריח ארי מנכסי חברו הוא כדלקמן בשמעתתין. ועיין 

ובחידושי מה שחילקו מהא דמבריח ארי.  (המתחיל לעיל נב:,) ה נעל״ד

תירץ, דמבריח ארי לא אמרינן אלא היכא דרביע ארי עליה,  ן״הרמב

ן, דאף בנכסי ״שמעשיו מוכיחין עליו שלהבריח הארי עשה. וביאר הרמב

הפקר דליכא מצוה, או בנכסי חבירו וחבירו נמצא שם, מכל מקום מזרז 

נפשיה להציל, כדי שלא יקראוהו מפסיד, ואין דרך הקנאה בכך. אבל 

, יש מפרשיםן ״לא רביע שם הארי, קנה. ועוד הביא הרמבבנעילת דלת, ד

(עז:) תיחוד ותפתח. [ולהכי  בגיטין דנעל היינו דוקא שנעל ופתח, וכדאיתא

י), דבעינן ״א ממכירה ה״(בפ ם״הרמבלא דמי למבריח ארי]. וכן כתב 

, דבלא שחוזר ופתחו אין ניכר הכסף משנהשינעול ויחזור ויפתח. וביאר 

נין, אלא שהוא נועל הבית בשליחות בעל הבית כדי שעושה לצורך ק

ן דחה שיטה זו, מדקתני נעל גדר וכו׳ ולא ״לשמור מה שבתוכו. והרמב

 (שם) כתב, דלשון קצרה היא. והכסף משנהקתני נעל ופתח. 

משמסר לו מפתחות הרי בחזקת שוכר והוא הדין לגבי לקנותו  ד,״בא) ד

(נב.) אמרינן  דבבבא קמאהקשו,  ה נעל״ד(נב:)  לעילהמתחיל והתוס׳ וכו׳. 

ג) ביאר ״ב מזכיה ומתנה ה״(בפוהלחם משנה דמסירת מפתח לא קני. 

, דבאיכא דעת אחרת מקנה, ומוסר לו מפתח, קונה על ידי ם״הרשבכוונת 

 התוס׳ מגיטיןנעילה לחודה, ואין צריך תיקון מנעול. ומיושב מה שהקשו 

(עז:) דחזינן דקני על ידי נעילה לחוד, דהתם מיירי בדעת אחרת מקנה. וכן 

(שם). וביאר, דמסירת המפתח מיד ליד הוי  הפני יהושע בבבא קמאכתב 

כאמירת לך חזק וקני, המוכיח, שמה שנועל אחר כך אינו בתורת מצוה 

כמבריח ארי, אלא לשם קנין, ובצירוף שניהם מהני. והוכיח כן מדכתב 

 , שמע מינה דבמכר קני. ״אינה חזקה בנכסי הגרונעל במפתח ״ם ״שבהר

(נד.)  ם לקמן״וברשבאו זורע.  ד,״ה האי מבריח ארי, בסוה״ם ד״רשב) ה

 מבואר, דזריעה מהני לחזקה, דוקא באופן שמכסה הזרע בעפר. ה דשדא״ד

 

 ב"דף נג ע
דדוקא  ה אותה״ם בד״הרשבפירש  גמ׳, אותה קנה חברתה לא קנה,) ו

במכר קנה כולו על ידי שנתן דמי כולן ואישתעביד ללוקח כל השדות 

כתב, דאפילו במתנה קנה כולן, דדעת אחרת  והיד רמהבשביל מעותיו. 

, דכל מאי א״הרשבמקנה שאני, והכא מיירי דוקא בנכסי הגר. וכן כתב 

דבעינן נתן דמי כולן, היינו משום שבמכר ליכא גמירות דעת לבעלים עד 

כתב, דמדחזינן דמהני במכר באופן  ובעליות דרבינו יונהקבל הדמים. שי

שנתן דמי כולן, שמע מינה דהוא הדין במתנה, היכא דפירש לו הנותן 
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שיקנה כולן בחזקה זו, כיון דאיכא דעת אחרת מקנה. אבל בסתמא, לא קני 

במתנה על ידי חזקה שמחזיק באחת, דמימרא דרבי יוחנן מיירי בין בנכסי 

ובין במתנה. ובמכר דיהיב דמי כולן מהני אף כשלא פירש שיקנה כולן  הגר

 בחזקה זו. 

 ה נעל״בד(בעמוד א,  גמ׳, ובא אחר והעמיד להם דלתות. התוס׳ לעיל) ז

המתחיל בדף נב:) כתבו, דמיירי דוקא בנעל הדלתות, אבל בלאו הכי לא 

 (שם), דלפי מה ל״המהרשקנה, דהוא נמי ליבני בעלמא אפיך. וכתב 

, דהטעם שהראשון לא קני, משום שהקרקע לא ה ליבני״התוס׳ בדשביארו 

נשתבחה, שאין שראוי לדור בה, אם כן זה שהעמיד דלתות יש לו לקנות 

א ״והמהרשאף שלא נעל, שהרי מעתה ראוי לדיורין ונשתבחה הקרקע. 

ט ״ב מזכיה ומתנה ה״(בפ בהגהות מיימוניותכתב, דאינו מוכרח. וכן כתב 

(שם) דהטעם שהראשון לא קנה, שהרי  ם״הרמבדלפי מה שכתב  אות ו),

לא הועיל בגדר זה שהרי הוא רחב ביותר ומפולש ואין צורת אותו הבנין 

מועלת עד שיעמיד דלתות. שפיר יש לומר שהשני קנה בהעמדת דלתות 

 ם כלפי הראשון.״לחוד, דאין בו החסרון שהזכיר הרמב

ה ״התוס׳ בדופירשו  א דאפיך.גמ׳, מאי טעמא קמא ליבני בעלמא הו) ח

 בשםכתב  א״הרשב , דאף שחפר בקרקע לבנות היסוד, לא מהני. אבלליבני

, דמיירי דוקא כשבנה בלא שום חפירה, אבל אם חפר לצורך י מגאש״הר

 ם״הרמב , שכן משמע בדברין״בחידושי הרהבנין, קנה בחפירה זו. וכתב 

 בגוף הקרקע כלום. ט), שכתב שהראשון לא עשה״ב מזכיה ומתנה ה״(פ

ם ״הרשבוביאר  גמ׳, אמר רב יוסף אמה אמר רב חסדא וכנגד הפתח.) ט

ב מזכיה ״(בפ ם״והרמב, דבמקום אחר טפי מאמה בעי. ה וכנגד הפתח״בד

ג) כתב, סייד בהן וכו׳ כמו אמה או יתר כנגד הפתח, קנה. וכתב ״ומתנה ה

תר על אמה, ה, יב), דמשמע מדבריו, דאף שהוא י״(בסימן ער הבית יוסף

 בעינן דוקא כנגד הפתח, ושלא כנגד הפתח לא מהני כלל. 

, כיון דנפקא לן א״הרשבהקשה  גמ׳, המציע מצעות בנכסי הגר קנה.) י

מדכתיב ״ושבו בעריכם אשר תפשתם״, במה תפשתם בישיבה, אמאי לא 

קני בישיבה או שכיבה בלא מצעות. ותירץ, דאפשר דבלא מצעות אין זה 

כתב, דבלא מצעות לא נהנה, כדאמרינן (בתורת  ד״׳ ריוהתוסדרך הנאה. 

 ה המציע״התוס׳ בדכהנים ריש פרשת אחרי), אל תשכב בטחב. אבל 

(בסימן  ש״הראשל הצעת מצעות. וכן כתב  מעשהפירשו, דבעינן דוקא 

סא), דבעינן דוקא תשמיש חשוב, ולהכי לא קני בשכב על הקרקע או בהיו 

, דיראה דאם ערך שולחן ואכל, קני. ש״שם כבר מצעות. עוד כתב הרא

 ועיין באות הבאה.

 גמ׳, המציע מצעות בנכסי הגר קנה ואנהרינהו עינין ממתניתא וכו׳.) יא

ביאר,  י מגאש״ובחידושי הר. ה הגביה״ה הציע ורשב״ם ד״ם ד״רשבעיין 

דהראיה מדקתני סכו הלבישו, דהיינו שהלביש הרב לעבד והוא דומיא 

, דקני במה שמייפה את הקרקע במצעות, א״הרשבדהצעת מצעות. וביאר 

א כתב, ״והרשב והוי דומיא דסיוד וכיוד. [ואין צריך שישכב עליהן].

דפירוש זה צריך עיון, שלא אמרו סיוד וכיוד, אלא במייפה גוף הקרקע, 

 עות אינו מייפה ומתקן בגוף הקרקע.אבל במציע מצ

 דף נד ע"א
(פ״ב מזכיה ההגהות מיימונית כתב אדעתא דחיותא לא קני. גמ׳, ) א

אם עושה אדעתא דחיותא, אף דלרשב״ם ד״ה אדעתא, ומתנה אות ד׳), 

דמהני לדקל ומתכוין לזכות, לא מהני, כיון דעביד אדעתא דחיותא, ולא 

קונה, לתוס׳ ד״ה אדעתא, (סימן ס״ג). אבל ברא״ש הוי מעשה קנין. ועיין 

(תשובה ה׳), הביא דברי נץ ת מהר״ם מי״ובשואלא דהכא לא כיון לזכות. [

ההגהות מיימונית]. אמנם בתשובה פ״ב, כתב בדעת הרשב״ם, דאי מהני 

לדקל, קונה, היכא דמכוין לקנות, אף דעושה אדעתא דחיותא. וצריך 

 ביאור. ועיין לקמן אות ג]

(תשובה פ״ב). וכן מהר״ם מינץ  ת״בשוהדקל. וכן גרס רשב״ם ד״ה קני, ) ב

בא בקובץ שיטות קמאי) שדרכו להעתיק לשון (מור״י אלמדארי בפירוש 

ולגירסא זו, מבואר ברשב״ם, דאינו קונה כל  .רש״י ורשב״ם, נמי איתא הכי

(אות ד׳) שהגיה בהגהות הב״ח השדה, אלא את הדקל בלבד. ועיין 

התוספות ברשב״ם ומחק תיבת ״קני״, ולדבריו אין להוכיח מהרשב״ם. אבל 

 ברבינו גרשום.עיין נמי כתב, דקונה את כל השדה. ורי״ד 

ואף על גב דאיכא למימר נמי [רשב״ם ד״ה מהאי גיסא, בתוה״ד, ) ג

אדעתא דחיותא, מסתמא כל אדם אדעתא להחזיק מתכוין וכו׳. לכאורה 

לא מהני אם מתכוין להחזיק, הרשב״ם ד״ה אדעתא, צריך ביאור, דלשיטת 

ברשב״ם, דבעי שיעשה בשביל תקון הדקל, [ועיין באות א], והכא משמע 

 .דכל הספק, אם דעתו לקנות או לא. וצריך ביאור]

מקלקל הוא את האילן וכו׳. הקשה רשב״ם ד״ה כולה מחד גיסא, ) ד

דאף דמהני , כתב דהרשב״ם לעיל ד״ה אדעתא(נח, ק), הדברות משה 

לדקל, לא קני היכא דאדעתא דחיותא קעביד. [ולכאורה יש לומר, דאמנם 

לא קני, אף היכא דמהני לדקל, אלא דאי אי באמת עביד אדעתא דחיותא, 

אפשר לדעתאת דעתו, אם לא יאמר האמת, אמנם היכא דשקל מחד 

 גיסא, ודאי אדעתא דחיותא קעביד, דמקלקל את האילן. (ש.א.)].

וכל החזקות הללו בין בנכסי רשב״ם ד״ה אדעתא דבי דרי, בתוה״ד, ) ה

ברשב״ם ד״ה ו דהיינו לשיטתהגדולי שמואל, הגר בין במתנה וכו׳. כתב 

תוס׳ דכשאין דעתו לתקן חסר במעשה קנין. אך לשיטת אדעתא דחיותא, 

דחסר בכוונה, אם כן במתנה, דהוי דעת אחרת מקנה, ד״ה אדעתא דציבי, 

והנמוקי כ:), גיטין (הרשב״א קונה, דלא בעינן לדעת הקונה. כמו שכתבו 

 בדעת תוס׳.עיין עוד בדבריו הראב״ד. ו(כא: מדפי הרי״ף) בשם יוסף 

אמאי אין ידו קונה לו שלא מדעתו כמו תוס׳ ד״ה אדעתא, בתוה״ד, ) ו

(ח״א הדבר אברהם חצרו וכו׳. דהיינו, דקנין יד מהני מטעם חצר. וכן כתב 

(שם), כתב הפני יהושע . אבל ד״ה כגון(לא:) רש״י כתובות ז), בדעת -יט

נינא סימן צ״ב) (תת הגרע״א ״ובשו בדעת רש״י, דהוי קנין הנקרא ״קנין יד״.

(סימן שנ״א והקצות החושן כתב, דהוי מתורת הגבהה, או מתורת משיכה. 

 סק״א) כתב, דהוא מדין הגבהה.

המחנה אבל אם יודע ואין מתכוין לקנות לא קנה. ביאר בא״ד, בתוה״ד, ) ז

(הלכות משיכה סימן ה׳), דהוי כמפרש שאינו רוצה לקנות. אבל אפרים 

 ת, חצירו קונה לו שלא מדעתו.היכא שאין יודע שרשאי לזכו

ור״ת השיב לו שהם היו דשים תוס׳ ד״ה מוליא במוליא, בסוה״ד, ) ח

(חלק החידושים, בספר הישר במוריגים וכו׳. דברי רבינו תם אלו, מקורם 

סימן תרל״ח), וכתב שם, דאין חילוק בין גורן קבוע לאינו קבוע, ובכל גווני 

קנה, משום שאינו מתקן כל  בטעמא דלאהר״י קרקושא, לא קנה. וביאר 

בטעמא דר״י דאורליינ״ש, דלא קונה היכא הריטב״א כך הקרקע. וכן ביאר 

דמשוה הקרקע להעמדת בהמות, דאינו תיקון חשוב, דאינו צריך להשוות 

 כל כך.

 

 דף נד ע"ב
עד כמה צריך לחפור רשב״ם ד״ה ושאינה מסויימת במצריה, בתוה״ד, ) ט

י פירוש, פחות משיעור כדאזיל תיירא דלהאהמאירי, ויקנה כולה. כתב 

שם) וברשב״ם (נו.), לקמן (וכו׳, אינו קונה אלא מקום חרישתו בלבד. ועיין 
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 ד״ה וקבעי.

המהרש״א אליבא דרב דהא ודאי לשמואל וכו׳. כתב בא״ד, בתוה״ד, ) י

דהיינו בקושיית הגמ׳, אבל למאי ד״ה וקבעי, (שם) הרשב״ם (נו.) על פי 

דמסיק כדאזיל תיירא וכו׳, מצינו למימר, דאליבא דשמואל נמי סגי בהכי. 

הכא דפירש כרשב״ם, אך כתב, דאף למסקנא הוי דוקא בריטב״א אך עיין 

הכל תוס׳ ד״ה ושאינה, אליבא דרב. והיינו לפירוש הרשב״ם, אך לשיטת 

 אליבא דרב.

דהיינו שתי שורות על פני כל השדה , רשב״ם ד״ה כדאזיל, בתוה״ד) יא

הבין ברשב״ם דשתי השורות, היינו הפסקי ריא״ז, משפתו אל שפתו וכו׳. 

(הובא הר״א אב״ד אך בתוס׳ ד״ה ושאינה]. לאותו אורך. [וכן נראה 

בשיטת הקדמונים) כתב בדעת הרשב״ם, שחורש שורה אחת על פני 

 ״א.מהרשאורכה ושורה אחת על פני רוחבה. ועיין גם 

פירוש כמה יקנה וכו׳. לא פירשו לפירושם מהו תוס׳ ד״ה ושאינה, ) יב

(חלק החידושים סימן ורבינו גרשום, ורבינו תם בספר הישר ״והדר״. 

תרל״ג) פירשו, דהכוונה כמו שהולך צמד בקר בתלם, וחוזר ועושה תלם 

(אות רלה) כתב, דאינו נוטל אלא והיד רמ״ה אחר, דהיינו דנוטל ב׳ שורות. 

ם אחד. והא דקתני והדר, ביאר היד רמה, דאין דרכו של חורש להאריך תל

את התלם בפעם אחת, בשדה גדולה, עד סוף השדה, כמו שכתבו התוס׳, 

והיינו דקתני והדר, דקונה רק עד שיעור שמתחיל לחזור. ועיין עוד 

(סימן והרא״ש  (פ״א מזכיה ומתנה ה״י).הרשב״א והר״ן וברמב״ם  בחידושי

, דנוטל כשיעור מענה לאורך השדה ולרוחבו, ומלא מענה לימינו ס״ד) כתב

ומלא מענה לשמאלו, כגון אם המענה מאה אמה, קנה מאתים אמה על 

 בעליות דרבינו יונה ובריטב״א.אמה. ועיין בדבריו. ועיין עוד 

הרשב״א חדא דלישנא לא משמע הכי. כתבו בא״ד, בתוה״ד, ) יג

דאם כן, לא הוה לה למימר ״עד  דלא משמע כפירוש הרשב״ם,והריטב״א, 

כמה״, דמשמע עד כמה קונה, אלא הכי הוה ליה למימר, ״בכמה״, דהיינו 

דאזיל, בכ״ף, אלא כדלא הוה ליה למימר הרשב״א, במה יקנה. עוד כתב 

(חלק החידושים בספר הישר דאזיל, בבי״ת, כלומר בזה יקנה. וכן כתב ב

 סימן תרלג).

זי לידיה אסתלק ליה ישראל לא קני וכו׳. גמ׳, עובד כוכבים מכי מטו זו) יד

שהרי כל קנינו בכסף.  דאסתלק משוםהרשב״ם ד״ה אסתלק ליה, כתב 

, דכיון דכל קנינו של גוי בכסף ולא בחידושי החתם סופרוביאר דבריו 

בשטר, לעולם דעתו להקנות בכסף, אבל ישראל דקונה בין בכסף בין 

גם המוכר דעתו להקנות לו  בשטר, אם כן במקום דהקונה קונה רק בשטר,

לרבינו תם בשטר ולא בכסף. עיין שם בלשונו. [וכביאור זה, סבירא ליה 

דהוכיח מהכא, דגוי ד״ה מה, (יג.) ד״ה הואיל ובכורות (יד:) בתוס׳ קדושין 

ומיושב בתוס׳ ד״ה עובד כוכבים. לא קנה בקנין שטר. וכשיטתו הכא, 

(שביעית סימן י״ח אות והמעדני ארץ (בקדושין שם) העצמות יוסף תמיהת 

, הריטב״אעוד ביאר החתם סופר, וכן ביאר  .ו׳), איך מוכח מהכא. (ש.א.)]

דקבל זוזי  , לכך אףישראל חס על ממון חברו ורוצה להעמיד מקחו בידוד

לא  גויאינו רוצה להסתלק כדי שלא יוזק חברו על ידי זה. אבל  הדילי

 התו לא איכפת לי השקיבל זוזי דיליבממונו של זה וכיון  האיכפת לי

 (סימן קצ״ד סק״ב). בנתיבות המשפט ועיין עוד . ומסלק עצמו

-ד, כד-(כבוהאמרי משה  (סימן קצ״ד סק״ב) הנתיבות המשפט גמ׳, שם.) טו

הוצאה מרשות  א.י) ביארו סוגיין, דבכל מעשה קנין איכא ב׳ חלקים, 

ר דעתו להקנות הכנסה לרשות הקונה. ואם כן הכא דהמוכ ב.המוכר, 

והקונה אין דעתו לקנות, הועיל הקנין להוציא מרשות המוכר, אף שלא 

(סימן ובחדושי רבי שמעון שקאפ (ש״ז פי״ז) השערי ישר קנה הקונה. אך 

 .(סימן ע״ח אות ג)בזכר יצחק כט.) לא נקט כן. ועיין נמי 

ואם יכול לוקח ראשון לדון עם רשב״ם ד״ה הרי הן כמדבר, בתוה״ד, ) טז

התוס׳ ד״ה ובד כוכבים ולהוציא ממנו מעותיו יעשה וכו׳. וכן כתבו הע

(סימן ס״ה) פליג, משום דסבר דכיון דנגמר הקנין על הרא״ש . אבל וישראל

 ידי נתינת הכסף, שוב אין חייב להעמיד מקחו בידו.

בגליון מיהו נראה בעיני דהאי שני רשע מיקרי וכו׳. בא״ד, בתוה״ד, ) יז

, דלשיטת ר״ת, ד״ה מרחיקים (כא:)תוס׳ לעיל  ציין להא דכתבו הש״ס

דבמידי דהפקר לא מיקרי רשע, הכא נמי. והיינו דסבירא להו דהרשב״ם 

שכתב דנקרא רשע, סבירא ליה דגם בהפקר אמרינן נקרא רשע. וכן ביאר 

א) -(שורש קיחהמהרי״ט הכא, בדעת הרשב״ם. אבל בחידושי הר״ן 

דיש לומר דהרשב״ם מודה לר״ת,  (בתשובותיו סימן ל״ו) כתבו,והמהרש״ל 

שבהפקר לא מקרי רשע, ושאני הכא דהישראל הראשון נתן דמים כדי 

 לקנותה, וחמיר טפי.

וישראל לא קני במתן מעות עד רשב״ם  ד״ה אסתלק ליה, בתוה״ד, ) יח

דאתא שטרא לידיה וכו׳, וכל שכן מעובד כוכבים דסתם עובדי כוכבים 

ן קצד סק״ד. אך עיין שם סק״א) כתב, (סימבביאור הגר״א אנסים הם וכו׳. 

דכוונת הרשב״ם, דאף במקום שאין כותבין שטר, אינו קונה בנתינת 

המעות, כיון דסתם עובדי כוכבים אנסים הם, מה שאין כן בקונה מישראל. 

דכתבו דאיירי במקום שכותבין שטר. ועיין עוד כתוס׳ ד״ה וישראל, ודלא 

ס״ק א׳) כתב, דלא פליג אתוס׳,  (שםהבית יוסף (שם סק״א). אבל בט״ז 

וסבירא ליה נמי, דאיירי דוקא במקום שכותבין שטר. [וכוונת הרשב״ם רק 

 .לרבותא]

אך אם המחזיק בעי לפרוע לו מעותיו אם תוס׳ ד״ה וישראל, בסוה״ד, ) יט

יפקיע הראשון הקרקע מידו על ידי העובד כוכבים נראה דהוה ליה מסור 

שיו לשולחן ערוך סימן קצד סעיף ב׳), (הכא ובחידוהגרע״א ממש. הקשה 

הא בלאו הכי, אם הנכרי בעצמו לקח הקרקע מהשני ומסרו לזה, אסור 

להחזיק בקרקע דשייך לאחר. וביותר הקשה, דלא צריך לומר מדין מסור, 

 אלא הוי גזל ממש.

רב יוסף לא סבירא ליה האי דאמר אביי רשב״ם ד״ה אמר ליה, בסוה״ד, ) כ

 וכו׳. עיין מה שכתבנו לקמן דף נה. אות ה. 

דרב הרשב״א, כתב גמ׳, אמר ליה מאי דעתיך דאמר שמואל וכו׳. ) כא

הונא פליג אשמואל, וסבר דלוקח מגוי כלוקח מישראל, וכל שנסתלק 

 המוכר זכה הלוקח, וכל שלא זכה הלוקח לא נסתלק המוכר.

 

 דף נה ע"א
דמשמע מהאי בחידושי החתם סופר, כתב  .אותו מידו ןאין מוציאי, גמ׳) א

דבעי למיהב  וכרבינו האי ,אבל רשע מיהת הוה ,מידו ןדאין מוציאילישנא 

 תרשע הוא כיון שיכול לקנו ולי עלמאלכ ם כןא ם,הראשוני םזוזי לבעלי

 .מידו ןגם במקום אחר אלא שאין מוציאי

, דלא מהני אלא רבינו יונה בעליות כתב .דמלכותא דינא דינאגמ׳, ) ב

 ת דיןלהפקעה, שהנכסים מופקעים מבעליהם בדיני המלך, וכענין הפקר בי

הפקר, ומי שיורד בהם במצות המלך זוכה בחזקה, אבל כל זמן שלא 

לא מהני  ת דין, דהפקר ביקובץ שעוריםהביאר ו ן.החזיק בהן לא זכה בה

 .החזיק כדי לזכות בהןל ובעימהבעלים ולא להקנות,  קיעאלא להפ

חזקת פרסיים מ׳ שנים היא וכו׳. כתב רשב״ם ד״ה דאריסא דפרסאי, ) ג

דלפי זה, הא דנקט אריסא, לרבותא, לפי שמחוקי המלכות הריטב״א, 



 
 

 
 

13 

שאפילו ירד שם באריסות, אם החזיק בה ארבעים שנה, תעלה לו החזקה. 

 ועיין מה שכתבנו באות הבאה.ברשב״א ור״ן. ועיין עוד 

ולא יוכל ישראל אחר לומר שלי היא שגזלה עכו״ם בתוה״ד,  בא״ד,) ד

דשייך לו אפילו אם באמת הוי גזילה ביד בעליות דרבינו יונה, ממני. כתב 

 הגוי, כיון שאין שם עדי גזילה.

גמ׳, והני מילי לטסקא אבל לכרגא לא וכו׳, רב הונא בריה דרב יהושע ) ה

ידעינן, נשאל את  דאם לאהרמב״ן והרשב״א, הקשו אמר אפילו וכו׳. 

המלך, והוא יודיע. וכתבו, דלא אמרינן דינא דמלכותא דינא, אלא בדינים 

הידועין למלך בכל מלכותו, וכל המלכים אשר היו לפניו הנהיגו הדברים, 

אבל מה שהמלך עושה לפי שעה, חמסנותא דמלכא הוא, ומשום הכי אין 

 המלך יכול להחליט.

ד המלך עדיף משאר שעבודין. עיין דשעבורשב״ם ד״ה אם כן, בתוה״ד, ) ו

 ומה שכתבנו שם.תוס׳ ד״ה אם כן, 

ומיהו לאו אתקפתא מעלייתא היא דאיכא למימר אין בא״ד, בסוה״ד, ) ז

פירשו דקושיית הגמ׳, דמעשים בכל יום, הרמב״ן והרשב״א הכי נמי וכו׳. 

 דדיינינן בהכי דין ירושת בנו הבכור.

משום דמלוה ואשה מחסרי גוביינא וכו׳. תוס׳ ד״ה אם כן, בתוה״ד, ) ח

 דהוי ראיה, דלית לן בגופן של נכסים כלום. עיין בדבריו.ברשב״א, מבואר 

אפילו קרקע שוה אלף זוז משועבדת לדבר מועט. כתב בא״ד, בתוה״ד, ) ט

י׳), דאם אינו נוטל כל השדה אלא גובה חובו -(ליקוטים ט״זהחזון איש 

(חושן משפט סימן חקרי לב ועיין  כשאר חוב, גוף השדה של הבעלים.

 קי״ב).

(חושן משפט הסמ״ע והקרקעות עיקר הן של המלך וכו׳. בא״ד, בסוה״ד, ) י

סימן שס״ט סקי״ד) נקט, דדוקא בימיהן, דגוף השדות היו של המלך. אבל 

ת תורת אמת ״בשו(שם), פליג עליה, וכתב דאין לחלק. וכן הוכיח הט״ז 

כסים משועבדים למלך ואפילו מטלטלין, (סימן קמט), דבכל גווני, כל הנ

מדמקשה אמימר אהא דאמרינן דאפילו שערי דכדא משתעבדי למלכא, 

דאם כן הוי ליה ראוי, דהיינו דאף שערי דכדא דהוו מטלטלין, הוו ראוי. 

ולפי זה כתב, דמה שכתבו התוס׳ דהקרקעות עיקר הן של המלך, היינו 

הדין בלאו הכי, וכן הוכיח  משום דבקרקע איכא נמי האי טעמא, אך הוא

ג). וטעם -(חושן משפט בת צמח צדק ״בשו משאר הראשונים. והסכים עמו

הדבר, דכיון דדינא דמלכותא דינא, יש בידו ליטול מה שרוצה בלי פסק 

(סימן תתקי״ט). ועיין עוד בצמח צדק, שדן בראבי״ה בית דין. ועיין גם 

 בגוונא שהמלך נוטל על פי בית דין.

, דכן הרש״שכתב  א היא התם לאוקמי מילתייהו הוא דאמרי.ול ׳,גמ) יא

 פירש הרש״ש, ,שלפנינו רסא. ולהגיד״ה ולא היא הרשב״ם סתגירנראה 

א״ל (והוא ר״ת אמרתי לו וכן צ״ל גם לפי׳ הרשב״ם) א״ה אפי׳ ״דהאי 

בריה  ב הונאליישב דברי ראתי ו ר נתן,הכל מדברי הונא ב ״,טסקא נמי כו׳

(או הגמרא)  ב אשיולכן אמר ר ,עיניומע דישרו דבריו בומש ,דרב יהושע

 .לא על הספרי בר נתןהונא אוקאי  ״ולא היא כו׳״

 

 דף נה ע"ב
דסוף סוף מה לי שדה אחת מה לי ב׳ רשב״ם ד״ה וחכמים מטמאים, ) יב

(אות רמ״ה), דצריך לחלק מהא דספק על ספק הקובץ שעורים שדות. כתב 

(נג:) דהוי ספק ספיקא, בחולין לא על, ספק דרס ספק לא דרס, דאמרינן 

דהתם הספק שמא לא על כלל, אבל הכא דודאי נכנס, אמרינן מה לי שדה 

 אחת מה לי ב׳ שדות.

ומיהו קשה לר״ת דבמסכת טהרות תוס׳ ד״ה רבי אליעזר, בתוה״ד, ) יג

דיש מי שתירץ, דכוונת מתניתין, כל מקום שאתה יכול  ן,הרמב״וכו׳. כתב 

להרבות ענייני ספיקות, דהיינו בין ספק מגע ובין ספק ביאה, בין  טומאה 

 מהלכת בין עומדת וכו׳. אך הרמב״ן הקשה עליו, מהלשון ״ספק ספקות״.

דרבנן מטמאין אפילו בספק ספיקא וכו׳, משום דמן בא״ד, בתוה״ד, ) יד

(טו.) בכתובות ספיקא טהור דאוקמה אחזקיה וכו׳. הדין אפילו בחדא 

(שם), החילוק בין ההפלאה מבואר, דרוב מהני לטהר ברשות היחיד. וביאר 

ספק ספיקא לרוב, דבספק ספיקא, כיון שברשות היחיד אמרינן ספק כודאי, 

אי אפשר שספק ספיקא יטהר, דכיון דאמרינן ספק כודאי, ליכא ספק 

א סוף פרק י״ט), ביאר בכך לשון התוס׳, שכתבו, (ש״והשערי יושר ספיקא. 

דכיון דחד ספיקא טמא גם היכא דאיכא חזקה מה לי חד ספיקא מה לי 

ביבמות (ובמרדכי (סימן תרל״ד) ספר הישר תרי ספיקא. וכן משמע מלשון 

(אות רמ״ו) כתב, דלא משמע כן הקובץ שיעורים פ״ג סימן כא). אבל 

 שות היחידבר פק טומאהלו לתלות בחזקה, הא ידוע דס דמהמלשון תוס׳, 

דאינו ודאי מהניא חזקת  פק טומאהאם נמצא ס פי זהועוד, דל .הוי ודאי

, דבמקום דהוי תרתי ד״ה באומר .)נז(בתוס׳ נזיר טהרה, ולא כן מבואר 

שות לא מהניא חזקת טהרה בר כל מקוםדסתרי אין הספק כודאי, ומ

ספק ל אינו דומה שות היחידהניא חזקה ברדלא מ מה, ומוכח, דהיחיד

החדשות שאגת אריה . [ואפשר לבאר, על פי מה שכתב בתשובות כודאי

(תשובה י״ח), דספק ספיקא, אף דעדיף מרוב, לא הוי אלא כרובא דליתא 

(הודפס בסוף מהנתיבות להגרע״א קמן. ורובא דליתא קמן, כתב בתשובה 

לטהר ברשות היחיד, והוא כתב  להלכות פסח), דלא מהנימקור חיים ספר 

(פ״ח האור שמח נמי, שם שספק ספיקא הוי כרובא דליתא קמן. וכדכתב 

 משחיטה הי״ב)].

ח), דלגבי פאה -(כלאים בהתורת זרעים ביאר גמ׳, אבל לשבת לא. ) טו

וטומאה, תליא בשם שדה ושם מקום, אבל לגבי שבת, הכל תלוי בשם 

ת אחת, ואפשר ששתי רשויות רשות, ושייך שהרבה קרקעות נכללים ברשו

 יהיו בקרקע אחת. ועיין מה שכתבנו לקמן נו. אות א .

ולא חשיבא הוצאת דבר חשוב רשב״ם ד״ה במסכת שבת, בסוה״ד, ) טז

בפחות מכגרוגרת. לפי זה ליתא בהאי חצי שיעור איסור תורה. אמנם 

דאף בכהאי גוונא חצי שיעור אסור מן ד״ה וכי, (עד.) רש״י שבת שיטת 

 .התורה

והקשה ר״ח וכו׳, והאמר בפרק [תוס׳ ד״ה בהעלם אחד, בתוה״ד, ) יז

פירש התם רבינו חננאל קד:) כתב אות אחת בטבריה וכו׳. (שבת הבונה 

איפכא, דבאמת מחוסר קריבה הוי מעשה, אלא דהתם לא הוי מחוסר 

מעשה, משום דאילו האריך המ״ם עד שיקרבנו לשי״ן, הרי נתברר הדבר, 

עשה כיון דכבר האות כתובה, ואף על גב דהיא אות ולא אמרינן דהוי מ

קטנה ורוצה לעשותה גדולה, בין קטנה לגדולה לא איכפת לן. ואם כן 

(פ.), הביא נמי גירסא דידן, וברבינו חננאל שבת צריך ביאור קושייתו הכא. 

וכתב דהיא טעות גדולה, אך לא הקשה מדף קד:. והיה אפשר לומר 

כתבו קושיא זו בשם ד״ה בהעלם, (פ.) בתוס׳ בשבת דקושייתו מסברא. וכן 

וכתבו דנראה לו כגירסת ר״ח. ואפשר דצריך לגרוס הכא בקושיית ר״ת, 

 תוס׳ ר״ת].

וגרס ר״ח מרשות אחת חייב משתי רשויות פטור וכו׳. בא״ד, בתוה״ד, ) יח

בביאור החילוק בין עקירה דבעי למיעבד מרשות אחת, להנחה שאפשר 

(סימן י״ז), דכל ענין עקירה התוצאות חיים לעשותה בשתי רשויות, כתב 

הוא שעוקרו מן הרשות, ומשום הכי בעי שני חצאי שיעור מרשות אחת, 



 
 

 
 

14 

ן אין נפקא מיניה אם הוא שתי רשויות. אבל הנחה בעי בקרקע, ואם כ

 (פ.).שפת אמת שבת ועיין עוד 

 

 דף נו ע"א
דדהיינו הרמב״ן, כתב גמ׳, אבל פיסלא לא רבא אמר אפילו פיסלא. ) א

לענין שבת, אבל לנכסי הגר, כל מה שלא קבוע אינו מפסיק. ואף דאמרינן 

א בשבת, (נה:), דלרב יוחנן מצר וחצב מפסיקין דוקא בנכסי הגר וללעיל 

הרמב״ם נה: אות טו]. אבל לעיל שאני התם דקביעי. [עיין מה שכתבנו 

(פ״א מזכיה ומתנה הי״א) כתב, דכל שמפסיק לפאה ולגיטין, מפסיק לנכסי 

 הגר.

דאמר לעיל אפילו לענין שבת. כתב רשב״ם ד״ה ואזדא רבא לטעמיה, ) ב

ב דבפשיטות הוי ליה לפרש, דאמר אפילו פיסלא, כמו שכתהמהרש״א, 

 אלא דפירש כן, דמשמע ליה דמייתי ליה הכא אמצר וחצב.המהרש״ל. 

דאילו רב ושמואל וכו׳. עיין מה שכתבנו רשב״ם ד״ה וקבעי, בתוה״ד, ) ג

 נד: אות י).לעיל (

הא רב פפא הוא דאמר שם (נד:) בשם רב הרשב״א, הקשה  שם.בא״ד, ) ד

ו ליה בי כדאזיל תיירא וכו׳, והכא רב פפא מבאר דברי רבי מרינוס, ״דקר

גרגותא דפלניא״. ותירץ, דלעיל הוי משמיה דרב והכא משמיה דרבי 

מרינוס. [וכן משמע ברשב״ם שכתב ״דרב ושמואל אמרו״. אך לגירסא דילן 

משמע, דאמר כן, בשם עצמו. ולפי זה צריך לומר, דהכא רק מפרש דברי 

 רבי מרינוס, וצריך עיון. (ש.א.)].

דהוא הדין תרומה וביכורים, אלא ים, התורת חיכתב גמ׳, חייב במעשר. ) ה

 חד מינייהו נקט. 

אי נמי אם כבשו ישראל מהם אחרי רשב״ם ד״ה חייב במעשר, בתוה״ד, ) ו

(דרוש הפרשת דרכים מות יהושע כולן פטורין מן המעשר וכו׳. הקשה 

שישי), הא למאן דאמר כיבוש יחיד שמיה כיבוש, גם סוריא חייבת 

הני גריעי טפי  אוליכתב, דוהרש״ש (ח.) בגיטין במעשרות כדקתני 

 בי שמעון,ור בי מאירלר לוואפי .(דברים ב׳) שלא לכבשםדבפירוש הוזהרו 

מוכח דהשלשה הנשארים  ,לא כתיבי אלא שבעה מהם קוםמל כיון דבכ

כתב, ו .אשר תדרוך וגו׳ ל מקוםואינם בכלל כ ,לא רצה לתת להם עתה

בחזון איש  ועיין .לאפוקיד״ה וס׳ שבתיתורץ גם הוא״ת כו׳ דלפי זה, 

 טז).-ג(שביעית 

״ירושלים״ בקובץ גמ׳, רבי שמעון אומר ערדיסקיס איסא ואספמיא. ) ז

(לונץ תרמ״ז) מבואר, דמדינות רחוקות הם מארץ ישראל, ולא בא לומר 

אלא שארצם של קיני קניני וקדמוני נכללה בארץ ז׳ עממין, ואלו פינו 

מבואר לא בתוס׳ ד״ה ערדיסקיס  עצמם משם והלכו למדינות רחוקות, אך

 שם).ובהגהות היעב״ץ עד סוף עמוד ב׳ לקמן דף כן. (ועיין 

דהא דקתני את הכל, לאו הרשב״א, כתב מתני׳, משלמין לו את הכל. ) ח

לרבות את הפירות קאמר, דהרי המערער אינו מודה באכילתו, דהרי טוען 

 דלא החזיק. עיין עוד בדבריו.

כדכתיב כאשר זמם ולא כאשר עשה. וה״ד, רשב״ם ד״ה משלמין לו, בת) ט

(ל. מדפי הרי״ף, צויין הנמוקי יוסף הא דלא הוי כאשר עשה, ביאר 

בשם אחד מגדולי צרפת, שאין אומרין בממון כאשר זמם ולא במהרש״א), 

(ד:) הריב״א בתוס׳ בבא קמא כאשר עשה, כיון שאפשר בחזרה. וכן שיטת 

ירי דהמחזיק הוא חוץ לקרקע דאיהריטב״א, עוד תירץ בשם ד״ה עדים. 

בשעת הדין, ואחר שנגמר הדין הוזמו עדיו, קודם שהורידוהו שם. ועיין 

 חתם סופר ופני שלמה ומרומי שדה.

 

 דף נו ע"ב
שאין תיבת המהרש״א, שהרי העד וכו׳. כתב תוס׳ ד״ה הרי אלו, ) י

״שהרי״ הוכחה ונתינת טעם דהוי ג׳ עדויות, דאדרבה אימא דהוי עדות א׳ 

עקיבא והוא עצמו יכול להעיד בשנים, אבל אחיו לא יעיד. אלא שבאו  כר׳

לומר דלהך מלתא חשיב להו ג׳ עדויות, דסברי כמו שהוא עצמו יכול 

להעיד בשנים כך אחיו יכול להעיד, מה שאין כן אי הוה עדות א׳, אחיו 

 לא היה יכול להעיד.

׳ השתא דכתיב דבר עדותן בטלה דברשב״ם ד״ה אלא, בתוה״ד, ) יא

שערות דבר אחד הוא וכו׳, וכל כת וכת היה יכול לראות ב׳ השערות וכו׳. 

(אות רנ״ב), דפסול חצי דבר הוי פסול בראיה, וכיון הקובץ שעורים ביאר 

הרמב״ן שהיה בידם לראות את ב׳ השערות הוי חצי דבר. אבל 

כז. מדפי הרי״ף) הבין בדעת הרשב״ם, דכיון דיכלו בבא קמא, (במלחמות, 

ת הכל ביחד הוי חשש משקר. והקשה, דאם כן, אין כאן חסרון של לראו

הבאר ד״חצי דבר״, אלא חשש משקר. ולפי ביאור הרמב״ן ברשב״ם, כתב 

(אהע״ז סימן ח׳ ענף ב׳), דאם נאנסו ולא יכלו לראות, ליכא חסרון יצחק 

(סימן כה כללי תפיסה אות ז) כתב, דבכל הנתיבות המשפט דחצי דבר. אך 

 י חצי דבר. ואתי שפיר לביאור הקובץ שעורים.גווני הו

(ע:) רש״י בבא קמא כתב לחלק בשם בחידושי הרמב״ן, שם. בא״ד, ) יב

דבעדות שערות אין בעדות כל כת, עדות על גדלות,  ד״ה אכתי קטנה היא,

דשערה אחת אינה כלום, מה שאין כן עדי חזקה כל כת מעידה על תחילת 

דבשעה אחת הוי חזקה, אלא צריך ג׳  (הכא),החידושי הר״ן חזקה. וביאר 

(מב.). וכן ביאר הרמב״ן לעיל שנים לסלק הריעותא דאחוי שטרך. וכשיטת 

 הגר״ח.בשם הברכת שמואל 

הרש״ש, וכל כת יכול לראות ב׳ השערות וכו׳. כתב בא״ד, בתוה״ד, ) יג

דאין כוונת הרשב״ם, דאם צמח בה שיער אחד היום, ולמחר צמח השני, 

ים לא מהני. אלא דבכהאי גוונא לא מקרי חצי דבר, והראשון נשאר קי

דלא ממעטינן אלא אם בשעה שראו הכת שערה האחת כבר צמחה 

 השניה. ונשאר בצריך עיון לדינא.

שאני התם דלכפרה אינה וכו׳, התם נמי [תוס׳ ד״ה ורבנן, בתוה״ד, ) יד

מצות פדיונו ה׳ סלעים וכו׳. לכאורה כוונת תוס׳, דאין הפירוש דהתורה 

בה כופר וחמש כדי למעט חצי כופר וחצי חמש, אלא דכיון דבעינן כת

כופר, אין כפרה בחצי כופר, וכן כיון דבעינן חמש סלעים בפדיון הבן, לא 

שאל את מרן האבי עזרי  מהני פחות מחמש. ונודע מפי השמועה שמרן

מדוע צריך מיעוט חמש ולא חצי חמש, הא כיון דצריך חמש, לא הגרי״ז, 

בפחות מחמש. והשיב לו, דסלקא דעתין, שאם אי אפשר  שייך לצאת

בחמש, שיתן פחות מחמש, דלא ליתי פסידא לכהן  ומשום הכי בעינן 

 הדרשה. ולכאורה היינו דלא כתוס׳. (ש.א)].

אלא היכא דאחד אומר אכלה רשב״ם ד״ה אלא מעתה, בתוה״ד, ) טו

אי בכהאי (ל:), איפלגו אמורסנהדרין ראשונה ושניה ושלישית וכו׳. בגמ׳ 

ד״ה (שם) רש״י גוונא, אי מודו רבנן לרבי יהושע בן קרחה. וכדפירש 

 ובעדות חזקה.

אבל הכא לא זה ולא זה מעידים על חזקה רצופה בא״ד, בסוה״ד, ) טז

כט.)]. לעיל (דחזקה בדילוג אינה כלום. [דעסקינן באתרי דלא מוברי. עיין 

(חו״מ סימן קמ סעיף י״ב), דהטעם דלא הוי חזקה אף דיוצא הטור כתב 

מבין שניהם עדות על שש שנות חזקה, משום דליכא עדות על חזקת שלש 

(סימן קמה סק״ב) מאי שנא מהא בנתיבות המשפט שנים רצופות. והקשה 
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הרשב״א לעיל (סימן ק״מ סעיף י״ג) גבי ששה עדים, [וכן כתב הטור דכתב 

מעיד שראה שאכל שנה, דמצטרפין, והוו כשני עדים  כט.], דאם כל אחד

שכל אחד מעיד על שלש שנים. ותירץ, דהנאמנות בעדות מיוחדת הוי 

דוקא היכא שאם נאמר שאינו חייב נצטרך לומר ששני העדים משקרין, 

אבל הכא די לנו לומר שאחד משקר כדי שלא תהיה חזקה, כיון דמפוזרות 

וחידושי (סימן מ״ו סק״ו), שער המשפט עוד לא הוי חזקה. עיין שם. ועיין 

 (ש״ז פ״ה).ושערי יושר (קדושין סימן כב) הגר״ש שקופ 

. א׳ אומר אכלה אג״ה ובד״ו הניחה בורה כו׳ וא׳ אומר לא כי כו׳בא״ד, ) יז

 ,אבל בשנים אומרים אכלה אג״ה ובד״ו הניחה בורה כו׳ד ,המהרש״אכתב 

דלעדות א׳ עדות ב׳  ,וי חזקהדמכחשי אהדדי ה ףא ,וב׳ אומרים לא כי כו׳

דכת א׳  ףאבל הכא א ,דלא ידעינן הי מינייהו דמשקרי ,הכיתות בטלות

רשב״ם יש ירוש לפכתב, דו .מתקיימת החזקה בכת השניה תודאי משקר

 .להסתפק בב׳ כתות שאמרו בדילוג

אחד אומר אכלה ראשונה שלישית [תוס׳ ד״ה אלא מעתה, בתוה״ד, ) יח

הטור דהוה חזקה אע״ג דמכחשי אהדדי וכו׳. כתב וחמישית וכו׳, הכי נמי 

(סימן קמא), דהיכא דהדרך להוביר ולא הוביר אינה חזקה. אבל הביא 

(שם), הב״ח דהוי חזקה. וכן כתב הריטב״א, וכן שיטת ר׳ ישעיה, בשם 

בשיטת תוס׳. ולכאורה הוא מוכח, דאי שיטת תוס׳ כהטור, צריך ביאור, 

כל כל השש שנים, הרי מודה שלא דממה נפשך אם יאמר המחזיק שא

החזיק כיון שאכלה רצופין, ואם יאמר כדברי האחד שאומר שאכלה אג״ה 

הנתיבות המשפט הרי הוא פוסל העד שאומר בד״ו. ומהאי טעמא כתב 

התומים (שם סק״ג), דאפילו בב׳ כתי עדים לא מהני כהאי גוונא. ותמה על 

דאפשר דאיירי שמת  וכתב,המהרש״א). (שם) שכתב דמהני, (וכן כתב 

 המחזיק, ואם כן אפשר לומר דגם הכא מיירי בכהאי גוונא.

 

 דף נז ע"א
ואנן על פי שנים עדים בעינן חצי דבר על רשב״ם ד״ה שכיב, בתוה״ד, ) א

ודייקו ד״ה ונפקא מיניה. (כא.) רש״י בכתובות פיו של זה וכו׳. וכן כתב 

(שם), שכל עד יש בכתובות סטנסיל) וחידושי הגר״ח (א) -(ש״זהשערי יושר 

 לו כח מצד עצמו, אלא דבהצטרפות שניהם, פוסקים.

(ז. הנמוקי יוסף כתב גמ׳, הכא נפיק נכי ריבעא דממונא אפומי דאחי. ) ב

מדפי הרי״ף), דאם בא אחד מן השוק וקיים חתימת החי, קודם שקיים החי 

ם חתימת עצמו, ורק אחר כך קיימו החי, יכול החי עם אחד מהשוק לקיי

כתב יד המת, כיון דעל חתימת החי מקיימים שנים, הוא ואחד מן השוק. 

מה שאין כן אם קיים החי חתימת עצמו, קודם שקיים אחד מהשוק, דכבר 

(סימן מ״ו סקי״ג) העתיק דברי הנמוקי הדרכי משה הוי קיום מעליא. אבל 

יוסף, באופן שקיימו עדים חתימת החי, קודם שקיים חתימתו, דבכהאי 

נא קיום דידיה הוי כנטול, מה שאין כן אם רק עד אחד קיים חתימתו, גוו

דאכתי בעינן לעוד קיום, אם קיים החי חתימתו, חשיב דנפיק כוליה על 

פיו, ולפי זה היכא דהחי קיים חתימתו, ואחר כך באו עדים וקיימו 

המגיה חתימתו, חשיב קיומם כנטול. אך לגירסא דידן בנמוקי יוסף, כתב 

(סק״ח), דבכהאי גוונא, אף דהוא כבר קיים חתימתו, לא בב על המשו

 חשיב קיום העדים כנטול, ולא חשיב דנפיק ממוניה אפומיה.

דלא חשיבי אלא כחד. וכן כתב רשב״ם ד״ה היינו מתניתין, בתוה״ד, ) ג

דטעמא דפסיל רחמנא קרובים, לפי שאינן חשובין אלא בד״ה נכי ריבעא, 

ר׳ אברהם בשם והר״י קרקושא ן כט), (סימההשלמה והקשו  כאיש אחד.

(ה:), במכות ז״ל, דאם כן אמאי פסלינן להו לגמרי, כדאיתא ב״ר יצחק 

דנמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטילה. ליחייבו שבועה כעד אחד, 

דגם הרשב״ם ההשלמה, בשם גדולי קדמונינו. וכתב המאירי וכן הקשה 

צא אחד מהן קרוב או פסול מודה דלעולם אין זה טעם פסולם, ולכך נמ

עדותן בטילה, אבל הכא שאין העד האחד מעיד על עדות אחיו, כתב 

מאירי. הרשב״ם דטעמא דמילתא, דתרווייהו כחד חשיבי. וכן משמע ב

רב האי גאון , על פי מה שכתב ר׳ משה כהןתירץ בשם והר״י קרקושא 

שום בתשובה, דטעמא דנמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטילה, מ

דהיכא דתרווייהו אתו לאסהודי בבת אחת, כיון דכחד חשיבי, מהא דבאו 

כאחת, מוכח דלא בקיאי בעדות, ולכן פסלינן, אבל הכא דלא באו בבת 

אחת, אי לא נפיק אלא פלגא אפומייהו, מהימני. ולהאי טעמא כתב, דאי 

 אמרי העדים דלא ידעינן שהיו הני עדים קרובים לבעל דבר, כשרים.

שאם משתמש שלש שנים וכו׳. הכא ד״ה אלו דברים, בתוה״ד,  רשב״ם) ד

בהג״ה (ו.) וברש״י לעיל כתב הרשב״ם דבחזקת תשמישין בעינן ג׳ שנים, 

בתוס׳ לעיל  וכןד״ה ואי חבריה, ע״ב)  (שםד״ה אחזיק להורדי, ובתוס׳ 

(סימן רנג) ביאר והטור כתבו, דלאלתר הוי חזקה. ד״ה כל חזקה, (מא.) 

(נח:)], דדבר שעושים עליו שטר בעינן ג׳  לקמן[על המשנה דעת הרשב״ם 

שנים, דאיכא טענה דאחוי שטרך, ועל מה שלא עושים שטר, הוי חזקה 

(סימן יא סק״ו), דצריך הכרעת חכמים, מתי החזון איש לאלתר. וכתב 

(סימן ק״מ סק״כ) חילק, והנתיבות המשפט צריך ג׳ שנים ומתי לא צריך. 

תשמישין גרידא סגי בשעה אחת, אבל כשקונה גוף הקרקע דלקנות זכות 

לתשמישין, בעי ג׳ שנים. ועיין עוד מה שכתבנו לעיל דף ז. אות ח ומה 

 שצויין שם.

כדמפרש לקמן שאדם מקפיד עליהן וכו׳. עיין מה שכתבנו בא״ד, ) ה

 בעמוד ב׳ אות ח.

 הרשב״ם ד״השיטת גמ׳, כל שאילו בנכסי הגר קנה בנכסי חבירו קנה. ) ו

הרמב״ם דנכסי הגר לאו דוקא, דהוא הדין קונה מחבירו. אבל אמר עולא, 

(פ״ב מזכיה ה״ג) סובר, דנכסי חבירו היינו נמי קונה מחבירו. ולכך כתב 

(שם ה״א), דבנכסי הגר אכילת פירות אינו קונה, ולגבי נכסי חבירו כתב 

 (בפ״א ממכירה הט״ו) דקונה.

ולא מילתא היא דנעילת ה״ד, רשב״ם ד״ה בנכסי חבירו נמי קנה, בתו) ז

ד״ה נעל ובבבא קמא (נב:) תוס׳ לעיל דלת לאו חזקה היא וכו׳. אבל שיטת 

 דנעילת דלת הוי חזקה, והוכיחו מהכא.ד״ה כיון, (נב.) 

 

 דף נז ע"ב
הקשה גמ׳, הכא בחצר השותפין דבהעמדה כדי לא קפדי וכו׳. ) ח

אלא מעתה כגון (כט.), ״לעיל אמאי לא אקשינן הכא כדמקשינן הרשב״א, 

דהתם נמי לאו פירכא  הני דבי בר אלישיב דקפדי אפילו וכו׳״. ותירץ,

אלא איידי דאשכח רבא טעמא אחרינא אוקי לה בההיא  ,אלימתא היא

אבל ודאי אי לאו הכי הוה מצי למימר ליה לעולם משום דקפיד  ,טעמא

 ,אלא דאפילו בבר אלישיב לא הויא חזקה בפחות מכאן ,ולא קפיד הוא

התורת חיים . וכתבו ועוד דלא פלוג רבנן ,דמצו אמרי לא קפידנא בהא

(שם), לא קשה מידי, דאף למסקנא שם הרמב״ן דלשיטת  והפני שלמה,

תליא בקפידא, ולא קשיא מהני דבי בר אלישיב, משום דאיכא ריעותא 

 דאחוי שטרך.

דאם איתא דלא קפדי מותר וכו׳, דכיון רשב״ם ד״ה אסורין, בתוה״ד, ) ט

(אות רנ״ו), הוכיח הקובץ שעורים דלא קפיד בעמידה הרי הפקיר וכו׳. 

האבני מהרשב״ם, דכל דבר שאינו מקפיד עליו הוי הפקר. ודלא כשיטת 
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(סימן כח ס״ק מט), שכתב, דהוי מתנה לכל הרוצה, דאם כן היה מלואים 

 אסור במודר הנאה.

ח.), הא קיימא לן כבית ש״ש והטורי אבן (מגילה הרשם. הקשו בא״ד, ) י

ל:) דבעינן הפקר לכל, והפקר לעניים ולא לעשירים לא (בבבא מציעא הלל 

 א, כג).-(ש״השערי יושר הוי הפקר. ועיין 

דאזלינן בתר דלא קפיד, רבינו גרשום, ביאר גמ׳, גבי ממונא לקולא. ) יא

דאזלינן התורת חיים, אר ]. וביברשב״ם ד״ה לקולאולא הוי חזקה. [ועיין גם 

בתר המוחזק, והיינו המרא קמא. והדבר תלוי במחלוקת רבא ורב נחמן 

ל.), דלרבא בתר ג׳ שנים המחזיק הוא המוחזק, ולרב נחמן -(כט:לעיל 

הרשב״ם אזלינן בתר מרא קמא. והלכתא כרב נחמן בדינא, וכמו שכתב 

ת ״שוהכא. ועיין ו.) מ לעיל(החוסן ישועות וכן הוכיח ד״ה מי לא. (שם) 

כתב, דהא דאזלינן בתר המערער, כיון הרש״ש (סימן קלג). אך מהרי״ט 

דגוף החצר, אף לדברי המחזיק הוא של שותפות, דגם הוא אינו אומר אלא 

 שנתן או מכר לו להאי תשמיש בלבד.

יש לנו להקל ולומר שאין השותפין מקפידין וכו׳. רשב״ם ד״ה לקולא, ) יב

לרשב״ם לחדש כן, הא סגי למימר דמספק נותנין  מניןהפני שלמה, הקשה 

א), -(ש״ההשערי יושר למרא קמא, כמו שפירשנו באות הקודמת. וביאר 

דאם היה אסור להכניס שם בהמותיו, היה חבירו צריך למחות בו, 

 דהשתמשות כי האי מוכיחה, שחבירו רוצה להחזיק בקרקע.

לזה מסתמא וכו׳. ומותר להעמיד וכו׳, שאנו מתירין בא״ד, בתוה״ד, ) יג

(אות רנח), איך מותר להשתמש בספק, הא הוי הקובץ שעורים הקשה 

התומים א), דמוכח מהרשב״ם כשיטת -(ש״ההשערי יושר ספק גזל. וכתב 

(סימן כה בקיצור תקפו כהן), שספק גזל מותר. אך עיין שחולק על 

 התומים, ועיין שם מה שפירש ברשב״ם.

, הרשב״ם ד״ה רשע הוא פירשע הוא. גמ׳, אי דאיכא דרכא אחרינא רש) יד

סבר, דאם עוצם עיניו, יכול ללכת שם, אף היד רמה אף שעוצם עיניו. אבל 

(ח״א באום אני חומה לכתחילה, ורק אם לא עוצם עיניו, הוי רשע. כן כתב 

ס״ק רכ״א). ואף דהיד רמה מפרש דהקרא הוי מעיקר הדין, (וכמבואר 

הפסוק לא אתי לאפוקי מרשע,  באות הבאה), צריך לומר, דמכל מקום

ת אז ״בשווהיינו הא דאקשי, דאי איכא דרכא אחרינא רשע הוא. וכן כתב 

והשולחן (פכ״א מאיסורי ביאר הכ״א) הרמב״ם ע״ה) בשיטת  –(ח״ז נדברו 

(אהע״ז סימן כ״א ס״א), שכתבו בסתמא, דאסור להסתכל בנשים ערוך 

שעומדות על הכביסה, מעיקר הדין, ולא חילקו בין איכא דרכא אחרינא 

 (על הרמב״ם שם). בצפנת פענחלליכא דרכא אחרינא. ועיין 

גמ׳, לעולם דליכא דרכא אחרינא ואפילו הכי מיבעי ליה למינס ) טו

חסיד מיבעי ליה למינס נפשיה.  , דרקהרשב״ם ד״ה למינס כתבנפשיה. 

(ק״א, כג), היד רמה והאגודה ורבינו ירוחם כתב בשם  באום אני חומהאבל 

הרמב״ם והשולחן ערוך (שם) בדעת אז נדברו  ת״שודהוי חיוב. וכן כתב ב

(שם). עיין באות הקודמת. [ולשיטתם הפסוק לא מדבר דוקא בחסיד אלא 

ת הקודמת.] וטעמא דהרשב״ם הוי מעיקר הדין. ועיין מה שכתבנו באו

צה.) כרבי שמעון דדבר שאינו (שבת דמעיקר הדין מותר, משום דקיימא לן 

(כלל ו׳, החפץ חיים מתכוון מותר. ולשיטות האוסרים מעיקר הדין, ביאר 

באר מים חיים, יד), כיון דעריות נפשו של אדם מחמדתן, צריך להחמיר 

הפלאה ליזהר. אך עיין  ביותר. ומשום הכי לרשב״ם נמי, חסיד צריך

(סימן שצד) דכתבו דאף בעריות איכא תורה לשמה  ת״שוג:) ו(כתובות 

 פטור אינו מתכווין.

, שיהיה הרשב״ם ד״ה כל פירשגמ׳, כל שאין בשרו נראה מתחתיו. ) טז

אין דרך ד ), דכיוןחידושי אגדות( מהרש״אהארוך עד פיסת רגליו. כתב 

בנעול מנעלין  ,אלא דאיכא לפרושי אין דבריו מכרחים, ,חכמים להלוך יחף

(פ״ה מדעות הרמב״ם אבל  .שיגיע חלוקו עד מקום ראש המנעל ובעינן

בכסף ה״ט) ביאר, שלא יהיה דק ביותר, שבשרו יראה, וכן ביאר סוגיין 

כתשובה מאהבה בפירוש השני, ודלא היד רמה וכן כתב  .(שם)משנה 

 (ח״ה, א, ה) עיין שם.

 

 דף נח ע"א
שאין  רשב״ם ד״ה כל שאין,פירש ן תחתיה אלא וכו׳. גמ׳, כל שאי) א

ד״ה על (כא:) בסוכה  ורש״יתחתיה אוכלין, דרוח רעה שורה עליהן. 

פירש, שאין תחתיה כלום, חוץ ממנעלין וסנדלין, כדי לא להרגיל  הרועים 

 את בני הבית לשם.

דאמרינן בפסחים (קיב.) אוכלין תחת המטה וכו׳, רשב״ם ד״ה כל שאין, ) ב

(יור״ד סימן קטז ס״ק לח),  הדרכי תשובהרוח רעה שורה עליהן. כתב 

מבואר, דהרוח רעה שורה דוקא בשעה שישנים על המטה. דבתורת חיים 

(סימן ע׳) אור הנר (ח״א סימן סו). וכן כתב בספר לב חיים  ת״שווכן כתב ב

(סימן יד), כתב לאסור גם בזמן אור יצחק  ת״שואבל בהחזון איש. בשם 

 שאין ישנים על המטה.

, שאסור להניח אוכלין ומשקין וכלים אחרים רבינו גרשום כתבגמ׳, שם. ) ג

רבבות  ת״שותחת המטה. מבואר בדבריו, דגם כלים אסור. וכן הביא ב

שכתב, דמיטת עם מהרשב״ם ד״ה לאוצר בלוס, (ח״ד). ודייק כן גם אפרים 

מיכלא . וכן פסק בספר וכליםדבר מניחים תחת מיטתם, אוכלין  הארץ, כל

תנח), מיקל (מילי דחסידותא (דף כח אות כג). אבל בספר דאסוותא 

 בכלים.

, דעל כן נקרא העיון יעקב כתבגמ׳, רבי בנאה הוה קא מציין מעותא. ) ד

מהר״ץ חיות בבא מציעא רבי בנאה, לפי שהיה בונה קברות. ועיין גם 

 (כה.). 

, דציין מפני רשב״ם ד״ה רבי בנאה ותוס׳ ד״ה מציין פירשו, שם. גמ׳) ה

(פי״א ד״ה וכן ראוי) משמע, דציין כי היכי בכפתור ופרח הטומאה. אבל 

הרש״ש והיעב״ץ בבבא דליתו לצלויי על קברייהו. עיין עוד שם. וכן פירשו 

ספר בדעת המפרשים, [עיין הילקוט הגרשוני, (פה:). וכן כתב מציעא 

במדבר יט, ד״ה אותו ורמב״ן (קג:) ותוס׳ כתובות ריש פרשת אמור  ךהחינו

ב], שמי שלא מת על ידי מלאך המות, אין בו טומאה, ואם כן קשה דהא 

(יז.), ואפילו הכי הוצרך לעיל אברהם לא שלט בו מלאך המות כדקתני 

דחה  והעיון יעקבלציין קברו, ובהכרח דטעם הציון לא בשביל טומאה. 

 ג).-(יור״ד תסטאבני נזר מהאי ראיה. ועיין , לוהשיטות הא

אדם גדול וחשוב היה לפיכך ניתן לו רשות רשב״ם ד״ה רבי בנאה, ) ו

(או״ח סימן תקפ״א סעיף ד׳), הדעת תורה ליכנס בקברי צדיקים וכו׳. כתב 

להשתטח  דלפי זה רק לאנשים גדולים המבינים בסוד קדושים ראוי

 שאני, דלא נכנס לצורך תפילה.בקברות צדיקים. אבל כתב, דהכא 

, דזה המהר״לכתב גמ׳, גאני בכנפה דשרה וקא מעיינא ליה ברישא. ) ז

 מראה את האחדות ביניהם, שהיו מאוחדים אפילו אחר מיתתם.

(נח. מדפי הרי״ף), הנמוקי יוסף כתב  גמ׳, דיצר בהא עלמא ליכא.) ח

בפני  דשמעינן מהכא שאינו ראוי להתנהג עם אשתו בכיוצא בדברים אלו,

 אחרים.

(יור״ד ח״ב, קמז), דאולי זכה רבי בשו״ת אגרות משה ביאר  גמ׳, שם.) ט

בנאה בשעה שהיה במערה שנעשה גם הוא במדרגת עולם האמת, שאין 
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 (אבן העזר סימן כא סק״א).בט״ז בו יצר הרע. ועיין עוד 

דאין כאן חוצפה דאיגנינא באנפיה וכו׳. רשב״ם ד״ה אמר ליה ליעול, ) י

העזר סימן כא סק״א) דייק מלשונו, דהעיקר משום דגאני בכנפה (אבן הט״ז 

הדרישה דשרה, אבל משום דמעיינה ברישיה בלאו הכי מותר, וכשיטת 

(שם סק״א). ונתקשה לפי זה, מדוע הוצרכו להזכיר דמעייניה ברישיה. 

[ועיין מה שכתבנו לעיל באות ז בשם המהר״ל]. ועיין שם מה שפירש. 

 (סימן אלף קפ״ח), דגם עיון ברישיה אסור.הרשב״א  תשובותוהביא שם גם 

שאף שבחייו, כולם העיון יעקב, כתב גמ׳, בדיוקני עצמה אל תסתכל. ) יא

חידושי והמהרש״א (ראו אותו, גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהן. 

אפשר דלא הותר להסתכל בדיוקני עצמה אלא לדורו בחייו כתב, ד )אגדות

 גם בשאר בן אדם ,ים תלוי-קללת אלה במותו אסור כענין כי אבל

המאור עינים, כתבו גמ׳, הכל בפני שרה וכו׳, חוה בפני אדם וכו׳. ) יב

(בעין יעקב) דאינם דברי רבי בנאה, אלא דברי הגמ׳, דרבי בנאה והרי״ף 

 לא נסתכל בדמות אדם, כדלעיל.

דהכא , (חידושי אגדות) המהרש״אכתב גמ׳, שופריה דרב כהנא וכו׳. ) יג

רש״י ורה והתואר, אבל לעיל איירי לענין זיו וקלסתר פנים. ועיין לענין הצ

 ד״ה שופרי.(פד.) בבא מציעא 

הענף ומסתברא דלזה אהב וכו׳. הקשו רשב״ם ד״ה אמר להו, בתוה״ד, ) יד

פירש, דרצה לבדוק מי הם יוסף והמאור עינים, דרשב״ם לעיל ד״ה חבוטו 

 הממזרים, ולא מי יותר אוהב. עיין שם מה שביאר.
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כדמשמע בפרק עשרה יוחסין וכו׳. כתב תוס׳ ד״ה אנבג, בתוה״ד, ) טו

״או אנטל הרשב״ם ד״ה כתיב, דלא גרסי התם כגירסת המהרש״א, 

 כדקריוהו רבנן״. אלא אנבג וכגירסא דילן התם.

הרשב״ם בד״ה המרזב ולעיל שיטת מתני׳, המרזב אין לו חזקה וכו׳. ) טז

דכל החזקות דמתני׳, היינו חזקת ג׳ שנים. וכדביאר ד״ה אלו דברים, (נז.) 

(סוף סימן קנג), דכיון שהם תשמישין גדולים, רגילים לכתוב על זה הטור 

דף  לעילשטר, ועד ג׳ שנים איכא טענת אחוי שטרך. ועיין עוד מה שכתבנו 

 נז. אות ד.

, דנתן רשב״ם ד״ה סולם המצרי פירש מתני׳, סולם המצרי אין לו חזקה.) יז

ר״י, (סימן קנג סעיף יג), כתב בשם הטור לם בחצר חבירו. אבל הסו

דבכהאי גוונא יש לו חזקה, דכיון דעובר על חבירו, ודאי מקפיד. ולכך 

ד״ה ולא (ז:) תוס׳ לעיל פירש, דמיירי שסמכו בחצירו על כותל חבירו. ועיין 

 סולמות.

כול (פ״ח משכנים ה״ד) דהוא הדין, דאינו יהרמב״ם כתב מתני׳, שם. ) יח

(שם) פליג, והטור דכופין על מדת סדום. המגיד משנה, למונעו, וכדביאר 

בב״ח וכתב דיכול למונעו, דהיאך ישתמש בשל חבירו בעל כרחו. ועיין שם 

 (סק״כ).

דכיון דלאו מילתא דקביעותא [רשב״ם ד״ה חלון המצרית, בתוה״ד, ) יט

של אדם  היא וכו׳. רצה לומר דלא רק דאין היזק ראיה, כיון שאין ראשו

יכול ליכנס שם, ולכך לא דמי לחלון צורי, אלא גם לא הוי קבוע ולא הוי 

 נט. אות ג׳ ואות ד׳].לקמן (נט.). ועיין עוד דלקמן כחלון העשוי לאורה 

מתני׳, ולצורית יש לה חזקה וכו׳, רבי יהודה אומר אם יש לה מלבן ) כ

לה חזקה , דמשמע, דבחלון צורית יש הרשב״אכתב וכו׳, הרי זו חזקה. 

(פ״ב ה״ה), פירש  התוספתאלכולי עלמא, גם בלי מלבן וכדומה. אך מכח 

(לא. הרי״ף (סימן יב סק״ח) כתב בדעת החזון איש לא כן, עיין שם. אבל 

(פ״ז משכנים ה״ז), דבחלון צורית לא בעינן מלבן והרמב״ם מדפי הרי״ף) 

 סימן קנד, סקי״ד).כבית יוסף (וכדומה. ודלא 

רשב״ם  כתב חנינא אמר וכו׳, רב ירמיה בר אבא אמר וכו׳.גמ׳, רבי ) כא

, דכל אמורא פליג על האמורא ד״ה שאם היה, ורשב״ם ד״ה שאם רוצה

(לא. מדפי הרי״ף), הרי״ף כתבו בדעת הרשב״א והריטב״א שלפניו. אבל 

 דלא פליגי.
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הנמוקי כתב גמ׳, ובא בעל הגג לסותמו בעל החצר מעכב עליו וכו׳. ) א

(לא: מדפי הרי״ף), דהוא הדין, אם בא בעל הגג לסתור גגו, אינו יכול. יוסף 

כתבו, דרשאי לסתור, דלא קני ליה גגו, אלא המים הר״ן והרא״ה אך בשם 

 שבגג.

דלא מובן מדוע הרש״ש, שאמר כזקנו. כתב רשב״ם ד״ה זה ר׳ אושעיא, ) ב

 הוצרך לזה.

מחות למעלה מארבע אמות גמ׳, למטה מד׳ אמות יש לו חזקה ויכול ל) ג

ד״ה חלון (נח:) הרשב״ם ד״ה א״ר זירא ולעיל כתב בדעת וכו׳. הרשב״א 

ד״ה לך דעסקינן בגוונא דאיכא היזק ראיה, [וכשיטתו בעמוד ב׳ המצרית, 

דמהני חזקה להיזק ראיה], והיינו דשאני בין למעלה מד׳ ללמטה מד׳. יגע, 

תהיה חזקה ש אן דאמר,דאי ליכא מדו כתב,החדושי הר״ן אמנם אמנם 

 במה שכתב בשםבחידושי החתם סופר  ועיין .יש בו היזק ראיהבחלון ש

 .הריב״ש

אבל חלון המצרי וכו׳, וגם אין רשב״ם ד״ה למעלה מד׳ אמות, בסוה״ד, ) ד

(סימן עג) מבואר, דלהרשב״ם כיון שאינו יכול ברא״ש יכול השכן למחות. 

שייך לר״ת בתוס׳ ד״ה למטה, להוציא ראשו ליכא היזק ראיה, מה שאין כן 

היזק ראיה אפילו בכהאי גוונא, משום דבדרך הילוכו בביתו רואה 

הרמב״ן, דכן מסתבר. וכן שיטת הרא״ש, תשמישו של חבירו בחצר. וכתב 

(יב  החזון אישאבל הרשב״א. וכן כתב הראב״ד. בשם והשיטה מקובצת 

 .(ח״ג קנג), כשיטת הרשב״םשו״ת הרשב״א סק״ט) כתב דדעת 

אבל בחלון צורי וכו׳, אפילו למעלה מארבע תוס׳ ד״ה למטה, בתוה״ד, ) ה

דאף דליכא היזק ראיה, בעליות דרבינו יונה, אמות יש לו חזקה. ביאר 

 צריך למחות, כדי שלא יחזיק ויצטרך להרחיק כשירצה לבנות ד׳ אמות.

ושאני הכא דא״ל גמ׳, לימא בכופין על מדת סדום קא מיפלגי וכו׳.  ) ו

הכא אי שנא מ שיש מקשים,הרמב״ן  כתב .דמותבת שרשיפאזמנין 

אין  ׳ אמותלמעלה מדלעיל (ה.) גבי חצר דתנן  אי שנאומ ,דחיישינן

לא עבידי אינשי בחצר ד דהיינו משום ותירץ, .מחייבין אותו לבנותו

דבחצר חבירו רואהו ומתיירא  תירץ,הראב״ד ובשם  .לאותובי שרשיפא

והקצות החושן  רואהו ואינו מתיירא ממנו. ממנו, אבל בביתו אין חבירו

דאי לאו דכופין על מדת סדום, (קנד, א) כתב לתרץ לולי דברי הרמב״ן, 

לפי שנהנה  ,ודאי היה יכול למחות שלא לפתוח חלון על אויר חצר חבירו

מאויר חצרו, אלא משום דכופין על מדת סדום בדבר שזה נהנה וזה לא 

זמנין דמותבת שרשיפא,  מר ליהדא כיוןאבל , אין יכול למחות בו חסר

שחסר  יוןכ ,דאינו היזק ממש אף תו לא שייך מדת סדום, ,ואית ליה היזק

בחצר נמי אין  ׳ אמותוהתם גבי למעלה מד, מיעוטא דמיעוטאאף  ,קצת

תוס׳ ה וכמו שאמרודהוי חסר קצת,  אי טעמאכופין על מדת סדום מה

ואע״ג דזה לא נהנה וזה לא  ת׳ אמוד״ה אע״פ) גבי למעלה מד שם( לעיל

׳ חסר פטור, הכא זה חסר הוא, שגורם לו שהגביה הכותל למעלה מד

דזמנין  אי טעמאכדי שלא יהיה לו היזק ראיה ממנו בשום ענין. ומה אמות
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אין כופין לבנות למעלה  ילו הכיחסר קצת, ואפ הווידאית ליה היזק ראיה 

תא דמחייבין אותו גבי למעלה הש ם כןכיון דאינו היזק גמור, וא ׳ אמותמד

דאין בזה משום  ל שכןלשלם משום זה נהנה וזה חסר קצת, מכ ׳ אמותמד

 וכן כתב. כופין על מדת סדום, כיון דזמנין דמותבת שרשיפא וחסר קצת

מהדו״ק קנא)  ת״שו(בקונטרס מילי דנזיקין ד״ה והנה בדעת, ובהגרע״א 

דלכולי עלמא לכתחילה יכול  ד״ה כגון,(יב:) תוס׳ לעיל ועיין מה שכתבו [

עמוד ב׳ אות ח.] אבל  למחות בו שלא ישתמש. ועיין מה שכתבנו להלן

(פ״ג משכנים ה״ג) תמה על פירוש זה, דוכי אוירו נוטל. ועיין האבי עזרי 

 שם מה שביאר.

דלהכי צוה , התורת חייםביאר  והחוט המשולש לא במהרה ינתק.גמ׳, ) ז

ופן יסורו מלבבך כל ״הכתוב שילמוד אדם תורה עם בניו ובני בניו שנאמר 

דכל שהוא ובנו ובן בנו תלמידים  ״,ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך

ולכך בהאי קרא  ,חכמים שוב אין התורה פוסקת מזרעם עד עולם

בעל יש שלשה נוני״ן הפוכין כמ״ש ר״י  ״והודעתם לבניך ולבני בניך״ד

 הטורים ז״ל.

אפילו בעל הגג בבעל החצר דאין לומר דוקא בעל , עד טפח׳ ד״ה תוס) ח

החצר בבעל הגג אבל בעל הגג בבעל החצר לא יוכל למחות דהא קתני 

דמתניתין תני והדר מפרש והכי  ביאר, והתורת חייםוכו׳.  בסיפא פחות

זקה והדר מפרש לאיזה ענין יש לו ח ,הזיז עד טפח יש לו חזקה ,קאמר

בעל הגג יכול למחות בבעל החצר שאם רצה  רושפי ,וקאמר דיכול למחות

וסיפא  ,בעל הזיז מעכב עליו ,בעל החצר לבנות תחת הזיז ולבטל תשמישו

נמי הכי קאמר פחות מטפח אין לו חזקה לענין דאין יכול למחות בעל הגג 

אין  ,שאם בעל החצר רוצה לבנות תחתיו ולבטל תשמישו ,בבעל החצר

והשתא ניחא דקאמר רב הונא לא שנו אלא  .ל הזיז יכול לעכב עליובע

ורב יהודה דקאמר דאפילו  ,דרישא נמי בהכי איירי ,בעל הגג בבעל החצר

 ,לאו דסיפא דמתניתין בהכי איירי ,בעל החצר בבעל הגג אינו יכול למחות

אי נמי סבירא ליה דסיפא דמתניתין  ,אלא מסברא דנפשיה קאמר הכי

דשניהם  ,ורישא נמי איירי בתרוייהו ,ן בבעל החצר בין בבעל הגגאיירי בי

ואף דיכול למחות דרבי זירא לאו  ׳כמו שכתבו התוס ,יכולין למחות

 אין בכך כלום. ,פירושא קא מפרש לה
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ד״ה ויכול רשב״ם עיין  הזיז עד טפח יש לו חזקה ויכול למחות.גמ׳, ) ט

 , ובאות הקודמת.למחות

כלומר הבא להוציא וכו׳, יכול למחות בו בעל רשב״ם ד״ה ויכול למחות, ) י

כתב בדעתו, דבעל הגג אינו יכול למחות. והקשה האור זרוע חצר וכו׳. 

 התורת חיים.וכן הקשה ד״ה עד טפח. (בעמוד א׳) תוס׳ עליו, קושית 

(אות הקובץ שעורים ולא אמרינן זה נהנה וזה אינו חסר. הקשה בא״ד, ) יא

דלכולי עלמא יכול למחות בו ד״ה כגון, (יב:) התוס׳ לעיל דכתבו  רס״ב),

אות טז), דהטעם המרדכי (בבא קמא שלא ישתמש. וכתב, דלפי טעם 

משום דאי בעי לאוגוריה הוה משכח לאוגוריה, כיון דבזיזין ליתא להך 

 ז. אות א.לעיל טעמא, אתי שפיר. ועיין עוד מה שכתבנו 

(סימן קנג) דהוא הטור כתב ארבע וכו׳. גמ׳, החזיק רוחב טפח במשך ) יב

 הדין איפכא, רוחב ארבעה במשך טפח.

החזיק נמי בזיז שהוא רחב ד׳ על ד׳ רשב״ם ד״ה הכי קאמר, בתוה״ד, ) יג

כתב, דאינו נכון, אלא הביאור, שקנה מקום ד׳ טפחים הריטב״א אורך וכו׳. 

 בכל צד שיתרחק ממנו בעל החצר כשבא לבנות.

דאינו יכול למחות בו וכו׳. עיין מה שכתבנו , רשב״ם ד״ה בבעל החצר) יד

 אות יא.לעיל 

(ב:) איתא, דמגג לחצר לכולי גמ׳, לימא בהיזק ראיה קמיפלגי. לעיל ) טו

 עלמא שמיה היזק.

וא״ת והיאך יכול בעל הגג וכו׳. כתב תוס׳ ד״ה ואפילו, בתוה״ד, ) טז

לפרש כולה בבעל הגג בבעל  דעל המשנה לא קשיא, דאפשרהמהרש״א, 

 החצר.

, רשב״אבשם התוספות ד״ה מאי כתבו  גמ׳, מאי איריא לחצר השותפין.) יז

, התורת חייםדהשתא לא סלקא דעתיה שיש לו שותפות בחצר. ותמה 

דהא לקח בית בחצר אחרת ובנה עלייה על גבי ביתו לא יפתחנה בחצר 

השותפין, דסיפא על כרחך בחצר שיש לו בה שותפות איירי, מדקתני אלא 

החדר לפנים מביתו ובונה עלייה, ומסתמא חצר  אם רצה בונה את

השותפין דרישא הוי דומיא דחצר השותפין דסיפא. לכך פירש, דהכי פריך 

״מאי איריא חצר השותפין״, דמשמע דוקא לחצר השותפין לא יפתח, 

דכיון דשותף הוא באותו חצר אינו נתפס כגנב אם יסתכל שם דרך 

בחצר, אבל בחצר חברו, כיון  חלונותיו, ולכך חיישינן שמא יראה מהם

דנתפס עליו כגנב אם יסתכל שם לא חיישינן להכי והא קיימא לן דלחצר 

 חברו נמי לא יפתח משום היזק ראיה.

 לפירושו קשה לרשב״א וכו׳. כתבתוס׳ ד״ה מאי איריא, בתוה״ד, ) יח

דכל הקושיא לפירוש ר״י, כיון דהמקשה נמי ידע הך סברא דב׳ המהרש״א, 

בחלון, ממילא לא הוי ליה לתרץ אלא בפשיטות, דקמ״ל  מקומות אפילו

 דבב׳ מקומות לא מצינו וכו׳.

כיון המהרש״א, ונראה לו דמעיקרא דפריך וכו׳. הקשה בא״ד, בסוה״ד, ) יט

דכל קושייתו בגלל דסלקא דעתיה דאין לו חלק בו ומזיק לרבים, הוי ליה 

מאי קתני לתרץ דלא איירי בהכי. וכתב, דגם בלאו הכי צריך ליישב, א

 חצר השותפין ולא חצר חבירו.
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הרא״ש פירוש אפילו לביתו וכו׳. כוונתם כמו שכתב תוס׳ ד״ה לקח, ) א

(סימן עה), דלא מיבעיא לאויר החצר דלא, משום דקא שקיל ד׳ אמות 

(לב. מדפי הנמוקי יוסף בחצר, אלא אפילו לתוך ביתו. ועיין עוד מה שכתב 

 הרי״ף).

הרשב״ם ד״ה לא יפתח, כתב מתני׳, לא יפתח אדם לחצר השותפין וכו׳. ) ב

דהיינו אפילו היכא דיש לו חזקה. [ועיין בפירושו על הרי״ף (לב. מדפי 

(שם והביאור הגר״א (חושן משפט סימן קנד סק״ה) הב״ח הרי״ף)]. וכתבו 

ס״ק כא), דהוקשה לו מאי איריא פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון, הרי 

(נט:) ״לא יפתח וכו׳״. ולכך לעיל ילו שלא כנגד חברו אסור, כדקתני אפ

פירש (במתני׳), כגון והיד רמה פירש, דהכא איירי היכא דיש לו חזקה. 

הרשב״ם דהוה ליה פתח וחלון בחצר השותפין [והחזיק בו, דמהני לשיטת 

ובעא לשנויי מדוכתייהו לדוכתא אחרינא בחצר, ד״ה לך יגע], (שם) 

ולסתום לקמאי, דמותר לשנות, אלא דאסור לעשותו כנגד חברו. וכעין זה 

(שם) דמיירי כגון שהיה לו בית ונפל, והחזיק בפתח וחלון ג׳ הב״ח פירש 

שנים, ועלה קאמר דאסור לעשותו כנגד חבירו. אבל כתב, דאם עשה כנגד 

(שם סק״ה) מפרש והבית יוסף בטענה, הוי חזקה. חברו והחזיק ג׳ שנים ו

כוונת הרשב״ם, דאפילו החזיק בפתח וחלון שכנגד חבירו ג׳ שנים לא 

מהני, ולא הוי חזקה. אלא דפירש שם, דלא מהני חזקה להיזק ראיה, ותמה 

(שם) דמהני הרשב״ם לעיל (על המשניות), הא שיטת השושנים לדוד עליו 
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שם סק״ד). ולכך פירש, בדרישה ופרישה  גםחזקה להיזק ראיה. (ועיין 

דהכא שאני, דכיון דהוי כנגד חבירו אית ביה איסור, ולכך לא מהניא 

(שם סק״י) כתב, דאפילו כשיש עדים שמחל לו או שהקנה והסמ״ע חזקה. 

(הנ״ל) רצה לומר כעין זה, בדעת ובדרישה ופרישה  לו, לא מהני. עיין שם.

 עיין שם.הבדק הבית. י הוספת הבית יוסף. אך לא משמע כן לפ

כל זה מיירי בין לגבי מתני׳ דהכא ובין לגבי  מתני׳, היה קטן וכו׳.) ג

 רשב״ם להלן ד״ה בחד פיתחא.(נט:), עיין דלעיל מתניתין 

בשו״ת כתבו מתני׳, היה קטן לא יעשנו גדול אחד לא יעשנו שנים. ) ד

ן בפתח ובין (סימן קנד סק״ח), דהיינו בי והש״ך(ח״ג סימן קנג) הרשב״א 

נט: בתוס׳ ד״ה מאי איריא) פירש מתניתין,  לעיל(המהרש״א בחלון. אמנם 

 לגבי פתחים, אלא דהוא הדין בחלון.

מסיפא דקרא דריש דכתיב ותהי עליו וכו׳. ביאר תוס׳ ד״ה ראוין, ) ה

רבינו ישמעאל בן דעליו קאי על ישראל. ועיין עוד בפירוש המהרש״א, 

 חכמון.

ורוכבי סוסים וגמלים רואין בתוך בתוה״ד,  רשב״ם ד״ה סוף סוף,) ו

דיכול למימר ליה בני רשות הרבים כי הרמב״ן והרשב״א, חלונותיך. הקשו 

לא רכבי אגמלי לא חזו לי. ולכן פירשו, דהכא בחלונות נמוכין, דכל הולכי 

 הרגל רואים.

ת מהר״ם ״בשושאין רצונם וכו׳. כתב רשב״ם ד״ה אין עושין, בתוה״ד, ) ז

(דפוס פראג סימן רלד), דהוי מצי למימר שמא לא יהיה לו מה  מרוטנבורג

 ד״ה ואם הזיק.(כ:) רש״י לעיל לשלם. ועיין גם 

דהא כל בני רשות הרבים ליתנהו רשב״ם ד״ה גזוזטראות, בסוה״ד, ) ח

גביה דלימחלו. משמע מדבריו, דלא שייך בשום אופן שיהיה לו רשות. וכן 

מאן מחיל לך״, דלא שייך שימחלו. וכן ביאר הגמ׳ לקמיה ״הרשב״א. כתב 

(כג.) דאיתא שיהיה לו רשות. ומה שתירץ אינו מיושב מלעיל והקשה 

לד,  –(ח״ג מהר״י בן לב  ת״בשולגירסתינו שם. ולגירסתינו שם, ביאר 

סימן תי״ז), דביאור הגמ׳ ״מאן מחיל לך״, היינו דכך הוה, הטור בדעת 

ד״ה אחולי אחילו גביה.  (שם)התוס׳ דשבעה טובי העיר לא מחלו, לפירוש 

עסקינן דלא נתפייס עם הרבים. ולפי זה הא ד״ה לקח, שם) רש״י (ולפירוש 

לתוך שלו,  דקתני הרי היא בחזקתה, היינו אפילו היכא דודאי לא כנס

(לז. מדפי הרי״ף). במלחמות דטוענים שבני רשות הרבים מחלו. וכן פירש 

 אות רס״ה.קובץ שעורים ועיין 
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(אות רסז), הקובץ שעורים כתב גמ׳, אינו מחזיר משום דרבי יהודה וכו׳. ) ט

דצריך לומר דעדיין הוא שלו, ומשום הכי אי כנס מוציא. אלא דהקנה רק 

 להשתמש בו רבים, ולא גוף הקרקע.

תניא, דמותר לסוד, אלא להלן לא יסוד וכו׳. גמ׳, אין מסיידין וכו׳. ) י

(אורח חיים סימן תקס), דהברייתות טור הדצריך לשייר דבר מועט. ושיטת 

הבית יוסף (פ״ה מתענית הי״ב, כן כתב הרמב״ם פליגי אהדדי. אך שיטת 

 שם ס״ק), דהכא איירי בסיוד כדרך המלכים, עיין שם.

דלפי זה גם בשר חיה ועוף, הרש״ש, כתב גמ׳, אפשר בפירות אחרים. ) יא

(על תוס׳ ביעב״ץ כתב חוץ מתורים ובני יונה, היו יכולים לאכול. וכעין זה 

(סימן בביאור הגר״א ד״ה מים). [וצריך ביאור קצת, לפי זה, על מה שכתב 

תקנא סעיף ט), דהמקור למנהג לא לאכול בשר בשבוע שחל בו תשעה 

באב או מראש חודש, הוא מגמ׳ דילן, דכל מה שלא גוזרים לא לאכול 

אלא אם כן רוב בשר כל השנה, היינו משום דאין גוזרין גזירה על הציבור 

בספר המנהגות לרבינו ציבור יכולים לעמוד בה, ומעט זמן אפשר. וכן כתב 

(שם סעיף  ובשולחן ערוךולפי זה היה ראוי להתיר בשר עוף.  אשר מלוניל.

 י׳), כתב לאסור גם בשר עוף (ש.א.)]

היינו שלא לאכול בשר ולא גמ׳, ולהתאבל יותר מדאי אי אפשר וכו׳. ) יב

הביאור ניא לקמן בשם ר׳ ישמעאל בן אלישע. וכתב לשתות יין. וכדת

(אורח חיים סימן תקנא סקמ״ט), דאף דכבר דחאם דאם כן לחם הגר״א 

וכו׳. מכל מקום דחוייא בעלמא הוא, ועיקר הטעם לפי שאין גוזרין וכו׳. 

 בהגהות חתם סופר.ועיין שם 

(תקס, א), דאפשר האליה רבה כתב גמ׳, ומשייר בו דבר מועט וכו׳. ) יג

החזון וכן פסק מרן ביד רמה. דצריך לשייר בכל חדר בבית. וכן משמע 

(ח״א, קסט) כתב, שמספיק לשייר מקום שאילת יעב״ץ  ת״שואבל באיש. 

 אחד לכל החדרים.

(שם סק״ד), דהקונה בית מישראל בלא המגן אברהם כתב גמ׳, שם. ) יד

יב לקלוף. אבל שיור אמה, אם ידוע שנעשה ביד ישראל באיסור, חי

(ח״ב, תר״מ) כתב, דכיון דהקונה לא עבד איסורא, לא צריך הרדב״ז 

התוס׳ (פ״ב), דלפי זה צריך לומר, שמה שכתבו החסדי דוד לקלוף. וכתב 

דכל זמן שהבית קיימת יש לנו לתלות שבהיתר עשה, היינו ד״ה נפלה, 

עיין לסלקא דעתיך, אבל למסקנא אף דנעשה באיסור, אין צריך לקלוף. 

 שם.

רשב״ם ד״ה ואל כתב גמ׳, אלא הנח לישראל מוטב שיהיו שוגגין וכו׳. ) טו

(אות רס״ח), דבפשטות הקובץ שעורים דלכן לא גזרינן. וכתב יהיו מזידין, 

היה נראה, דלישנא דמוטב שיהיו שוגגין, לאו דוקא הוא, דכיון דלא גזרו 

בורין שיש שכתב, שאינם סהרשב״ם ד״ה אלא, אין איסור. והקשה מלשון 

 איסור בדבר, דמשמע שיש איסור.

דחכמים התורת חיים, תימה הכתיב וכו׳. כתב תוס׳ ד״ה דין הוא, ) טז

הפני יכולים לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה. ועיין מה שתירץ 

 (אור״ח תקפ״ח, ה. ויור״ד קיז, א).הט״ז על פי שלמה 

נ) סבירא , המרדכי (יבמותושמא על אותן וכו׳. אבל בא״ד, בתוה״ד, ) יז

 (אבן העזר א, י).ביאור הגר״א ליה, דלגמרי קאמר. ועיין 

והיינו זרעו של אברהם כלה שלא יוליד אלא בן ובת. א״ד, בסוה״ד, ב) יח

(אבן העזר, ח״ד, כט) הקשה, דשייך שיוולד לאחד אגרות משה  ת״שוב

 עשר בנות, ועוד לא קיים פרו ורבו.

 

 פרק המוכר את הבית
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בביאור  טפחים. ולא את הגג בזמן שיש לו מעקה גבוה עשרהמתני׳, ) א

(חו״מ סימן תכז סק״ג) הוכיח מכאן, דשיעור מעקה עשרה טפחים,  הגר״א

(פי״א מרוצח  והרמב״ם(חו״מ סימן תכז סעיף ה),  השולחן ערוךפסק דכ

הקשה, דמדפירשה המשנה  המרומי שדה אמנםושמירת נפש ה״ג). 

עור בור ודלת, משמע דיש מעקה שהוא לשיעור מעקה ולא פירשה לשי

פחות מעשרה טפחים. ועוד, דר׳ יהודה הא אמר אף על פי שאינו גבוה 

(פי״א מרוצח ושמירת נפש  הראב״דעשרה טפחים. ומשום הכי הוכיח כ

ה״ג), דבמקום דריסת רגל בעינן עשרה טפחים, אבל בשאר מקומות סגי 

 בשלשה טפחים.

(אות א), דתנא קמא סובר,  היד רמהאר בימתני׳, ר׳ יהודה אומר וכו׳. ) ב

דבין אם מוקף הגג במחיצה אף משאר רוחות, ובין אינו מוקף אלא מאותו 
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צד דצריך מעקה, אם יש לו מעקה באותו צד גבוה עשרה טפחים, אין הגג 

בכלל. ורבי יהודה סובר, דמוקף מחיצה מג׳ רוחות, ואית ליה צורת הפתח 

אם אינו מוקף בג׳ רוחות, אינו חשוב והוי ברוח רביעית, אינו בכלל. אבל 

 בכלל בית.

דהיינו  ד״ה אפתא, רשב״םפירש  גמ׳, אפתא רב יוסף אמר בדקא חלילה.) ג

 ברשב״ם ד״ה בדקא חלילהבנין נמוך אצל הבית מצידו או מאחוריו. ו

(לג.  הרי״ףפירש, דהיינו נמי אפתא אלא שעשוי חלונות חלונות. אבל 

היינו עלייה שעל גבי הבית, ואין לה פתח  מדפי הרי״ף) פירש, דאפתא

מבחוץ, אלא עושין לה ארובה במעזיבה שעל גבי הבית, ובדקא חלילה הוי 

דמשום הכי נקרא  הריטב״א,חדר סביבות כתלי הבית מבחוץ. וביאר 

 ״חלילה״, מלשון חוזר חלילה, שעושים אותו סביבות הבית.

השיטה מקובצת  תמהגמ׳, צלע דכתיב והצלעות צלע אל צלע וכו׳. ) ד

(מא, ו), הא הוה ליה לאתויי  מיחזקאלאמאי אייתי לה הראב״ד,  בשם

והניח בצריך  לעיל.(א, ו, ה), דמהא מייתינן  במלכיםמבנין שלמה דכתיב 

 עיון.

 הריטב״א,תימה לר״ת ולר״י וכו׳. עוד תירץ  תוס׳ ד״ה ואיבעית אימא,) ה

וק, וכאילו פירש על דבעינן לאתויי ממתניתין שהיא מבוארת יותר מן הפס

 ידה את הפסוק.

 המהרש״א,ועוד נראה לר״י וכו׳. ביאר  תוס׳ ד״ה והתא שש, בתוה״ד,) ו

דהשתא ניחא הא דנקטינן מידת התיכונה דיש בה שש אמות שלימות, 

 אבל בתחתונה ועליונה לא היו האמות שלימות. 

הביא  רי״ד גמ׳, אמר מר זוטרא והוא דהוי ארבע אמות. התוס׳) ז

(פרקין ה״א), דבעינן ארבע אמות על ארבע אמות בגובה עשרה  ימירושלמ

(אות יג). והוכיח, מהא דאיתא  רמה הידטפחים, ומקורה ומגופף. וכן כתב 

(ב.), דבעינן דתהא סוכה גבוהה עשרה טפחים, אף דסגיא לה  בסוכה

(ג.). וכל שכן הכא דבעינן ארבע  בסוכהברוחב שבעה טפחים, כדאיתא 

 אמות.

(סימן א) הסתפק, אי דווקא ביציע בעינן ד׳ אמות אבל  הרא״ש גמ׳, שם.) ח

בחדר לא, מדאמר מר זוטרא מילתיה איציע. או דילמא, הוא הדין חדר 

בעינן ד׳ אמות. דמהא דשנינן, דגבי בור ודות לא בעינן ד׳ אמות משום 

דהא תשמישא לחוד והא תשמישא לחוד, משמע, דחדר דתשמישו שוה 

 דל מן הבית אם אין לו ד׳ אמות.לתשמיש הבית אינו נב

דאין לומר, דמיירי דאית הריטב״א,  כתבגמ׳, אלא מעתה גבי בור וכו׳. ) ט

בבור ארבע אמות. דהא סתם בור דבית אינו ארבע אמות, משום דסתם 

בית הוי ארבע אמות, והוא הדין בבית גדול. וכתב, דהוה מצי לשנויי, דבור 

לשימושו אפילו בפחות  פחות מארבע אמות הוי חשוב משום דראוי

 מארבע אמות, אבל ביציע לא. אלא דעדיפא משנינן, וחדא מתרתי נקטינן.

והלא סתם בור לא הוי ארבע אמות רוחב  ה״נ, בסוה״ד, רשב״ם ד״ה) י

(נ:)  בבבא קמאדיש להביא ראיה מהא דתנן  הרש״ש,דבור קצר הוא. כתב 

(נא:)  בבבא קמאמה בור שיש בו כדי להמית עשרה טפחים, ואיתא 

דברוחבה יתר על עומקה לכולי עלמא אין בו הבל ואינו מזיק. ואם כן, 

 סתם בור לא הוי יותר מעשרה טפחים רוחב.
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בעליות דרבינו מספקא לר״י ביציע וכו׳. אבל תוס׳ ד״ה לא צריכא, ) יא

(לג: מדפי  הנימוקי יוסףכתב, דפשיטא דאינה מכורה. וכן כתב  יונה

 הרנב״ר.הרי״ף), שכן נוטה דעת 

זה הא דכתיב בכל הספרים וכו׳.  ולפיתוס׳ ד״ה אלא דקרו, בתוה״ד, ) יב

שכתב, דליכא דקרו לבית בית המהרש״א, דלרשב״ם ד״ה כוליה זבין  העיר

ולבירה בירה, לא שייך ליישב הא דכתבו התוס׳ דאיכא נמי דקרו לבירה 

יו מה שהעירו התוס׳ מהא דכתיב בכל בירה. ואם כן, צריך ליישב לדבר

לא היתה הגירסא כן,  הרשב״ם הספרים ״לבירה נמי בית״. ואפשר, דבספרי

 אלא ״דלבירה קרו ליה בית״.

והדמים מודיעין ליכא למימר לא רשב״ם ד״ה בבקעה גדולה, בסוה״ד, ) יג

דהא  הריטב״א,גבי בירה ולא גבי בקעה דהא אין אונאה לקרקעות. הקשה 

לקרקעות היינו כשהמכר מסויים ואין ספק, ומשום דאמרינן  דאין אונאה

דהמוכר רוצה לייקר. אבל היכא דיש ספק מה מכר, אין לתלות בהא דאין 

 אונאה לקרקעות.

גמ׳, האי מאן דמזבני ליה מידי לחבריה צריך למכתב ליה לא שיירית ) יד

(סימן ב), דהני מילי בדאיכא דקרו לבירה בית, אבל  הרא״שכתב וכו׳. 

אתרא דקרו לבירה בירה ולבית בית, אפילו כתב ליה הכי לא זבין ליה ב

 אלא בית, משום שאין בירה בכלל בית, ואינה בכלל ״זביני אלין״.

שיכתוב ״ולא  טוב(חו״מ סימן קטז), דהמוכר קרקע  הטורפסק  גמ׳, שם.) טו

(שם סק״ב), דלא חייבוהו בכך  הב״חשיירית בזביני אילין כלום״. וביאר 

עם התקנה כדי להסתלק מן הדינים והטענות או לשופרא משום דט

 לכתוב כן. צריך(פכ״ד ממכירה הי״ד) פסק, ד הרמב״םדשטרא. אבל 

 המאירי,כתב גמ׳, אמר ליה ארעתא סתמא מיעוט ארעתא שתים. ) טז

 (פכ״א ממכירה הי״ח). הרמב״םדהוא הדין באמר ״שדות״. וכן פסק 

והא דאמר בהשואל וכו׳ רפיק ביה כל פרדסי  תוס׳ ד״ה ארעתא תרתי,) יז

דלא גרסינן התם ״פרדיסי״ אלא ״פרדיסאי״. וביאר,  הרשב״א,וכו׳. ותירץ 

דכשמקדים הקרקעות לשם הקרקע, אמרינן מיעוט ארעתא שתים, אלא 

דמברר מאלו קרקעות מוכר לו. אבל כשאינו מקדים הקרקעות אלא אומר 

קרקעות שלי״ הי. וסיים, דכשאומר ״ביחד ״פרדיסאי״, כוונתו לכל פרדיס

 קרקעות של בת חייא״, הרי הכל בכלל. ועיין להלן אות יט.האו ״

דאין נראה לחלק דהא מיירי התם וכו׳ שנגמרה חזקתו  בא״ד, בתוה״ד,) יח

(אות רע), נהי דהשתא כבר דר, מכל  הקובץ שיעוריםשדר בה וכו׳. הקשה 

רקע לא מיקרי מוחזק, מקום כיון דבתחילת החודש יש לחלק ולומר דבק

אף כשדר אחר כך הוי תפיסה לאחר שנולד הספק. וביאר, דכוונת התוס׳, 

 דהכא מהני התפיסה אף אחר שנולד הספק, משום דהוי תפיסה ברשות.

כתב גמ׳, ואי אמר ליה כל ארעתא כל ארעתא דאית ליה לבר וכו׳. ) יט

ארצות״, דהני מילי בלשון ״ארעתא״, דהוא לשון ״ דרבינו יונה, בעליות

ואין בתים ופרדסים והדומה להם נקראים ארצות, אלא שדות ומדבריות. 

אבל אם אמר ״כל קרקעות אני מוכר לך״, כל הקרקעות בכלל, ואפילו 

 בוסתני פרדיסי ובתי.

דבכל מקום משמעותו  הרש״ש,גנות. העיר  רשב״ם ד״ה בוסתני,) כ

נות משלחים דכתב, דהג ד״ה שלחיך,(סח.)  לקמן לרשב״םאילנות. וציין 

 , דכתב, ביתןד״ה ובוסתני (לט:) מציעא בבא י״רשפירות בכל שנה. ועיין 

  .אילנות של

(ז.) דפרדס  לעילדאיתא  הרש״ש,כרמים. העיר  רשב״ם ד״ה ופרדסי,) כא

 הוי של רימונים.

דיהיב ליה תרי מילי  הריטב״א,ביאר  גמ׳, ואי א״ל זיהרא וכו׳.) כב

דנקראים זיהרא, דמיעוט זיהרא הוי שתים, דומיא דארעתא. ומאי דאמרינן 

אפילו מבוסתני ופרדיסי, היינו שיכול לתת אף מהם, ולעולם יתן שתים. 

 עוד ביאר, דארישא קאי, דאומר כל זיהרי, ונותן מכל קרקעות.
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״ם ד״ה מצר לו, ותוס׳ ד״ה רשבפירשו  גמ׳, מצר לו מצר אחד ארוך וכו׳.) א

דמיירי שמיצר לכל ד׳ רוחות. דאי לא מיצר אלא למזרח מצר אחד, 

(סימן  הרא״שומערב, אינו קונה אלא תלם אחד במזרח ואחד במערב. אבל 

ב) כתב, דיש לומר, דכשמיצר ב׳ מיצרים למזרח ומערב, קונה כל מה שבין 

לא כתב מיצרי  המיצרים, משום דאמרינן דנתכוין לקצר, ומשום הכי

 הצדדים.

משום  רשב״ם ד״ה אלא כנגד,פירש  גמ׳, לא קנה אלא כנגד הקצר.) ב

והנימוקי דאמרינן דמיצרים הרחיב לו, דהוצרך לכתוב בשטר מיצר שלם. 

 (לג: מדפי הרי״ף) כתב, דידו על התחתונה משום שלא בירר דבריו. יוסף

דהיינו  ה רב,רשב״ם ד״ה ומודפירש  גמ׳, ומודה רב היכא דאיכא וכו׳.) ג

בעליות מקמי דאישתיק, אבל בתר דאישתיק מודה בתרוייהו. אמנם 

רב״ אף על גב  ומודהדהא דאמרינן ״ רב אלפס,ביאר בשם  דרבינו יונה

דהדר ביה בתר דאישתיק, לומר דהלכתא כוותיה. עוד ביאר, משום 

דשמעינן מינה דבהא מודה, אבל היכא דהמיצר הארוך לאדם אחד פליגי, 

רב כהנא ורב אסי דיקנה כנגד ראש תור, ולא אמרינן דמשום  וסברי

 שהמיצר הארוך לאדם אחד אמר לו כן, דסמך על המיצר הקצר.

אם מצר מצר ראובן ושמעון מצד מזרח  תוס׳ ד״ה מדהוה ליה, בתוה״ד,) ד

דבכהאי גוונא מצינן שפיר  המהרש״א,וכו׳ ואצל לוי קרקע עולם וכו. כתב 

הוי מצד מזרח, ומודה רב דקנה כנגד הארוך  לומר, דמיצר ראובן לחוד

משום דאינו מוצא מה למצור מצד מערב. אלא דמשום דקאי אדיוקא 

דמודה רב דקנה כנגד ראש תור, והתם על כרחך איירינן דראובן ושמעון 

מצד מזרח [דכמו שמיצר בשניהם במזרח היה יכול למצור נמי הכי 

כתב, דאי הוי מיצר  הרש״של במערב], משום הכי נקטינן נמי הכא הכי. אב

ראובן לחוד במזרח לא הוה אזלינן כנגד הארוך. משום דמאי חזית למיזל 

בתר הארוך ואת הקצר לתלות בהא דאין כותבים מיצר עולם, ליזיל בתר 

 הקצר ואת הארוך נתלה בהא דאין כותבים חצי מיצר.

ד״ה  רשב״םפירשו  גמ׳, צריך למכתב ליה מצר ראובן רוחין תרין וכו׳.) ה

דאם היה כותב סתם בתוך שדות  מצד ראובן, ותוס׳ ד״ה מצר ראובן,

ובעליות דרבינו יונה ראובן ושמעון, אתי לחלוק חצי השדה באלכסון. 

 כתב, דהיו נותנים לו תלם אחד על פני מזרח ואחד על פני צפון.

או דלמא לא מכר לו אלא תלם באלכסון  רשב״ם ד״ה סיים לו, בסוה״ד,) ו

 ברשב״ם. ובעליות דרבינו יונהתי וערב כזה. עיין הציור מקרן לקרן ש

רבינו פירש, דדילמא נמי לא קנה אלא מקום הקרנות בלבד. וכן פירש 

 יצחק קרקושא.

דמיצר לו כל  ר״ח,בשם  בעליות דרבני יונהביאר  גמ׳, כמין גאם מהו.) ז

רוח מזרחית וכל רוח צפונית, ודרומית ומערבית לא מיצר לו. והקשה, 

דאיתא לעיל, מיצר ראובן מזרח ומערב ומיצר שמעון צפון ודרום, צריך 

לכתוב מיצר ראובן רוחין תרין ומיצר שמעון רוחין תרין. ומשמע, דאי לאו 

והניח בצריך הכי אלא מיצר לו מזרח וצפון, פשיטא דלא קנה כל השדה. 

 עיון.

דבכל ענין אין נותן פחות מט׳ קבין  בעליות דרבינו יונה,כתב  גמ׳, שם.) ח

במקום אחד. אבל יכול לתת בב׳ מקומות, אפילו שכתב בשטר ״שדה״ 

יש בלשון יחיד, משום דלהכי מיצר לו בענין שיהא בב׳ מקומות. ובשם 

 בין.כתב, דבעינן שיהא החלק כולו מחובר ויהא בו ט׳ קאומרים 
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והמגיד משנה  כגון שהיו מקיפין אותו וכו׳.רשב״ם ד״ה בסירוגין מהו, ) ט

(שם) סובר, דמיירי שסיים בכל רוח דהרמב״ם  (פכ״א ממכירה הט״ז) ביאר,

 ורוח את אמצע הרוח, ואילו את הגאם שבקרנות לא סיים.

 (סימן ד), דנותנים לו הפחות. הרא״שפסק  גמ׳, בסירוגין מהו תיקו.) י

(חו״מ סימן ריט סעיף ד)  והשולחן ערוך(פכ״א ממכירה הט״ז),  והרמב״ם

המגיד וכפי מה שיראו הדיינים. וכתב  כפי מה שמיצר לופסקו, דקונה 

(חו״מ סימן ריט  והש״ך(פכ״א ממכירה הט״ז) דהיינו שודא דדייני.  משנה

תמה על כך. וכתב, דנראה דאין כוונת שהבדק הבית סק״ב) הביא, 

לשודא, אלא לפי מה שיראו הדיינים שיעור שמכר לו. והביא  הרמב״ם

ראיה, מהא דבגוונא דלא מיצר מיצר רביעי, איתא להלן דהוי שודא 

(חו״מ סימן  והשולחן ערוך (פכ״א ממכירה הט״ו), הרמב״םדדייני. ופסקו 

איזה דרך שדעתן ריט סעיף ב), דהדבר מסור לבית דין, וכפי מה שיראו ול

מע מהא דשינו לשונם בהאי דינא, דדווקא בהאי הוי . ומשנוטה יעשו

אבל בגוונא דסירוגין, לא אמרינן  .שודא דדייני וכדפסקינן במכילתין להלן

 שודא דדייני.

דהתלם  רשב״ם ד״ה חוץ ממצר,פירש  גמ׳, קנה הכל חוץ ממצר רביעי.) יא

הרב ר׳ יוסף בשם  ובעליות דרבינו יונהעצמו של מיצר רביעי לא קנה. 

כתב, דחלק רביעי של השדה לא קנה, דחולקים אותה בארבעה פסקי  הלוי

(פכ״א ממכירה הט״ו), דהחלוקה נעשית  המגיד משנהבאלכסון. וביאר 

 להלןדלישנא דאיתא  בעליות דרבינו יונה,. והקשה באופן זה: 

בשם  והריטב״אדשמעינן דבשדה לא שייר מידי לא אתי שפיר, דהא שייר. 

. ודחה, דמיצר ק רביעי לא קנה, ובאופן זה: כתב, דחל יש מפרשים

רביעי לא משמע הכי. ועוד, דאמרינן עלה ״והוא דמיבלע״, והא חלק רביעי 

 הרשב״ם.לעולם מובלע. ומשום הכי פירש כ

כתב גמ׳, ורב אסי אמר לא קנה אלא תלם אחד על פני כולה. ) יב

 דבעינן שיהא באותו התלם תשעה קבין. הריטב״א,

הר״י דלפי התורת חיים,  כתבצר שייר נמי בכולהי. גמ׳, ומדשייר במ) יג

שפירש, דחולקים השדה בארבעה פסקי אלכסון (הובא לעיל אות  מיגש

יא), אתי שפיר, הא דאמרינן דמדשייר במיצר בגוף השדה, שייר נמי בכל 

שפירש, דלרב שייר רק מיצר רביעי,  לרשב״ם ד״ה חוץ ממיצרהשדה. אבל 

 צר שייר בגוף השדה. והניח בצריך עיון.קשה, מדוע אם שייר האי מי

 הריטב״א,כתב  גמ׳, אמר רבא הלכתא קנה הכל חוץ ממצר רביעי וכו׳.) יד

דלא אמר רבא הלכתא כרב בלשון סתמא, משום דבעי לחלק במיצר רביעי 

 דבעינן תרתי למעליותא, וללישנא בתרא חדא למעליותא.

דמשום דאיירינן בשדה דבפחות  הרשב״א, כתב גמ׳, והוי תשעת קבין.) טו

(יא.), נקטינן הכי. והוא הדין בגינה דבעינן  לעילמהכי לא חשיב שדה 

(שם). וכן  לעילדתיהוי חצי קב, דבפחות מהכי לא מיקרי גינה, כדאיתא 

 כל דבר ודבר, בעינן שיהא חשוב לפי מה שהוא.

או נעביד שודא הכל לפי הענין שיר רשב״ם ד״ה איכא דאמרי, בתוה״ד,) טז

התוס׳ הדיינין ויכירו המוכר עינו יפה או רעה הכל לפי אומד דעתם. אבל 

כתבו, דלא בעינן שיאמדו  רבינו תםבשם  ד״ה שודא דדייני(לה.)  לעיל

(סימן ב) כתב, דהכא  והרא״שדעתו, אלא לפי מה שירצו הדיינים יעשו. 

פוסקים לפי אומד דעת הלוקח ודעת המוכר, ולפי מנהג המדינה וסכום 

כתב, דלא שייך  ד״ה בבקעה גדולה(סא:)  רשב״ם לעילהדמים. [אמנם, ב

ד״ה (שם)  והתוס׳הודעת דמים בקרקעות, משום דאין אונאה לקרקעות. 

מה שהיא כתבו, משום דפעמים אדם קונה קרקע הרבה יותר מ שמע מינה
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 שוה].

כלומר אותו שטר שהיה כתוב בראשו  רשב״ם ד״ה מבי מר, בתוה״ד,) יז

כהתוס׳ דלא ניחא ליה לפרש  המהדורא בתרא,וכו׳ היה מוכיח וכו׳. כתב 

דהיו מגבין פלגא וריבעא, משום דליכא מהא ראיה  ד״ה חזינא להנהו,

נהא״ שלא חזר בו. דשמא היו מגבין פלגא משום יייתור לשון ד״ואלין מצר

שהיה כתוב בהאי שטרא, והיו מגבין ריבעא היכא דלא היה יייתור לשון, 

 (סג.). להלןכדאיתא 

היה מוכיח בסופו שפלגא היה וכו׳ היה מפרש בסוף בא״ד, בסוה״ד, ) יח

 לפרש דדקדק המהרש״א,השטר שהקנה לזה הלוקח רביע השדה. העיר 

 מפורש זה אין השדה דחצי בההוא אבל השדה, רביע מפורש היה דבההוא

 ממון וכך בכך שכתוב בסופו דמוכח אלא ריבעא, דהוה פלגא לפרש דיש

ד״ה בבקעה (סא:)  הרשב״ם לעילהשדה. וכתב, דאף דכתב  חצי כשיעור

דבקרקע לא אמרינן דהדמים מודיעים. הני מילי היכא דלא כתב  גדולה,

לדמים בשטר, אבל היכא דכתבם בשטר אמרינן דמשום הכי כתב להו כדי 

 שיודיעו.

 

 דף סג ע"א
המרומי או כל המחלק נכסיו על פיו. כתב  רשב״ם ד״ה פשיטא, בתוה״ד,) א

רע אית דמשמע אפילו הוא בריא, ולא בעי קנין, משום דדין שכיב מ שדה,

 (חו״מ סימן רנז סעיף ז). השולחן ערוךליה. ודלא כמו שפסק 

פירש, דמספקינן, אי פלגא קאמר, או פחות  והראב״ןשם.  בא״ד,) ב

 לעילשבחלקים קאמר, והיינו ט׳ קבין, דבהכי הוי ראוי לחלוקה, כדאיתא 

שפירשו כן גבי בור. [ועיין באות  תוס׳ ד״ה אין פחות,(יא.). וכן משמע מ

 ].הקודמת

דלא הוה שמיע להו וכו׳ ואיכא למימר רבנן היא וכו׳ אי  בא״ד, בתוה״ד,) ג

 הרש״ש,נמי שמיעא להו ולא הוה סבירא להו משום דפליג וכו׳. העיר 

דלכאורה ב׳ תירוצים אלו היינו הך. [דלתרוייהו עיקר התירוץ הוא, 

 (פ״ז פיסקא ה) כרבנן]. דהתוספתא

ם דפליג סומכוס וכו׳ דאמר ולא הוה סבירא להו משו בא״ד, בתוה״ד,) ד

והמהדורא (בגליון הש״ס)  הגרע״אממון המוטל בספק חולקין וכו׳. הקשו 

(מו.), הוי לרבנן  בבבא קמאדאי הוי פלוגתת סומכוס ורבנן דאיתא  בתרא,

לומר דלא יתן כלל אלא המועט, דהמוציא מחבירו עליו הראיה. ועל 

ספיקא, ואם כן, לא כרחך, דטעמא דרבנן דיורש עם הבנים לאו משום 

שייך הכא הא דקיימא לן כסומכוס דאמר ממון המוטל בספק חולקים. וכן 

דלא פליגי הכא בספיקא, אלא בפירושא דלישנא. והניחו  הרש״ש,העיר 

 בצריך עיון.

דכיון דמשום ייתור לשון הוא וכו׳.  רשב״ם ד״ה יתן לבניו, בתוה״ד,) ה

ו משום ייתור לשון, אלא (קמח.), דטעמא לא לקמןדאיתא  הרמב״ן,הקשה 

משום דמאן דמשייר לנפשייה בעין יפה משייר. ומשום הכי פירש, דאף 

דשייר בגוף קנין גמור לפירות, כיון דלא הוי דבר מסויים דהא מכר דקל 

(קלו.), משום  לקמןושייר הפירות שיגדלו, וגוף עצמו הוי דלוקח כדאיתא 

ליונה שלי להלן דהוי דבר הכי לא הוי ליורשיו. אבל בעל מנת שדיוטא הע

 מסויים, הוו יורשים כמוהו.

הכא לא הוי כמו כהן המסייע בבתי הגרנות. ביאר תוס׳ ד״ה על מנת, ) ו

(כו:) דדרשינן מהא דכתיב ״חלף  בבכורותדאיתא  בעליות דרבינו יונה,

עבודתכם״ (במדבר יח, לא) , ולא חלף שכרכם. והכא נטל בן לוי המעשר 

 בשכר שפיחת ללוקח דמי השדה והווי חלף שכרו, ולאו חלף עבודתו.

בעליות דקאמר מקום המעשר שיורי שייר וכו׳. ביאר בא״ד, בתוה״ד, ) ז

עשר שלו, והוי כמעשר דמשום דשייר לעצמו המעשר, הרי המדרבניו יונה, 

שלוי מעשר מפירות שלו על שלו דיכול לעכבו לעצמו. ומכל מקום יכול 

הלוקח לתקן שדהו ממעשר זה, משום שאדם יכול להשאיל פירות לחבירו 

כדי שיעשר עליהם ויחזירם לו. ואם המשאיל ישראל יצטרך לתתם ללוי, 

 ואם הוא לוי מעכבם לעצמו.

בעליות דרבינו ביאר  שלא בא לעולם. גמ׳, אמאי אין אדם מקנה דבר) ח

דכמו שאין מקנה דבר שלא בא לעולם, כך אינו משייר לעצמו דבר  יונה,

שלא בא לעולם. והקשה, דהא יכול להתנות על דבר שלא בא לעולם, 

דהא האומר שדי מכורה לך על מנת שתתן לי כך וכך מן היוצא מהשדה 

נמי נימא דתנאי התנה שנה שנה, אם נתקיים התנאי מכרו קיים. והכי 

עמו. ותירץ, דהאי תנא סבר, דלשון ״על מנת״ הוי שיור ולא תנאי, מדקתני 

״מעשר ראשון שלו״ ולא קתני ״אם נתן לו מעשר ראשון וכו׳״. ולא הוי 

״ ולא אמר שליתנאי אלא שיור, משום דאמר ״על מנת שמעשר ראשון 

קלד.) דהוי שיור. ( בחוליןמעשר ראשון״, וכמאן דאמר  על מנת שתתן לי״

אי נמי, הכא כולי עלמא מודו דהוי שיור ולא תנאי, דאי לאו הכי הוי האי 

 מעשר חלף שכרו דבן לוי, ואסור כדלעיל באות הקודמת. 

(אות רעט), דמשמע דלמאן דאמר  הקובץ שיעוריםהקשה  גמ׳, שם.) ט

דיכול להקנות הוא הדין דיכול לשייר. והא לא יועיל השיור, משום דאחר 

קנה הלוקח את השדה, אינו צריך קנין מיוחד לקנות את המעשר ראשון, ד

 ושיור לא מהני אלא בדבר שצריך הקנאה. והניח בצריך עיון.

דעל  המצפה איתן,לא הוה מצי לשנויי וכו׳. העיר  תוס׳ ד״ה ואמאי והא,) י

, דקודם שבא ד״ה קנויה לך(טז.)  בבבא מציעא התוס׳פי מאי דכתבו 

א יכול לחזור מהקנין, אפילו באמר מעכשיו, לא שייך לעולם לכולי עלמ

לשנויי דרבי מאיר היא. דהא בברייתא קתני, דהאומר כל זמן ששדה זו 

בידך אם מכרה וחזר ולקחה אין לו עליו כלום, ומשמע דאי לא אמר ליה 

הכי, חייב לקיים התנאי אפילו מכרה וחזר ולקחה. ואי נימא דיכול לחזור 

ר נתבטל התנאי, דכשמכרה הוי חזרה. וכתב, דצריך בו, הא כשמכרה לאח

לומר דהתוס׳ (כאן) סוברים, דלרבי מאיר מהני באומר מעכשיו דאינו יכול 

 לחזור בו.

ואין נראה לר״י טעם זה דשמא לבניו שהן בעולם קאמר,  בסוה״ד,) יא

(כתב וחותם סימן יז), איך יכולים בניו הגדולים לזכות  הגרע״אתמה 

חר מיתתו, הא אין באים מכח ירושה, דהא איהו גופיה בפירות הגדלים לא

לא זכה בפירות אלו. ומצד עצמם נמי לא, דהא אין יכול לשייר לאחרים 

אלא לעצמו. וכתב, דלולא דבריהם היה נראה לומר, דבלשון ״על מנת 

שמעשר ראשון שלי״, לא הוי שלו מדין תנאי, אלא שהלוקח צריך ליתן לו 

 ך עיון גדול.מדין תנאי. והניח בצרי

 

 דף סג ע"ב
גמ׳, רב זביד אמר שאם רצה להוציא בה זיזין מוציא רב פפא אמר ) יב

דלרב פפא לא  רשב״ם ד״ה רב פפא, פירש שאם רצה לבנות עלייה וכו׳.

אהני תנאי לשייר מקום אלא לענין לבנות הדיוטא אם תפול. ולרב זביד לא 

אהני לבנות הדיוטא, משום דהוצאת זיזין מסיק אדעתיה כיון דצריך להם 

 היד רמהמיד, אבל לבנות אם תפול לא מסיק אדעתיה דלא שכיח. אבל 

ת ליה דיכול (אות ל) כתב, דרב זביד אית ליה הא דרב פפא, משום דאם אי

להוציא זיזין, אלמא דשייר מקום דיוטא בגוף הבית המכור, וכל שכן 

שישתעבד הבית לבנות הדיוטא עליו. אבל רב פפא דסובר דיכול לבנות 
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עלייה, משום דשעבוד אמרינן דאית ליה, אבל לא שייר בגוף הבית המכור 

ד דשייר אם כן, מנא לרב זבי בעליות דרבינו יונה,להוציא זיזין. והקשה 

להוציא זיזין, הא צריך לתנאו לענין לבנות עלייה על גבי הבית ומשום הכי 

 דחה סברא זו.

הרי הוא של מוכר להוצאת זיזין. כתב  רש״י ד״ה האי מאן, בתוה״ד,) יג

דהא לא הוי כהוצאת זיזין דאמר רב זביד לעיל, משום דבהנך  המהרש״א,

(סד.) פריך לרב  דלקמןדלעיל מסתמא הוו של לוקח. והביא ראיה, מהא 

פפא, דאי סלקא אדעתין דמסתמא לא קני, למה לי על מנת. והא הוי מצי 

למפרך נמי לרב זביד, דהכא קתני דמסתמא לא קני להוצאת זיזין, ולמה לי 

על מנת. ועל כרחך דהכא איירינן בהוצאת זיזין אחרים, דמסתמא לא קני 

 תמא קני לוקח.לוקח, ורב זביד איירי בהוצאת זיזין בהנך דמס

כתב  גמ׳, צריך למכתב ליה קני לך מתהום ארעא ועד רום רקיעא.) יד

(לב: מדפי הרי״ף), דהוא הדין אם כתב עומקא ורומא ב׳  הנמוקי יוסף

פעמים, דמשום ייתור לשון, מהני לבור ודות. וכתב, דלשון ״מתהום ארעא 

ם עד רום רקיעא״ מהני משום משמעות הלשון, ולא משום ייתור. ומשו

התוספות הכי, אם יכתבנו אפילו בלא עומקא ורומא, מהני לגמרי. אבל 

כתב, דמהני משום ייתור לשון. ואם לא כתב עומקא ורומא אלא  רי״ד

כתב, דאף  והריטב״אמתהום ארעא וכו׳, לא מהני אלא לעומקא ורומא. 

לשון עומקא ורומא הוי משום משמעות, ומשום הכי אף אם יכתבנו ב׳ 

 ני.פעמים לא מה

לכן נראה לר״י דאגג נמי קאי וכו׳ לא  תוס׳ ד״ה אהני מתהום, בתוה״ד,) טו

אם כן, אמאי לא  הרשב״א,קני לגג שיש לו מעקה גבוה י׳ טפחים. הקשה 

וגג אמרינן דאהני מתהום ארעא ועד רום רקיעא לקנות בור ודות ומחילות 

ה . ותירץ, דמחילות הוי עלייה על גבי הבית, שפעמים עושים אותגבוה

 כעין מחילות.

(אות לא), דלאו  היד רמהכתב  גמ׳, ולא את הבור ולא את הדות וכו׳.) טז

(צא.) גבי בור. דהא  בבבא קמאדווקא בעמוקים עשרה טפחים, כדאיתא 

על כרחך במחילות הוי אפילו הוו פחות מעשרה טפחים, והוא הדין לבור 

ומא, דאפילו הוי פחות מעשרה טפחים לא מהני ביה לישנא דעומקא ור

משום דחד טעמא נינהו ובחדא מחתא מייתינן להו. ומכל מקום איצטריכי 

תרוייהו, דבבור ודות אשמועינן, דאפילו עמוקים עשרה טפחים מהני 

לישנא דמארעית תהומא וכו׳. ובמחילות אשמועינן דאפילו אינם עמוקים 

 עשרה טפחים, לא מהני לישנא דעומקא ורומא.

 

 דף סד ע"א
ולמאי דמסקינן דבסתמא וכו׳ עד שיתן לקא, בתוה״ד, תוס׳ ד״ה ואי ס) א

לא אתי שפיר לישנא  זה דלפיהקשה בעליות דרבינו יונה,  לו יציאותיו.

 הדרדרב פפא ״לבנות עלייה על גבה״. ועוד, דלישנא דאמרינן דאי נפיל 

בני לה לא אתי שפיר, משום דהאי לישנא לא שייך אלא לגבי הדיוטא 

 .בצ״שחוזר ובונה אותה לעצמו כמו שהיתה לעצמו מתחילה. והניח 

רשב״ם ד״ה פירש  גמ׳, תא שמע דאמר ריש לקיש זאת אומרת וכו׳.) ב

והקשה, דהא משמע  הרשב״א.מדרב פפא מקשי. וכן פירש  ת״ש דאמר,

(סג:) אליביה בקשיא. ועוד,  לעילסלקינן  דלית הלכתא כוותיה, דהא

(קמח.) דייקינן מרב זביד. ולא שייך לומר דרב זביד נמי אית ליה  דלקמן

דרב פפא, דהא משום ייתור לשון לא יהבינן תרוייהו, דדילמא לא נתכוין 

אלא לאחד (כמובא לעיל סג: באות יד). ותירץ, דמשום דפלוגתייהו לא 

ו הכא, ושמעינן בסתמא מרב פפא הכי, משום תליא בהא, וכולי עלמא מוד

 הכי פרכינן מיניה.

בעליות דרבינו הקשה  גמ׳, ואי ס״ד בסתמא לא קני למה לי על מנת.) ג

נימא דאהני על מנת דהשתא יהא יכול לבנות ולהכביד על הבית.  יונה,

ותירץ, דסבירא לן דאינו יכול להכביד אפילו כשהתנה, כדמשמע בדברי 

רצה לבנות עלייה על גבה בונה״ ולא אמר ״אם רצה  רב פפא שאמר ״אם

והתוס׳ להגביה רשאי״, דמשמע שיבנה עלייה בפני עצמה על גבי עמודים. 

כתבו, דבהא גופא פליג רב פפא ארב זביד,  רבינו תםבשם  ד״ה ואי סלקא

 וסובר, דאינו יכול להכביד.

הני מילי (סימן רמח), ד בשו״ת הריב״שכתב  מתני׳, וצריך ליקח לו דרך.) ד

כשהלוקח צריך את הדרך, שאין לו דרך מצד אחר. אבל אם יש לו דרך 

מצד אחר, אין ללוקח שעבוד על המוכר ואין צריך המוכר ליקח לו דרך. 

 (חו״מ סימן ריד סעיף ב). השולחן ערוךוכן פסק 

דדווקא דרך דהוא רוחב ארבע אמות  הרש״ש, כתב מתני׳, שם.) ה

(ק.)  לקמן(צט:), אבל שביל דהוא מדרך כף רגליו, כדאיתא  לקמןכדאיתא 

אית ליה, משום דאין סברא שתהא עין  ד״ה אבל לא,(שם)  וברשב״ם

המוכר יפה עד שלא ישייר לעצמו אפילו דרך לבוא למקומו, ויצטרך 

 לקנות.

(חו״מ סימן ריד סק״א), דהני מילי בבור ודות  הפרישהכתב  מתני׳, שם.) ו

חד שאינו דומה לשימוש הבית העשוי לדירה. אבל שהוא תשמיש מיו

בעלייה ודיוטא המשמשים כשימוש הבית, ודרך העוברת בבית משועבדת 

 להם מתחילה, אינו צריך ליקח להם הדרך.

דעד  הרש״ש,העיר  גמ׳, יתיב רבינא וקא קשיא ליה היינו בור וכו׳.) ז

לתוך (כז:) התוקע  בראש השנההשתא לא קשיא ליה, אף על גב דאיתא 

הבור או לתוך הדות וכו׳. וכתב, דאולי היה מפרש דבור הוי עגול וקטן 

(נ:), ודות הוא רחב או מרובע, ומשום הכי יש חילוק  בבבא קמאכדאיתא 

ביניהם בקול הברתם, ואשמועינן תרווייהו דאם קול הברה שמע לא יצא, 

 אבל לענין מכירה אין לחלק ביניהם. ועיין באות הבאה.

חופרין בור בעפר תיחוח ובונין לו כותל אבנים. אבל  בבנין,רשב״ם ד״ה ) ח

(פרקין מ״ב)  ורבינו עובדיה מברטנוראז. מדפי הרי״ף),  (ראש השנה רש״י

התפארת ישראל פירשו, דהדות אינה בחפירה אלא על הקרקע. וכתב 

יכין פ״ג אות ל) דשני מינים יש. והכא איירי בדות החפורה  (ראש השנה

 וו דות לבור, ומשני דהא בחפירה והא בבנין.בקרקע, מהא שהש
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(יכין אות ט), משום  התפארת ישראלביאר  גמ׳, מוכר בעין יפה מוכר.) ט

(ה.) דמוכר עצב.  בברכותדרוצה להרבות דמי המקח. והקשה, דאיתא 

(שם) דהקדוש  בברכותותירץ, דהמוכר חפץ שצריך לו הוא עצב, וכדאיירי 

ורה. אבל כשאין צריך החפץ הוא שמח, דהמוכר ברוך הוא רוצה את הת

 בית מסתמא אין צריך אותו, וכל הסוחרים שמחים כשבאים להם קונים.

 פירשגמ׳, אין אדם רוצה שיתן מעותיו וידרסוהו אחרים ורבנן סברי וכו׳. ) י

דלרבנן לא חייש הלוקח לדריסה משום דאין  רשב״ם ד״ה ורבנן סברי,

טענת פריחת אויר דמפסיד הכל. [ומשמע, חסרון ממון, אבל למוכר איכא 

דפליגי רבי עקיבא ורבנן, אי היזק פריחה עדיף או היזק דריסה עדיף]. 

שיטול וכו׳  שיתן מעותיואמאי איתא דאין אדם רוצה  הרשב״א,והקשה 

וכו׳, הא לאו בהכי תליא. עוד הקשה, אמאי לא מקשינן רישא  מעות

לסיפא בפשיטות, דאי פליגי הי עדיף, הא איפכא שמעינן מסיפא. ומשום 

הכי כתב, דרבי עקיבא סובר, דהפסד פריחת אויר עדיפא, ואפילו הכי לא 



 
 

 
 

24 

חייש המוכר לכך משום שקיבל מעות, וכיון דדחוק הוא לקבל מעות גמר 

ר אפילו דרך, ואף שבכך מפסיד נמי מה ששייר. ורבנן סברי, ומכר ולא שיי

דאין אדם דחוק למעות עד כדי שיפסיד מה ששייר. וביאר, דעלה מייתינן 

סיפא, דבשלמא לרבי עקיבא, אי מוחל על טענת פריחה משום דחק מעות, 

כל שכן על טענת דריסה. אלא רבנן הא בעו להודות שלא יצטרך הלוקח 

 פסד פריחה.ליקח דרך משום ה

 עיין להלן אות יג. גמ׳, ואלא מסיפא וכו׳.) יא

 הרש״ש,ואית דגרסי יושבים. פירש  רשב״ם ד״ה בין ישובים, בתהו״ד,) יב

 אתי שפיר טפי הפירוש, דהוו מיושבים]. דלאית דגרסידגרסי ״יּוָׁשִבים״. [

דלרבנן נמי איכא למימר  רשב״ם ד״ה אבל בית,פירש  גמ׳, וצריכא וכו׳.) יג

דנקטינן צריכותא אליבא דרבי עקיבא,  הריטב״א,כי האי צריכותא. וביאר 

 משום דהלכה כמותו.

אמאי תנינן ד׳  התורת חיים,הקשה  גמ׳, אלא מסיפא מכרן לאחר וכו׳.) יד

בבי, הא לא אשמועינן אלא אי מוכר בעין יפה או רעה מוכר, וליתני 

בעין יפה מוכר ותו לא. עוד הקשה, ברישא צריך ליקח דרך שהמוכר 

דלעיל בעינן למימר דתנינן לרישא דסיפא לאשמועינן דפליגי אי מוכר בעין 

יפה או רעה מוכר. ואם כן, אמאי תנינן לסיפא דרישא. ותירץ, דבתחילה 

תני תנא רישא דרישא משום דבעין יפה או רעה מוכר, ולא עלה בדעתו 

י. ואחר כך חשש שיטעו בטעמא טעמא דדריסה ופריחה, והוה סגי בהכ

דדריסה ופריחה, ומשום הכי שנה סיפא דרישא, ורישא דרישא לא זזה 

ממקומה. ואחר כך חשש, שיתלו בדעת לוקח ומוכר, ומשום הכי שנה 

רישא דסיפא, ומשנה ראשונה לא זזה ממקומה. ואחר כך חשש, דנימא 

עה מוכר, דאשמועינן בית וקא משמע לן שדה ולא משום בעין יפה או ר

 ומשום הכי שנה לסיפא דסיפא, ומשניות ראשונות לא זזו ממקומם.

והא ליכא למימר דלרבנן איצטריך  רשב״ם ד״ה אלא לאו, בתוה״ד,) טו

אימא דאיצטריך למיתני הך סיפא לרבי עקיבא,  המהרש״א,וכו׳. הקשה 

דהוה אמינא דלית ליה טענת דריסת בית משום דאינה טענה מעולה, 

בסיפא דרישא דאין צריך ליקח דרך לבור, דבתר דעתא  ומשום הכי אמר

דלוקח אזלינן, אבל בסיפא דסיפא, דאיכא טענת דוושא שהיא מעולה, 

מהני אפילו במוכר, ויהא הלוקח צריך ליקח דרך. ומשום הכי אשמועינן 

 דאין צריך, דבכל גוונא אזלינן בתר דעתא דלוקח. וסיים, דיש ליישב.

כר בעין יפה מוכר ורבנן סברי מוכר בעין רעה גמ׳, דרבי עקיבא סבר מו) טז

(פרקין ה״ב) מסקינן, דרבי  דבירושלמי היפה עינים,כתב  מוכר שמע מינה.

עקיבא סובר, דכשמוכר בסתמא נכלל בלשונו אף הדרך. וחכמים סברי, 

(שם) כתבו,  הפני משה והרידב״זדהוי ספק, ויד מוכר על העליונה. אבל 

 ין רעה מוכר.דפליגי אי בעין יפה או בע

 
 


