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צג דף – גע דף בבא קמאמסכת .  התשע"ו ח אב ס"ד,ב
 



ו הקשגמ׳, דאסהידו בי תרי בחד וכו׳, אי נמי דפסלינהו בגזלנותא. ) א

הא לא הוי כעין פלוגתייהו כלל, בד״ה דאסהידו, (כז.) התוס׳ בסנהדרין 

דהא פליגי בהזמה, ולא שייך איכא בינייהו אלא מעין פלוגתייהו. ועוד, 

, ״עדים זוממים״ מיבעי ליה למימר, כיון עד זומם(עב:)  לעילאמאי אמר 

 (סימן תקמ״ח) הקשה, לרבא,ובספר הישר דאמרת תרי בחד ותרי בחד. 

בשלמא בהזמה, אהך עדות הוא דאזמינהו, אבל בגזלנותא, אמאי אין 

נפסלין למפרע, הא כי היכי דמעידין אעדות זו, כך מעידין על כל עדויות 

דאסהידו למפרע. לכך פירשו, דאיירי דלא הוזם אלא אחד, וגרסינן תרי בחד 

י ותו לא, ומשום הכי נקט עד זומם לשון יחיד. ומיושב נמי הא דמהנו תר

התוס׳ בד״ה המזימים, טפי מההוא חד, ולאו חידוש הוא [כדהקשו 

]. וגרסינן נמי דפסליה בגזלנותא, דאחד נפסל בגזלנות והשני הוזם דאסהידו

 והוי מעין פלוגתייהו קצת.

אף על גב דפסידא דלקוחות לאו דוקא. כתב תוס׳ ד״ה אי נמי, בתוה״ד, ) ב

קוחות תקנו נגד הדין, דיש לומר, דאף שמשום פסידא דלהכובע ישועה, 

בתוס׳ משום מקבל מתנה לא תקנו, כיון דאין כל כך פסידא, וכן חילקו 

 בד״ה התם. (קנט:) בבבא בתרא 

הפנים מאירות, הקשה גמ׳, מאי לאו שהעידו וכו׳ והוזמו על הגניבה וכו׳. ) ג

מאי דוחקיה לאוקמיה שהוזמו על הגניבה תחילה, הא אף אם הוזמו 

דהעידו אגניבה תחילה, איגלאי מילתא למפרע אטביחה תחילה, כיון 

דבשעה שהעידו אטביחה פסולים היו. ותירץ, דבאמת לאו דוקא נקט ליה, 

ועיקר הקושיא מהא דהעידו אגניבה תחילה, ולא בבת אחת, מיהו התרצן 

הבין שמדייק מכח שהוזמו אגניבה תחילה, ולכך רצה לתרץ שהוזמו 

 אטביחה תחילה.

 בשםוהשיטה מקובצת דתוך כדי דיבור הוי. וה״ד, תוס׳ ד״ה שהעידו, בת) ד

פירש, דמיירי שהעידו תחלה פלוני טבח בהמה שאבד פלוני שהיה  הרשב״ם

לה סימנים כך וכך, ואחר כך אמרו הן עצמן שגנבה, דהשתא בעדות 

הגניבה הן מחייבין ארבעה וחמשה, והיינו העידו בבת אחת שנתחייבו 

הגניבה לבדה הוזמו על הכל הלכך  בעדות אחת על הכל, וכי הוזמו על

משלמים הכל. [וצריך עיון היאך נאמנים לומר אחר כך שגנבה, הא סתרי 

למה שאמרו תחלה שמצאה (י.ז.ו.). ויש לומר, דלאו דווקא שמעידין שראו 

 שמצאה, אלא שיודעים זאת, ואינה עדות].

כתב  וקשה לר״י וכו׳ ותוך כדי דיבור כדיבור דמי וכו׳.בא״ד, בתוה״ד, ) ה

דליכא למימר דהשתא מיתוקמא מתניתין כרבנן דלית להו הפני יהושע, 

תוך כדי דיבור כדיבור, דאם כן הדרא קושית הגמ׳ לדוכתא, דאף על גב 

דהוזמו על הטביחה תחילה, סוף סוף כי הדרי מתזמי אגניבה, אגלאי מילתא 

דלמפרע איפסלו בשעת טביחה. ואי משום שהעידו בתוך כדי דיבור, מה 

בכך, אי קיימא לן כרבנן דלאו כדיבור דמי, אלא על כרחך דמתניתין 

 מיתוקמא כר׳ יהודה ולא כרבנן.

תלמידי  בשםהשיטה מקובצת הקשה גמ׳, דרבנן סברי מכאן ולהבא וכו׳. ) ו

כי נמי מכאן ולהבא נפסל, נימא עדות שבטלה מקצתה בטלה רבינו פרץ, 

הביטול הוי משעה שהעידו כולה. ותירץ, דדוקא אי למפרע נפסל שהפיסול ו

העדות, איכא למימר עדות שבטלה מקצתה וכו׳. אבל כי אמר מכאן ולהבא 

לא, דהא אין הביטול והפסול משעת העדות רק משעת הזמה ואילך, ואמאי 

 דאיתזום איתזום, ואמאי דלא איתזום לא איתזום.

אלא איפסלו להו אגניבה וכו׳. הקשה רש״י ד״ה איתזמו להו, בסוה״ד, ) ז

הא לעיל מסיק, והלכתא שהעידו בבת אחת והוזמו, ואפילו אם מהרש״א, ה

הוזמו על הגניבה, לא אמרינן למפרע נפסל משעת עדות הגניבה, ופסולין 

עדות הטביחה, כיון דתוך כדי דיבור הוי. וכל שכן הכא דהוזמו היו בשעת 

 על הטביחה, דלא נאמר דלמפרע הוא נפסל ומשעת עדות גניבה פסולין היו.

ותירץ, דצריך לומר, דנפסלו אגניבה משום דהוי כעדות מוכחשת, כיון 

תירץ, דהא והפני יהושע דהוזמו אטביחה דהעידו עליה בתוך כדי דיבור. 

דאמרינן דבתוך כדי דיבור לא שייך למימר למפרע איפסלו, היינו דוקא 

ני לענין דעדיין שייך בהו הזמה, דכיון דהעידו בתוך כדי דיבור שפיר הוו ב

הגדה, שהרי היו יכולים לחזור מעדותן הראשונה, אבל לענין גוף העדות 

מורו  בשםהשיטה מקובצת ודאי בטל מעיקרא כיון שהוזמו לבסוף. וכן כתב 

 אות י. לקמןועיין הרא״ש.  ובשם
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הקשו גמ׳, הואיל ואי אפשר להוציא שתי שמות כאחת דבריו קיימים. ) ח

(נ:) דכל בקידושין מהא דאיתא דבריו קיימים, בד״ה (ל.) התוס׳ בזבחים 

שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו. ותירצו, דמשכחת לה בזה אחר 

זה, כגון דאמר חציה לדמי עולה וחציה לדמי שלמים, ואפילו בקדושת הגוף 

משכחת לה, כגון בבהמה של ב׳ שותפים. ועוד, דהא דאמרינן כל שאינו 

בדבר שאי אתה יכול לקיים שניהם, דסותרים זה בזה אחר זה וכו׳, היינו 

את זה, כגון מקדש אשה ובתה דהי מינייהו מפקת, אבל הכא מקיימי 

 תרוייהו.

(כא.) מוכח, בהגהות בן אריה, דבנזיר הקשה  גמ׳, שלום עליך רבי ומורי.) ט

בד״ה יתיב. (כ:) התוס׳ שם דשאלת תלמיד לרב הוא רק ג׳ תיבות, וכן כתבו 

(ס״ז אות ז) הקשה עוד, דקשיא דיוקא אהדדי דרב תא והפלפולא חריפ

לתלמיד לא הוי אלא ב׳ תיבות, משמע דג׳ תיבות הוי שאלת תלמיד לרב, 

ומדאמרינן דתלמיד לרב ד׳ תיבות, משמע, דג׳ תיבות הוי שאלת רב 

(לב.) י שבועות "ברשלתלמיד. לכך פירשו, דתיבת ״מורי״ מיותר, וכן נראה 

וכן כתב ד״ה תוך כדי דיבור. (קכט.) בבא בתרא וברשב״ם  בד״ה תלמיד,

(פ״ב ה״ג), וכן כתב בירושלמי בשבועות כאן (סימן ז). וכן איתא הרא״ש 

(פ״ה מתלמוד תורה ה״ה) דשאלת תלמיד לרב הוא שלום עליך הרמב״ם 

 רבי, ותשובת תלמיד הוא שלום עליך רבי ומורי.

הדברי יחזקאל ׳. כתב מפרש רבינו תם וכותוס׳ ד״ה כי לית ליה, בתוה״ד, ) י

(סימן כז סק״ג), דאף דסבר דתוך כדי דיבור אינו אלא תקנת חכמים, מכל 

מקום כל שחוזר תיכף בלי הפסק מועיל מדאורייתא, דאי נימא דכיון שכבר 

נעשה הקנין שוב אין יכול לחזור בו כלל, אמאי הוצרכו לתקן שיוכל לחזור, 

לחזור בו, אלא ודאי דכל הא אף אי לא היה נותן שלום לא היה יכול 

שעדיין לא משך ידו יכול לחזור בו מדאורייתא. והקשה (בס״ק י׳), אם כן, 

מאי קשיא לגמ׳ דר׳ יוסי אדר׳ יוסי, דלמא לית ליה לר׳ יוסי תקנתא דתוך 

כדי דיבור, ובעדות גניבה וטביחה איירי לענין צירוף, לחושבה כעדות אחת, 

ם הא דאמרה הגמ׳ דבטלה עדות גניבה, וכגון שלא שהה. ותירץ, דלרבינו ת

הוא מצד דאיכא פסול בעצמותה. דכיון דעדיין יכולין לחזור בעדות גניבה 

לא נגמרה עדותן עד לאחר כדי דיבור וכל פסול שאירע בגמר עדותן נפסלה 

. וממילא לא קשיא ד״ה איתזמו (בעמוד א)רש״י כל העדות, וכדפירש 

יל איירי בתוך כדי דיבור דמהני אות ז), דלע לעיל(המהרש״א קושית 

מדאורייתא דמהני לצירוף בעלמא, נמצא דכבר נגמרה עדות הגניבה 

 בכשרות.

ושיעור כדי שאילת תלמיד לרב מפרש רבינו תם וכו׳ וחבירו  [בתוה״ד,) יא

נותן לו שלום או רבו על כרחו יש לו להשיב. מבואר בדבריהם, דשיעור 

היינו כשיעור שאילת תלמיד לרב השבת שלום לרבו, כשנתן לו רבו שלום, 

(בפ״ה מהלכות ת״ת ה״ה  הרמב״ם(דאיירינן ביה הכא), והיינו דלא כדברי 

בסוגיין) שחילק ביניהם, דשאילת תלמיד לרב, היינו  בהגהות בן אריהוצויין 

״שלום עליך רבי״, וכשרב שאל לו לשלום, עונה לו ״שלום עליך רבי ומורי״, 

י רבינו תם שזו טעם התקנה, שהרי לאו חדא ולפי זה אי אפשר לומר כדבר

שיעורא הם (אבל לדברי התוס׳ צריך לומר דחדא שיעורא נינהו). אמנם 

(פז.)] כתב בשם רבינו תם,  בר״ן נדריםקכט.) [והובא  הרמב״ן (בבא בתרא

שאם התלמיד מוכר או קונה, ועובר שם רבו אי אפשר שלא יתן לו שלום, 

שאל לו והוא משיב, אלא דמעיקרא  ולפי זה באמת לא מיירי שהרב

האי טעמא אף  התלמיד שואל בשלום רבו, (ודלא כתוס׳ דידן) ולפי זה יתכן

 .]. (ש.ב.)ועיין באות הבאה לדברי הרמב״ם.

לכאורה צריך עיון, אמאי הזכירו התוס׳ ״וחברו נותן לו  שם.בא״ד, [) יב

יותר,  שלום״, הא רבינו תם אצי לבאר שיעור ״שאילת תלמיד לרב״, שהוא

משיעור שלום לחבר. ושמא באמת רבינו תם אתי לבאר בין דעת מאן דאמר 

״כדי שאילת רב לתלמיד״, בין דעת מאן דאמר ״כדי שאילת תלמיד לרב״. 

[והא דנקט בלשונו שיעור ״כדי שאילת תלמיד לרב״, לאו דוקא, וקאי 

אתרוייהו, ועיקר כוונתו לבאר מדוע תלוי בשאילת שלום]. ואם כן מה 

שכתבו התוס׳, ״חברו נותן לו שלום״, היינו לבאר דעת רבי יוסי הגלילי 

דהשיעור כדי שאילת רב לתלמיד, דבאמת לא תיקנו כן משום רב ותלמיד, 

אלא משום חבר (דשיעורן שוה, דתרוייהו אמרין שלום עליך), ולדידיה לא 

תיקנו שמא יראה את רבו, דמילתא דלא שכיחא היא. אבל מאן דאמר ״כדי 

 .]ם שמא יראה את רבו. (ש.ב.)שאילת תלמיד לרב״ סבר, דתיקנו אף משו

(קכט:) והתוס׳ בבבא בתרא ושמא לענין קריעה הקילו. בא״ד, בסוה״ד, ) יג

תירץ, דכיון דאמור  (שם)והרמב״ן תירצו, דלא פלוג רבנן. בד״ה והלכתא 

רבנן דהקורא את שמע שואל מפני היראה, תקנו שלא יהא הפסק בשום 

וכי בית דין מתנין לעקור בד״ה והלכתא, (פז.) הר״ן בנדרים קשה דבר. וה

דבר מן התורה לעולם, בקום ועשה. לכך פירש, דמהני משום דכיון דלא 

חמירי כולי האי, אין אדם גומר בדעתו בשעת מעשה, אלא דעתו שיוכל 

 לחזור בו בתוך כדי דיבור.

(יור״ד סימן רסז ח הב״כתב גמ׳, סימא את עין עבדו והפיל את שינו וכו׳. ) יד

ס״ק כה), דבלא נתן גט שחרור בין הפלת השן להסמת העין מיירי, דאי נתן 

לו גט, הרי הוא בן חורין גמור, ופשיטא דרבו משלם לו שינו או עינו, ומאי 

(בפ״ה מעבדים הרמב״ם אתיא ברייתא לאשמועינן. והקשה, אמאי מייתי 

ן ועין נמי בעי גט שחרור, הי״ד) האי דינא, הא קיימא לן כרבי עקיבא דבש

(מב:) הסתפקה הגמ׳ אליביה, אי בעי הרב למיתן ליה דמי עינו, או ובגיטין 

(פ״ד מחובל הי״א) דהוי ספק ואין יכול להוציא הרמב״ם דשייך לרב, ופסק 

תירץ, דהא דפסק בהלכות עבדים, דנותן לו דמי עינו, והבית יוסף מיד הרב. 

תירץ, דכוונת הרמב״ם דאי תפס אין מציאין מיירי בנתן לו גט שחרורו. עוד 

תירץ,  והב״חמידו, ולא פירט כיון דסמך אמה שפסק בהלכות חובל.  

דהסוגיא דגיטין מיירי שכבר נגמר דינו אלא שמעוכב גט שחרור, והיה 

שהות בנתיים לכתוב לו גט ולא כתב, הלכך מיבעיא לגמ׳ דלמא אדון 

וסימא עינו בבת אחת, או בזה אחר  קרינא ליה, אבל הכא איירי דהפיל שינו

זה, עד שלא נגמר דינו של ראשון, ובהא גלי קרא תחת שינו, ולא תחת שינו 

 ועינו.

דכן איתא היפה עינים, ויצא לחירות וכו׳. כתב רש״י ד״ה שסימא, ) טו

(פ״ח ה״ד), דבהפיל ב׳ שיניו או סימא ובירושלמי (משפטים פ״ט)  במכילתא

ו כלום, ובזו אחר זו יוצא לחירות בראשונה ונותן ב׳ עיניו כאחת אינו נותן ל

(שם ה״ה) כתב, דמשמע בירושלמי דבשן המראה פנים לו דמי שנייה. ומיהו 

 ועין אפילו בבת אחת חייב על השניה. ועיין באות הקודמת.

עד.), דהאי  לקמן(היפה עינים וחייב ליתן לו דמי שינו. כתב בא״ד, ) טז

ב גט שחרור, ולכך נותן לו דמי שינו. סוגיא אתיא כמאן דאמר דאין מעוכ

כתב, דאף מהב״ח והבית יוסף. והמאירי אות יב) מה שהובא (ועיין לעיל 
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למאן דאמר דבעי גט שחרור, מכל מקום כיון דמהני תפיסה אדמי שינו, 

(בפ״ד מחובל הי״א), שפיר איכא כאשר זמם. וכן כתבו הרמב״ם כדכתב 

(סימן הקצות החושן ה״ד). והקשה (בפכ״א מעדות הכסף משנה והמגדל עוז 

ג), אם כן מאי טעמא דאביי, הא קיימא לן (סימן מ״ו) דבתרי ותרי ״לח סק

 מהני תפיסה, ואם כן אף דהוכחשו, מכל מקום עדותם קיימת לענין תפיסה.

דר״י הפנים מאירות, ונראה לר״י וכו׳. כתב תוס׳ ד״ה אמר ליה, בתוה״ד, ) יז

כן, אלא אביי, ואף לסלקא דעתך איירי  בא לתרץ, דלא בני הישיבה תירצו

רישא בג׳ כיתות, ואפילו הכי לא מוכח דהכחשה תחילת הזמה, דמוקי לה 

אביי דאפכינהו ואזמינהו מציעאי לקמאי, דהשתא לא איתכחשו מציעאי 

כלל, דמדסיפא בב׳ כיתות ומיפך והזמה, רישא נמי שני כיתות הראשונים 

ישא. והא דלא מוקי נמי בסיפא בג׳ במיפך והזמה, ותני סיפא לגלויי אר

כיתות דמציעאי אפכינהו ואזמינהו לקמאי, דאם כן ליכא רבותא לא ברישא 

ולא בסיפא, דאטו לא ידעינן דין הזמה, מה שאין כן עתה אשמועינן דדוקא 

בכהאי גוונא דאפכינהו וכו׳ הוא דמשלמי, אבל לא אפכינהו פטורים דאין 

 הכחשה תחילת הזמה.

וכי קתני נמצאו זוממין וכו׳ הוא הדין דמי עין לקמאי ״ד, בא״ד, בתוה) יח

דלא נקטו דמי כל העבד לקמאי, אף על גב דלא הפנים מאירות, וכו׳. כתב 

איירי בחיובם, שלא הוזכרו בברייתא, כדכתבו התוס׳, ואם כן נוכל לומר 

דכת ראשונה העידו תחילה על שן ועין, ואמצעים אפכינהו ואזמינהו 

ונים בכל דמי העבד. והא דתני משלמים דמי עין לעבד קאי ונתחייבו ראש

אאמצעים, דאם אחר כך נמצאו אמצעים זוממים משלמים דמי עין לעבד, 

ולא משלמי דמי כל העבד לרב, דממילא קיימא עדות ראשונה, ולא איירי 

בחיובם לראשונים, מכל מקום נראה לתוס׳ לאוקמי דומיא דסיפא ממש 

 , ולא רצו לחייב כת הראשונה בדמי כל העבד.דאיירי במקדמי אקדומי

 

 
גמ׳, היכי דמי אי דלא קא מודו להו בתראי בחבלא כלל דמי כוליה עבד ) א

אמאי לא תירצו דאיירי שלא היו התורת חיים, הקשה  לרב בעי שלומי.

האחרונים מזימים אותם אלא על מה שאמרו דסימא את עינו, אבל על 

ם להזימם, ולהכי אין צריכים לשלם לרב אלא דמי הפלת השן לא היו יכולי

עין, והעבד יוצא לחירות בשן. ותירץ, דאם כן ברישא נמי איירי שלא הוזמו 

 כת שניה אלא על השן לחוד, ואם כן אמאי חייבים לשלם דמי עין לעבד.

(סימן ל׳ סק״ב), הנתיבות המשפט הקשה  גמ׳, דיש בכלל מאתיים מנה.) ב

ות ה״ג), דבהכחשה בגוף העדות כגון ביין ושמן (פ״ג מעדהרמב״ם לדעת 

בטלה העדות, מאי פריך, הא כיון דאיתכחשי בגוף העדות אין חייב אף דמי 

שן. ותירץ, דדווקא בהעידו ביחד או בתוך כדי דיבור נפסלים, דהואיל 

ונצטרפו יחד בראיה והגדה הרי הן עדות אחת, וכיון שהכחישו עצמן 

בל הכא דלא נצטרפו יחד לא בראיה ולא בחקירות בטלה כל העדות, א

 בהגדה לא בטלה עדותם.

תלמיד  בשםהשיטה מקובצת הקשה גמ׳, אלא סיפא למה לי ג׳ כיתות. ) ג

איך נדחו דברי רבה הא שפיר קאמר, דיש לנו לומר סיפא דומיא רבינו פרץ, 

דרישא, כדקאמר בכל דוכתא. ותירץ, דסבר אביי דכיון דמצינו לאוקי סיפא 

ת בלא שום דוחק, אין להגיה ולאוקמא בג׳ כיתות. עוד תירץ, דלא בב׳ כיתו

מסתבר ליה לאוקמי סיפא בג׳ כיתות, משום דאם כן צריך לומר בברייתא, 

דקתני הראשונים והאחרונים ומדלג האמצעים, ואין דרך התנא לשנות כן, 

אבל ברישא כי מוקמי בג׳ כיתות, אין דוחק כל כך שאינו מדלג כלום, 

 הפני יהושע. לשנות מאמצעים ואילך. וכן כתב שמתחיל 

התוס׳ כגון דאמרי קמאי יום ראשון וכו׳. הקשה רש״י ד״ה אי דמאחרי, ) ד

, משמע, דאיירי דאמרו עדות זו ביום יום ראשוןדמדכתב רש״י רי״ד, 

שלישי. וזה לא יתכן, דאם כן הא מכל מקום כשהעידו, כבר היה העבד 

ב, לא ישלמו אלא מלאכת יום אחד, משוחרר, ולמה ישלמו כל העבד לר

לכך פירש הגליון הש״ס. שהיו מקדימים לשחררו מיום ראשון. וכן הקשה 

התוס׳ רי״ד, דאיירי שבאו בניסן, והעידו שבאחד באדר היה המעשה, ובאו 

שנים ואמרו והלוא באחד באדר עמנו הייתם ולא היה המעשה אלא באייר. 

שהעידו העדים, אם כן היאך  והקשה, כיון שהמעשה לא היה אלא לאחר

בל בו, הא העבד שלם לפנינו, ונמצאת עדותן בטלה יכולים להעיד כי חָ 

מאליה. ותירץ, דאיירי דבשעה שהעידו לא היה העבד שם, וחייבוהו 

 לשחררו בכל מקום שהוא.

דאי הוי אתא לבי דינא ומודה רש״י ד״ה ואי דלא העמידו, בתוה״ד, ) ה

דהאי קושיא אתיא , כתבוהתוס׳ רי״ד  דאכתי. תוס׳ בד״הומפטר וכו׳. עיין 

השיטה מקובצת למאן דאמר מודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור. והקשו 

(עה.), דבקנס דשן ועין מודו כולי  לקמןהא מסקינן תלמידי רבינו פרץ  בשם

עלמא דמודה בקנס ואחר כך באו עדים חייב, משום דפוטר עצמו בלא 

הים של שלמה דלמאי דכתב הכובע ישועה, ב כלום. לכך פירשו כתוס׳. וכת

(סימן כו), דבלא היתה כפירה מתחילה, פטור אף בפוטר עצמו בהודאתו, 

 אתי שפיר.

במכות  התוס׳כיון דלא עמד בדין וכו׳. פירשו תוס׳ ד״ה דאכתי, בתוה״ד, ) ו

דקודם גמר דין אינו בר חיובא, דשמא לא יבואו עדים, בד״ה דבעידנא, (ה.) 

(כאן הקובץ שיעורים דים שמא לא תהא עדותן קיימת. וביאר ואם יבואו ע

אות ס), דכוונתם, משום דבקנס בעי דרישה וחקירה, אבל בממון לא בעי 

דרישה וחקירה מדרבנן, ומדאורייתא אף בממון לא חשיב בר חיובא. עוד 

דבקנס ליכא חיוב כלל  מה לי האי טעמא, תיפוק ליהמה לת הגרע״אדכתב, 

התוס׳ הוצרכו לכך משום מה שכתבו ד ,ותמה על תמיהתו גמר דין.קודם 

 .בשור תם ובשן ועין מתחייב למפרעד בפרק המניח,

ים  דבספרבחידושי רבי מאיר שמחה,  דאפילו לשמואל וכו׳. כתבבא״ד, ) ז

תירץ, דהעדים בתראי הוו עדות שאי אתה יכול להזימה, דאם התלמוד 

שרו. וכתב דטעה, דאכתי יוזמו יצא לחירות מחמת עדים הראשונים דמתכ

אמאי חייבין העדים הראשונים הא לא הפסידוהו מאומה, דאילו לא העידו 

 .היה חייב על פי העדים המזימים, ואז היה עדות שאתה יכול להזימה

תלמיד רבינו  בשםוהשיטה מקובצת תימה וכו׳. תוס׳ ד״ה עבד כל דהו, ) ח

שהוא יוצא לחירות, תירץ, דהכי קאמר, עבד בכל דהו ניחא ליה כיון פרץ 

כתב, והתוס׳ רי״ד כל שכן השתא דניחא ליה טפי דמחייבין לרב דמי עינו. 

 דלא גרסינן ליה.

 

 
תלמיד רבינו בשם השיטה מקובצת כתב גמ׳, עדים שהוכחשו בנפש. ) ט

דאיירי דנגמר הדין על פיהם קודם שהוכחשו, דכיון דהכחשה תחילת פרץ, 

ן קודם ההכחשה דאין העדים זוממים נהרגים הזמה היא, צריך שיגמר הדי



 

 
 

 

 ד

 עד שיגמר הדין על פיהם.

(מהדו״ק אבהע״ז בשו״ת נודע ביהודה הקשה  גמ׳, בבא הרוג ברגליו.) י

סימן ס״ה), אמאי הווי הכחשה, הא כיון דשניהם מעידים שנהרג, אי אפשר 

(כב.) התוס׳ בכתובות להכחישם, דתרי כמאה, ושמא אינו זה, כדכתבו 

גבי פגם משפחה. ותירץ, דמיירי בגוונא שהעדים בעצמם ותרי  בד״ה תרי

אינם יכולים להכחיש שהוא ההרוג, ולא מקרי מפי עצמו, דגילוי מילתא 

בעלמא הוא. ועוד תירץ, דלא כתבו התוס׳ בכתובות אלא דלא יתברר 

לאותם שאינם יודעים, ואף לאלו שיודעים אינו מבורר, דנוגעים הם, 

וה מועיל עדות של כולי עלמא, אבל הבית דין שאלמלא ידיעתם לא ה

שמכירים האיסור ודאי חייבים להפריש מהאיסור, ומלקין העדים. 

תירץ, דבדבר הידוע לכל העולם לא שייך תרי כמאה, והמהרי״ץ חיות 

ודבר זה אין נופל בגדר עדות, והוי בד״ה אתא, (פח.) התוס׳ ביבמות כדכתבו 

 כמעידים על עץ שהוא אבן.

(אות סא) (ועיין תוס׳ הגרע״א הקשה  , וטבח ומכר, על פי עד אחד.מתני׳) יא

בגליון הש״ס), הא מחוייב שבועה להכחיש העד, וכיון דב׳ מעידים שגנב, 

הוי ליה חשוד ושכנגדו נשבע ונוטל. וכתב, דמוכח מהכא, דבקנס אם עד 

אחד מעיד והוא מודה, מקרי מודה בקנס, דמכל מקום מרשיע עצמו, 

פר אינו חייב לישבע, דלא יהא חיוב שבועה גדולה מהודאת וממילא בכו

ואף על גב דהכא אין ד״ה דאפילו, (מא:) התוס׳ לעיל עצמו דפטור, כדכתבו 

יכול לישבע, דהוי חשוד, מכל מקום כיון דכשאינו חשוד אין צריך לישבע, 

הא מפורש הרש״ש, לא מקרי מחויב שבועה ואין יכול לישבע. והקשה 

(פ״ו סימן ה) דאין עד אחד מחייב הרא״ש בשבועות יא שהב בירושלמי

 שבועה בקנס.

, דבשלמא על פי רש״י בד״ה על פיכתב  גמ׳, על פי עד אחד פשיטא.) יב

(סימן הים של שלמה עצמו, איצטריך לאשמועינן דמודה בקנס פטור. וכתב 

כ״ה), דיש שהקשו מאי פריך פשיטא, דלמא אשמועינן דבהעיד עד אחד 

וצה לישבע פטור, כמובא באות הקודמת. והוכיחו מכח האי והודה ואינו ר

קושיא דחייב, ואין זה מודה בקנס. וכתב דאינה ראיה, דאי אפשר לפרש 

דמתניתין אשמועינן הא דהוי מודה בקנס, לענין ד׳ וה׳. דאם כן ,איפכא הוי 

לה למיתני, בתחילה על פי עצמו דפטור לגמרי, ואחר כך בהעיד עד אחד 

זו אף זו, ועכשיו זו ואין צריך לומר זו קתני, אלא על כרחך לא דפטור בלא 

 איירי בהודה.

הנחלת ישראל, הקשה  גמ׳, שאני רבן גמליאל דלאו בפני בית דין אודי.) יג

לעיל (הובא ברא״ש פ״ק סימן כ), דאי תפס קודם הודאתו הרמב״ן לדעת 

צא בבית דין סמוכין, לא מפקינן מיניה כל זמן שלא הודה. אמאי לא י

לחירות, הא העבד מוחזק בעצמו, וכתופס עצמו דמי. ותירץ, דהרמב״ן לא 

איירי אלא כשבאו עדים אחר כך, דאף דלא מהני עדותם לחייבו קנס, מכל 

 (עה.). הרשב״א לקמןמקום לענין תפיסה דמהני תפיסתו, מהני. וכן כתב 

(ריש סימן א), אמאי לא משני דלא התרומת הכרי הקשה  גמ׳, שם.) יד

הודאה משום דהודה שלא על ידי תביעת בעל דין כנראה מפשטות  חשיב

 ובירושלמיהענין, דהא אמר לשון נסתר, ״אי אתה יודע שטבי עבדי וכו׳״. 

) והודאה בד״ה שלא(עה.)  רש״יאיתא שמצאו לר׳ יהושע בשוק, (וכן כתב 

סימן פא הקצות החושן  שלא בפני בעל דין אינה פוטרתו מקנס. (וכן הקשה

. ותירץ, דכיון דהעבד תפוס בעצמו חשיב הודאתו הודאה גמורה סק״י)

(חו״מ סימן לב), דבמודה ששחרר עבדו אין צריך הכנסת הגדולה כדכתב 

לומר אתם עידי, דכיון דתפוס בעצמו אין יכול לומר משטה הייתי בך, 

(דיני דיינים סימן א)  והדברי חייםשהתפיסה עושה הודאתו הודאה גמורה. 

דהודאת בעל דין אינה מועלת לפטור שלא בפני בעל דין, היינו תירץ, דהא 

משום דאין הבית דין יורדים לדין שלא בפני בעל דין, ולא חשיב מרשיע את 

עצמו, דגם בלא הודאתו לא היו הבית דין מחייבים אותו. אבל בעובדא 

דרבן גמליאל שהיה נוגע לאיסור, דאסור לשעבד את העבד, וגם אסור 

חה, הבית דין הם הבעלי דין, ושפיר הוי הודאה לפטור אף למסור לו שפ

תירץ, דעבד שאני, דכל זמן שלא באו עדים  והדרכי דודשלא בפני התובע. 

 .ולא נתגלה הדבר, הוי העבד כרבו, ואין כאן בעל דין

 

 
(פ״ג מגניבה ה״ח), תיפוק המגיד משנה הקשה גמ׳, שלא בבית דין הוה. ) א

(שם), דבעי ג׳ הרמב״ם אי בבית דין, יחיד הוה, וכתב ליה דאפילו הוה ק

דיינים. ותירץ, דאי הוה קאי בבית דין ודאי היו רעיו יושבים עמו, וכן נראה 

 רש״י בד״ה שלא בבית דין.מפירוש 

דשמעינן מהכא, דכל שאין עדים אפילו לצאת הרשב״א, כתב גמ׳, שם. ) ב

מליאל לחירות כדי לצאת ידי שמים אינו חייב ליתן, דאם כן יוציאנו רבן ג

(מצוה נ״א) כתב, דחייב לשלם לצאת ידי שמים. החינוך  ידי שמים. אמנם

(אות ג), דקאי דווקא לענין דיני ממון שאין דנים בזמן המנחת חינוך וכתב 

הזה, אבל קנס אם אין בית דין מחייבין אותו אין חייב לצאת ידי שמים 

 ״דירשיעון אלוקים״ כתיב.

ב), דדוקא באותו ״(סימן ש״נ סקהקצות החושן וכתב ור. גמ׳, רב אמר פט) ג

בית דין שהודה, אבל אם תובעו בבית דין אחר שפיר מחייבין ליה, כיון 

א), מהא דאיתא לעיל, דרבן ״(סקהנתיבות שלא הודה בפניהם. והקשה 

גמליאל חוץ לבית דין הודה. ומשמע דאי הודה בבית דין, אף שהביא אחר 

(פ״י מנזקי ממון האור שמח חר פטור. וכן נראה מדברי כך עדים בבית דין א

 הי״ד) דכתב, דמודה בקנס פטור דהוי כמי ששילם. ועיין באות הקודמת.

דלא העידו הרשב״א בשם הראב״ד, כתב  גמ׳, שחזרו עדים לאחוריהם.) ד

על הגניבה, אבל מכל מקום על הטביחה איכא עדים, ואפילו הכי פטור, דאי 

 פטור.לא אתו כלל, פשיטא ד

ח), כיון ״(סימן יח סקהחזון איש הקשה גמ׳, שהרי פטר עצמו מכלום. ) ה

דילפינן מקרא יתירא דהודאה פוטרת, מנא לן לחלק. ותירץ, דכיון דהודאה 

פוטרת, אם כן אין כאן הודאה על חיוב שהרי המודה יודע שנפטר, הלכך 

 לא חשיבא הודאה אלא אם כן יש בהודאתו ממון שמתחייב.

דיודע הוא דמודה בקנס פטור הילכך לפטור עצמו שהרי, רש״י ד״ה ) ו

אם יבא אליהו ויאמר שלא  זה ולפי(אות סב),  בקובץ שיעוריםדייק  .נתכוין

מאי פריך מעובדא  אם כן, והקשה, .תכוין לפטור עצמו מהניא הודאתונ

לפי  ,שהיה שמח שמחה גדולה ,דהתם ודאי לא נתכוין לפטור בן גמליאל,דר

 .והיה מתאוה לשחררו יהשעבד כשר ה

דאף על גב דאיכא תנא לעיל התוס׳ שאנץ, כתב  גמ׳, אתמר נמי וכו׳.) ז

דפטר אפילו פוטר עצמו מכלום, דאמר לרבן גמליאל שכבר הודית, 

(כדפרכינן). מיהו, מתניתין דייקא כוותיה. אי נמי, לא דייק לשון ״שכבר 

דים). וכן כתב הודית״. (והא דפטר לרבן גמליאל, היינו משום דלא באו ע



 

 
 

 

 ה

דמלשון ״שכבר הודית״ לא משמע מידי, והא דאקשו בגמ׳ הפני יהושע, 

לעיל ״והתניא וכו׳ שכבר הודית״, עיקר הקושיא אמאי דמשני דחוץ לבית 

 דין הוי, ולשון ״שכבר הודית״ משמע, שהודה הודאה גמורה בבית דין.

חילה לא (סימן כו), דדוקא היכא דכפר מתגמ׳, שם. כתב הים של שלמה, ) ח

מהני, דמוכח דהודאתו היה כדי לפטור עצמו קודם שיבואו עדים. אבל 

(יד:)  לעילבהודה מתחילה מהני אף בפוטר עצמו מכלום, כדאמרינן 

במתניתין על פי עדים פרט למודה בקנס ואחר כך באו עדים דפטור, והתם 

בקנס דחצי נזק דקרן איירי דלא חייב עצמו במידי. ובזה אתי שפיר, הא 

דרבן גמליאל דפטור, אף על גב דפטר עצמו מכלום, משום דהרי הודה 

מתחילה. והא דפריך רבא לרב המנונא מהתם, משום דמשמע ליה מדברי 

רב המנונא דלא סבירא ליה הכי, מדאמר ״כותיה דרב מסתברא דבאומר 

גנבתי וכו׳״, משמע, דלא איירי רב אלא היכי דמחייב עצמו בהודאתו כמו 

רב כל מילי אמר, היה לו לומר מסתברא מילתא דרב בכל גניבה, דאי 

(יד:) אינו  הכובע ישועה, דמלעילהודאות לבד מהודאה דטביחה וכו׳. וכתב 

רש״י בד״ה שהרי, ראיה כל כך, דהטעם דבפטר עצמו מכלום חייב, כתב 

משום דאינה הודאה, דידע דמודה בקנס פטור, ואפשר דדוקא קנס כעין ד׳ 

הווי קנס אמרינן דידע, אבל קנס דחצי נזק דקרן דפליגי  וה׳ דלכולי עלמא

טו.) אי קנס או ממון, אינו פשוט כל כך דודאי ידע דיפטור לעיל (בה אמוראי 

התוס׳ כשיודה, הלכך פטור אף דליכא חיוב ממון, דכהאי גוונא חילקו 

 בד״ה הא לית. (נג.)בסנהדרין 

לפי הכובע ישועה, ה הקשגמ׳, דהא רבן גמליאל פוטר עצמו מכלום הוה. ) ט

דחובל בעבד כנעני שלו חייב בד״ה בעבד, (פז.) בתוס׳ לקמן מה דמשמע 

ברפואתו, דלמא איירי שהיה צריך העבד רפואה, ומחייב עצמו ברפואתו 

דהוא ממון. ותירץ, דודאי רבן גמליאל לא בכוונה סמאו, ואין חייב ברפואה 

 דד׳ דברים אלא במזיד או קרוב למזיד.

 

 
, דאין הרא״ש תירץ בשםוהשיטה מקובצת תימה וכו׳. תוס׳ ד״ה ברייתא, ) י

הכי נמי כונת הגמ׳ למתניתין דשבועות, וקרי לה ברייתא מלשון משנה 

 ״חיצונית״.

אמאי הפני יהושע, הקשה גמ׳, אף על גב דגניבה מחמת עדים קמודי. ) יא

ות אמרינן דמחמת עדים קא מודי, כיון דאייתי עידי הזמה, נתבטל עד

הראשונים לגמרי, ואכתי יכול לכפור ולומר לא גנבתי. ודוחק לומר דאותן 

עדי הזמה בעצמם מעידים שגנב בפניהם וטבח ומכר, דלישנא דגמ׳ לא 

משמע כן. ותירץ, דאפשר דבשעה שהודה לא אסיק אדעתיה שיש עדי 

 הזמה, ואין הודאתו כלום דמחמת עדים היא.

 בשםהשיטה מקובצת הקשה  וכו׳.גמ׳, בעדות שאי אתה יכול להזימה ) יב

לימא דפליגי בפלוגתא דר׳ אלעזר ברבי שמעון ורבנן, דלכולי הרא״ש, 

עלמא הודאה דטביחה לאו הודאה, וכגון דאתו סהדי ואמרו ליה, גנבת, 

ואייתי איהו סהדי והזימום, והודה, ואחר כך באו עדים ואמרו דגנב וטבח, 

בקנס ואחר כך באו עדים פטור  דהוי מודה בקנס דחייב עצמו בקרן, ומודה

כרבנן דר׳ אלעזר ברבי שמעון, וסומכוס סבר כר׳ אלעזר. ותירץ, דהשיבו 

לפי דבריו דבעי לאוכוחי מהכא דאיכא פלוגתא בהודאה דטביחה אי 

הודאה היא או לא, ואוקמה דאייתי סהדי, ודחי ליה דלאו בהכי פליגי, 

א דהשתא מפרש דאמר ואוקמה כדאוקמה מעיקרא, ולא שני מידי אלא בה

ותירץ, דאם כן לא המהרש״א, בהדיא בפני פלוני ופלוני. וכעין זה הקשה 

 הוי פליג סומכוס בתשלומי ג׳ וד׳ בלחוד, והוי פליג אף בתשלומי כפל.

 בשםהשיטה מקובצת כתב  גמ׳, הוי ליה עדות שאי אתה יכול להזימה.) יג

י לקי, מיקרי דיש אומרים, דאם הוזמו אפילו מלקות ליכא, דאהרא״ש, 

(ב.) גבי בן גרושה. ויותר נראה, במכות שפיר אתה יכול להזימה, כדחזינן 

דלקו אלאו ד״לא תענה״, דדוקא לענין ממון מהני הודאתו, דהודאת בעל 

דין כק׳ עדים דמי, ואי אפשר להזימם, אבל לענין מלקות אין הודאתו 

התם דמרבינן  מועלת, דסוף סוף העידו שקר. ולא דמי לבן גרושה, דשאני

מלקות דידהו מ״והיה אם בן הכות״, ומסתבר לאוקמי קרא היכא דלא 

אפשר לקיים ״כאשר זמם״ לעולם. אבל עדות דגניבה, דאלמלא הודאתו 

והאור אפשר לקיים ״כאשר זמם״, לא מוקמינן עליה קרא ד״והיה וכו׳״. 

לא, (לג.) דממונא לקובכתובות (פ״כ מעדות ה״ח) כתב, דכיון דאיתא שמח 

אם כן הוא נגד השכל לומר, דכשמסייע לעדים ילקו וידונו בחמורה, ועל 

 (כאן אות סג). ועיין קובץ שיעורים כרחין יפטרו ממלקות.

אם כן כל אחד יפטור מקנס, בחידושי רבי מאיר שמחה, הקשה  גמ׳, שם.) יד

שיודה לעדים, שהיה בפניהם. ותירץ, דכיון דאי יזומו יתן אמתלא לדבריו 

הודה כדי להיפטר, נמצא דחוזר וניעור הדבר, ושוב הוי עדות ויאמר ד

  שאתה יכול להזימה.

דרבנן סברי דפסול הדרכי דוד, ביאר גמ׳, הני מילי היכי דלא ידעי וכו׳. ) טו

דעדות שאי אתה יכול להזימה, אינו משום דמשקרים, דשנים לעולם 

נאמנים, אלא דגזירת הכתוב הוא, וסומכוס סבר דהוא משום חשש 

 משקרים, ולהכי היכי דמסייע להם הבעל דבר שפיר דמי.ד

ועדים המוזמים משלמין תשלומי רש״י ד״ה רבנן פטרי ליה, בסוה״ד, ) טז

דרש״י לעיל (ד״ה רבנן סברי), בצפנת פענח כפל לבעלים במקום גנב. תמה 

 כתב, דהן משלמים לגנב והגנב לבעלים. בד״ה ואייתי בעל הבית 

 

 
מעיקרא מאי השיטה מקובצת, הקשה א ר׳ שמעון וכו׳. גמ׳, והא מדסיפ) א

קסבר, וכי לא ראה דסיפא ר׳ שמעון. ועוד, הא אסיק לקמן דר׳ שמעון לא 

קאי אמילתא דסמיכא ליה, דהיינו גנב והקדיש, אלא אגונב הקדש וכו׳, ואם 

כן מאי פריך ״הא מדסיפא וכו׳״, הא שפיר איכא למימר דהך רישא אליבא 

איל ור׳ שמעון דסיפא לא קאי עלה כלל. ועוד, דליקשי נמי דר׳ שמעון, הו

אהך שינויא, ״לפלוג וליתני בדידה במה דברים אמורים שפטור בקדשים 

שחייב באחריותן דלא הוי מכירה, אבל קדשים שאין חייב באחריותן חייב״. 

תירץ והמהרש״א  ואקושיא ב׳ כתב דאפשר לומר דעדיפא מינה פריך.

, דכי היכי דמקרי ברשות בעלים כיון דחייבים באחריות, (קושיא א׳), דדייק

וחייב הגנב על הטביחה, הכי נמי בהקדישו גנב באחריות, ברשותיה קאי, 

ולא הוי מכירה, ופטור אשעתא דהקדש. ופריך, דמדקתני סיפא ר׳ שמעון 

אומר וכו׳, משמע דרישא לאו ר׳ שמעון, ולית ליה לתנא קמא הך סברא 

ופטור הגנב על הטביחה בגונב הקדש מבית בעליו, ואם דברשותיה דמריה, 

 כן הכא נמי לאו ברשותיה קאי והוי מכירה, וחייב אשעתא דהקדש.

 הרשב״א,היינו בקדשי בדק הבית. הקשה תוס׳ ד״ה והשתא, בתוה״ד, ) ב

אבל בקדשי  ,במה דברים אמורים בקדשי מזבח ,אכתי לפלוג ולתני בדידה



 

 
 

 

 ו

 בד״ה גנב).(עט.) התוס׳ לקמן (וכן הקשו  בדק הבית משלם תשלומי ד׳ וה׳.

ברייתא דלקמן  לאוקמא לההיאוומשום הכי רצה לדחות לההיא אוקימתא, 

ופליגא אמתניתין דסתם הקדישו של שור הקדש מזבח הוא,  בקדשי מזבח,

עוד כתב, . מהלכה הרי״ףדחאה  כתב דמשום הכי, ותיןוליתא מקמי מתני

טפי לאיפלוגי  תיןיה לתנא דמתניניחא למשום האי סברא ד דיש לומר,

טבח,  ר כךהקדיש להקדיש ואח ר כךבשוורים של הקדש מזבח בין טבח ואח

. (וכן כתבו התוס׳ שם). מלמפליג וליתני בין קדשי מזבח לקדשי בדק הבית

(פ״ב מגניבה ה״א) לא חילק בין קדשי מזבח לקדשי בדק הבית. והרמב״ם 

ביאר סברת והתוס׳ רי״ד מיפלג. והראב״ד (שם) השיג עליו דהווי ליה ל

מו עליו, שהרי בעלים מוסיפים דאי הקדישו לבדק הבית נמי ְׁש  הרמב״ם,

 חומש בפדיונו, וכל אדם אין מוסיפים חומש. 

התורת חיים,  הקשהגמ׳, אמרי רבי שמעון אמילתא אחריתי קאי וכו׳. ) ג

אמאי לא קאמר חסורי מחסרא כדאמר בשאר דוכתי. ועוד, למה הוצרך 

 וסיף ולהגיה הא דאין הגונב אחר הגנב וכו׳. ועוד, דהא תני ליה בהדיאלה

(סד:), והוי בבא יתירא. ועוד, אמאי הפסיק לפרש טעמא דתנא קמא לעיל 

קודם שסיים מילתא דר׳ שמעון. ולכך פירש, דאינו מגיה כלום, אלא אמר 

  דר׳ שמעון קאי אמתניתין דריש פירקין דאין הגונב אחר הגנב וכו׳.

מכי שחט ביה פורתא אסרה וכו׳. וס׳ ד״ה ור׳ שמעון, בסוה״ד, ת) ד

תירץ, דהוי מצי לשנויי דאיירי כגון דשחט מקצת סימנים בפנים  והרשב״א

תירץ, דשפיר הוי דמריה והמרומי שדה (עב:). לעיל וגמרן בחוץ כדמשני 

, דהשוחט קדשים ד״ה שיש (קכ:)הרשב״ם בבבא בתרא קטבח, דהא כתב 

ו פתח מצי למשאל אהקדשו, מיהו שחיטה שאינה ראויה בחוץ אם יש ל

היא, כיון דליכא סברא דכל העומד לישאל וכו׳, שהרי אינו מצווה לישאל 

 על הקדישו, וגם אינו תלוי בו בלבד.

ואם תאמר וכו׳, הא יכול תוס׳ ד״ה שחיטה שאינה ראויה, בתוה״ד, ) ה

(יו״ד ביהודה בשו״ת נודע דלמאי דכתב הכובע ישועה, לפדות וכו׳. כתב 

תנינא ס״ט), דלרבא דסבר דמילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא 

מהני. אפשר לומר כן נמי בשחוטי חוץ לר׳ שמעון, דאף דלחיוב שחיטת חוץ 

חשיב שחיטה, מכל מקום לא מהני לטהר מידי נבילה, ויש ליישב קושית 

ואי עביד  התוס׳, דלא מהני פדייה להכשירה לאכילה, כיון דבאיסור שחט

 לא מהני. 

, בגנזי הגרע״אויש לומר דמום שהוא מחיים וכו׳. הקשה בא״ד, בתוה״ד. ) ו

כיון ששחט סימן אחד, שוב אין תקנה אף אם יגמור בפנים, ונאסר משום 

(כט:). וכיון דלא היה ראוי לכלום, אין לך מום בחולין שחוטי חוץ כדאיתא 

י מום מכח תחילת השחיטה, גדול מזה, והוי מום מחיים, דכהאי גוונא דהו

 (ל.).בחולין מקרי מום, כדאיתא 

דאין  המרומי שדה,אבל מום דלאחר מיתה וכו׳. כתב  בא״ד, בתוה״ד,) ז

מיתה, דתיכף דשחט  קודםכוונתם מום דלאחר מיתה ממש, דהא נעשה 

מקצת סימן אין לך מום גדול מזה. ועוד, מאי שייך מום לאחר מיתה, הא 

 מיתה. בשעתא. אלא כוונתם למום שנעשה כיון דמת עץ בעלמא הו

 

 
דיש הרש״ש, כתב גמ׳, וריש לקיש אמר בשוחט בעלי מומין בחוץ. ) ח

להסתפק אי דוקא נקיט בחוץ, אבל בפנים אסור כחולין בעזרה ממעוטי 

(נז:), או כיון דעדיין לא נפדו, בקידושין ד״ושחטו ושחט אותו וכו׳״, דמייתי 

שים עלייהו, ולא אימעיטו אלא חולין דוקא, או לאחר ם קדומועלין בהן, ֵש 

שנפדו. ולא מסתבר לומר דגם להאי ענינא אמרינן כל העומד ליפדות כפדוי 

(פ״ז מ״ד) כתב, דאם שחט בעלי מומין בפנים הוי שחיטה והתוס׳ יו״ט דמי. 

 שאינה ראויה.

הפני יהושע, הקשה  גמ׳, לריש לקיש שחיטה מתרת והלא פדייה מתרת.) ט

בחידושי רבי מאיר אי לא מוקי לה כגון שפדאה ואחר כך שחטה. ותירץ אמ

דאם חל הפדיון אף על ידי מי שאינו שאינו בעלים, הבהמה שייכת  שמחה,

 לפודה ודידיה קא טבח.

אמאי נקט המהרש״א, ופריך לרבין וכו׳. הקשה רש״י ד״ה תהי, בתוה״ד, ) י

יך, דמוקי לה בנשפך הוכיחו דלר׳ דימי פרהתוס׳ בד״ה והלא, לרבין, הא 

הדם, דלרבין לא קשה מידי, דכיון דנזרק לבסוף הוי שחיטה ראויה. וכן 

הפני יהושע, דרש״י ותירץ תלמידי רבינו פרץ.  בשםהשיטה מקובצת הקשה 

דכל שחיטת קדשים, אף ד״ה שחיטת קדשים, (פ:)  בחוליןלשיטתו וגירסתו 

התוס׳ דהביאו בשמו על גב דנזרק לבסוף, שחיטה שאינה ראויה מקרי, וכ

לרבין קשה, וכל שכן לר׳  דאפילו.  והא דנקט רבין, היינו ד״ה והלא זריקה

 דימי.

ובבעלי מומין מעיקרן  עסקינן וכו׳. רש״י ד״ה וכל העומד, בתוה״ד, ) יא

דאף בבעל מום מעיקרו שייך קדשים שחייב באחריותן, התוס׳ רי״ד, ביאר 

שור בעל מום ואמר יהא קדוש כגון שאמר הרי עלי עולה, ואחר כך הפריש 

זה לדמיו שאביא מדמיו עולתי, וחלה עליו קדושת דמים, וחייב באחריותו 

נשאר והפני יהושע שאם יאבד צריך להפריש דמים אחרים לקנות עולתו. 

 בצריך עיון. 

הרש״ש, כגון תודה וכו׳. הקשה רש״י ד״ה לן לפני זריקה, בתוה״ד, ) יב

פסל בשקיעת החמה ותו לא חזי לכאורה אפילו שלמים נמי, דהדם נ

למיזרק. ואין לומר, משום דלא פסיקא ליה, דאם לן הדם בראש המזבח, 

מצי לזרוק למחר, דאין לינה מועלת שם. דהא לרבא לינה מועלת שם. ועוד, 

דבדם לכולי עלמא לא מהני העלאה לראש המזבח. ותירץ, דלא פסיקא ליה 

ן, אם עלה לא ירד  פד.), דבלָ  בזבחיםלאוקמי בשלמים, משום דקיימא לן (

בין דם וכו׳, אבל בהנאכלין ליום אחד לא בד״ה הלן (שם) רש״י ופירש 

 מהני, דמונין מיום הזביחה. 

 דלמא כשנפדית איירי וכו׳. ותירץתוס׳ ד״ה והלא פדייה, בתוה״ד, ) יג

דעל כרחך לא נפדה, דאין כח לגנב להוציא קדשי חבירו התוס׳ רי״ד, 

והפנים מאירות  (סח:) גבי צנועים לענין מעשר שני. יללע לחולין, כדאיתא

תירץ, דלרש״י לשיטתו לא קשה מידי, דסבר [עיין לעיל אות י], דכל שחיטת 

קדשים, אף דהדם נזרק לבסוף, הוי שחיטה שאינה ראויה. וכמו כן הכא, אף 

והנחלת  דפדה לבסוף מכל מקום בשעת שחיטה הוי שחיטה שאינה ראויה.

התוס׳ לעיל בד״ה וריש לקיש,  ושית תוס׳, דהא כתבותמה אקישראל 

דלריש לקיש איירי שהקדישו בעלים ביד גנב, ואם כן סתמא דמילתא 

תירץ והפני יהושע  שהגנב אינו יודע כלל שהקדישו הבעלים, שיפדה אותה.

קושיית התוס׳, דאי אפשר לאוקמה בהכי, כיון שאין החיוב דטביחה חל 

בר החזיר הגנב הקרן לבעלים דהיינו ליד הגזבר, קודם שנפדית, ומשנפדית כ

דכל בעלי מומין דינם לפדותם מיד הגזבר. ואם כן הוא הדין לאחר שחיטה, 

 כיון שהוחזר הקרן קודם שאפשר להעמידו בדין.
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(פ:) והתוס׳ בחולין ועוד יש לומר וכו׳. תוס׳ ד״ה כל העומד, בתוה״ד, ) יד

קיש בשוחט בעלי מומין תירצו, דר׳ אושעיא משני כריש לבד״ה דכמה 

בחוץ, ומשום דכל העומד לפדות כפדוי דמי, ואף דלית ליה כל העומד 

לזרוק כזרוק דמי, היינו משום דזריקה תלויה בשחיטה ושחיטה צריכה 

 לזריקה, אבל פדייה אינה תלויה בשחיטה, דאף קודם שחיטה יכול לפדותה.

 

 
קא:),  השפת אמת (מנחות שההק גמ׳, ר׳ שמעון אומר פרה מטמאה וכו׳.) א

דלמא דווקא בפרה אמר רבי שמעון הכי, כיון דיכול לפדות גם עכשיו, אבל 

אי לא פדאו ועכשיו שוב אינו יכול לפדותו, לא יטמא טומאת אוכלין, דתרי 

הואיל לא אמרינן. ותירץ, דלשון ״שהיתה״ משמע דעכשיו אין יכול 

 .אשון)התוס׳ בד״ה פרה מטמאה (הרלפדותה, כדכתבו 

הא אית ליה לר׳ שמעון תוס׳ ד״ה פרה מטמאה (הראשון), בתוה״ד, ) ב

דחדא ועוד והתוס׳ שאנץ,  הרשב״אדפרה קדשי בדק הבית וכו׳. ותירצו 

קאמר. חדא, דהשתא בת פדייה היא ויש לה עדיין שעת הכושר. ועוד, 

אפילו לדידכו דבעיתו העמדה והערכה, מטמאה טומאת אוכלין, הואיל 

שעת הכושר, שהיתה בת פדיה בעודה מפרכסת. וכן תירץ והיתה לה 

 רבינו ישעיה. בשםהשיטה מקובצת 

ונראה לפרש וכו׳ לאחר הזאה דאין סברא שתהא בת פדייה בתוה״ד, ) ג

דלאחר הזאה אין יכול רבינו ישעיה,  בשםהשיטה מקובצת וכו׳. ביאר 

 לפדותה דהויא כקדשי מזבח דבעו העמדה והערכה.

ובספר ים והא כל העומד להזות כמוזה וכו׳.  ואם תאמרבתוה״ד, ) ד

(בעמוד ב) תירץ, דכיון דאמרינן דעומד ליפדות כפדוי, אם כן התלמוד 

אמאי יהא עומד לפדות יותר הכובע ישועה, מעולם לא עמד להזות. והקשה 

 מלהזות, הא אף ההזאה מצוה היא בלא מצא נאה ממנה.

הפני מחיים וכו׳. כתב ומיהו שעיר המשתלח קשה לר״י שיטמא בתוה״ד, ) ה

(קה.) (הובא בתוס׳ בזבחים דאף דלר׳ מאיר מטמא מחיים כדאיתא יהושע, 

התוס׳ הבא). מכל מקום ליכא למימר דלר׳ שמעון נמי מטמא, דהא כתבו 

(השני), דמילתא דר׳ שמעון קאי אפלוגתא דר׳ מאיר בד״ה פרה מטמאה 

פא פרים ושעירים וחכמים, ואם כן משמע דפליג. והא דנקט ר׳ שמעון בסי

הנשרפים אינן מטמאים, ולא נקט שעיר המשתלח, היינו לרבותא, דאף 

דחכמים מטמאים, איהו מטהר. וכל שכן שעיר המשתלח, דאפילו חכמים 

 מודים, מפני שהוא חי.

ובשיטה ויש לומר דכל העומד וכו׳, מידי דהוה אבן פקועה וכו׳. בתוה״ד, ) ו

אין לטמאו טומאת אוכלין, דדבר  הוסיף, דבדבר חי, בשום עניןמקובצת 

סימן מ),  טהרות(הקהילות יעקב נראה לעינים הוא שאינו אוכל. וכתב 

דמשמע מדבריהם דהחי אינו מקבל טומאה משום שאינו אוכל, ודלא 

שאין מקבל טומאה משום עצם בד״ה בהמה, (קכח.) בתוס׳ בחולין כדמשמע 

ר לקרקע דאין מקבל היותו חי אף אם יש עליו תורת אוכל, וכדין מחוב

 טומאה אף על פי שהפירות ראוים לאכילה.

נראה לר״י דלא דק וכו׳, ונראה בתוה״ד,  השני),תוס׳ ד״ה פרה מטמאה () ז

 טהרות(הקהילות יעקב שטמא הבצק וכו׳ על ידי צירופן לכביצה. הקשה 

סימן ל״ח), מנלן האי סברא שהכזית עצמו מטמא ומצטרף, הא יש לומר 

יעור לטמא ושיעור לקבל טומאה, צריך שיהא שיעור דאחרי דבעינן ש

מטמא מלבד השיעור לקבלת טומאה. ותירץ, דהא דבעי כביצה לקבל 

טומאה, אינו משום שאי אפשר לחול טומאה על פחות מכביצה, אלא 

דצריך שיהא כביצה אוכלין ביחד, ובדאיתא להאי שיעורא כל משהו שבה 

ד״ה (פב.)  רש״י בחוליןאה. מיהו יכול להיטמא, אף כשאין השאר מקבל טומ

סבר, דכיון דצריך כביצה לקבלת הטומאה, ענינו הוא ואמר ריש לקיש 

 דדוקא כביצה שלם יכול לקבל טומאה ולא מקצת.

החזון ואומר ר״י דיש לחלק בין שעיר המשתלח וכו׳. הקשה בתוה״ד, ) ח

, ג), הא מכל מקום השתא לאו אוכל הוא. וכתב״סימן ה׳ סק עוקצין(איש 

דלולי דבריהם יש לומר, דלא אמר ר׳ מאיר אלא בשעיר המשתלח, דעומד 

לשלוח ולטמא שולחו, אבל נבילה אינה עומדת לטמא אחרים דדלמא לא 

כתב, דלולי דבריהם יש לומר, דטעמא דר׳ והפני יהושע יגעו בה לעולם. 

מאיר בשעיר המשתלח משום דכל העומד לדחות כדחוי דמי, כקושית 

(הראשון), וסבר, דאפילו לשויא שאין אוכל פרה מטמאה התוס׳ בד״ה 

 כאוכל מהני כל העומד, ובבן פקועה ובדגים גופייהו סבר כמאן דמטמא.

ויש לומר דאי חשיבא אוכל מקבל טומאה משני ושלישי וכו׳. בתוה״ד, ) ט

(פ״י בפרה ד), מהא דתנן –קמא סימן מ״א ס״ק ב קדשים(החזון איש הקשה 

אוכלין ומשקין וכתבי הקודש טמא, והוא הדין בנגיעה. מ״ג) דהניחו על גבי 

 וצריך לומר, דר׳ שמעון סבר כר׳ יהודה דפליג התם במתניתין.

 

 
ואם כן מנא ליה לריש לקיש וכו׳. כתב תוס׳ ד״ה אומר היה, בתוה״ד, ) י

דאריש לקיש לא קשה מידי, דמצי סבר כקושייתם דמודה ר׳ המהרש״א, 

בת פדייה אלא מדאורייתא, ולהכי מטמא וכו׳. ועיקר שמעון דמדרבנן לאו 

והפני קושיתם מסוגיא דשבועות, דמוקי הך דאין לה פדייה דלא ר׳ שמעון. 

כתב, דשפיר קשה לריש לקיש, דמדקאמר ״אומר היה ר׳ שמעון יהושע 

 וכו׳״, מכלל דרבנן פליגי עליה בהא דפרה נפדית.

(אות עא), אמאי הוי עורים הקובץ שיוזה דוחק לומר וכו׳. הקשה בא״ד, ) יא

דוחק, הא כיון דמדרבנן לאו בת פדייה, ודאי לא יפדוה, וממילא אינה 

כתבו, דלא אמרינן כל בד״ה והלא זריקה (עו:) והתוס׳ לעיל עומדת ליפדות, 

 העומד וכו׳ אלא במקום שמצוה לעשות כן.

המצפה הקשה גמ׳, אמר לך וטבחו או מכרו וכו׳ קדשים הואיל וכו׳. ) יב

(צ.), דלר׳ יוסי הגלילי דאמר קדשים קלים ממון בפסחים מהא דאיתא ן, אית

בעלים הן הוי מכירה. ואם כן, טפי הוי ליה לריש לקיש לאוקי אליבא דר׳ 

יוסי הגלילי ובתמימים, מלאוקי בבעל מום בחוץ. ותירץ, דעל כרחך ליכא 

א לאוקי הכי, דאם כן אמאי פוטר בקדשים קלים דאין חייב באחריותם, ה

ד״ה מאי (קיב:) רש״י בסנהדרין סוף סוף ממון בעלים הם. ועוד, דפירש 

 דר׳ שמעון לית ליה דר׳ יוסי הגלילי דקדשים קלים ממון בעלים הן. קאמר

תירץ והשיטה מקובצת ומוכר בשבת וכו׳. תוס׳ ד״ה כל היכא דאיתא, ) יג

תמה, מאי סלקא והמרומי שדה , דאיתא בטביחה על ידי אחר. הרא״ש בשם

תירץ, דלא ניחא והנחלת ישראל תייהו דתוס׳, הא ודאי איתא בטביחה. דע

לתוס׳ בהאי תירוצא, דאכתי תקשי לר׳ שמעון דסובר שחיטה שאינה ראויה 

לא שמה שחיטה, ופוטר אף בטובח על ידי אחר, ואפילו הכי מחייב בגנב 

תירץ, דטביחה בשבת לא מיקרי ליתא בטביחה, כיון והדרכי דוד בשבת. 

משום דלא מחייב הוא, אלא משום דקים ליה בדרבה מיניה, מה שאין דלאו 
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 כן מכירה בקדשים ליתא כלל. 

 רש״י לעיל, לדעת הרא״שהקשה בשם  והשיטה מקובצת  שם.בא״ד, ) יד

דשור הנסקל אסור בהנאה אף קודם שסקלוהו, בד״ה אינו מוקדש, (מה.) 

לקיש הא  וריש אמאי יתחייב כשטבחו, הא ליתא במכירה דאסור בהנאה,

 ד״ה מכור(שם) לרבינו תם בתוס׳ בההיא מילתא. ובשלמא  לעילאיירי 

והתוס׳ בכתובות דאמר דאיתיה במכירה דשרי לאתהנויי מחיים אתי שפיר. 

תירצו, דדוקא בקדשים אמר ריש לקיש משום דחמירי, בד״ה גנב (לג:) 

דלתניהו במכירה כלל, אבל שור הנסקל אם ימכרנו לעובד כוכבים אין 

 תופס דמיו.

(מצוה נד המנחת חינוך מכבשה ותיש וכו׳. כתב רש״י ד״ה גנב כלאים, ) טו

אות כח), דנראה, דדווקא נקט להני תרי, דתרוייהו מין בהמה, דבכל מיני 

בהמה נוהג תשלומי ד׳ וה׳, דשור ושה לאו דוקא. אבל תייש הבא על 

ילו אם הצביה וילדה, וגנב הולד, בודאי פטור, דמצד האם הוא חיה. ואפ

נאמר דחוששין לזרע האב והוי מקצת שה, מכל מקום אינו חייב, דבעינן 

(עח:), והכא על המקצת חיה אינו חייב.  לקמןוטבחו כולו בחיובא כדאמרינן 

אבל בצבי הבא על התיישה אם נאמר דחוששין לזרע האב, הוי ליה מקצת 

לן פטור ואי  שה ופטור, ואי אין חוששין הוי כולו שה וחייב, וכיון דמספקא

תפס לא מפקינן מיניה. ומסיק לבסוף, דאפשר דלא דמי לטבח שור של 

שותף, דהתם פטור אף על מקצת שה שבו, מה שאין כן בצבי הבא על 

יות שבו התיישה, דעל כל חלק שה שבו חייב, ושפיר הוי וטבחו לכול ׂש

 בד״ה וצריך.(קלב.) התוס׳ בחולין באיסורא, וכהאי גוונא חילקו 

ואדרבה מההיא קרא הוי בנין אב דרבא. ׳ ד״ה זה בנה, בתוה״ד, תוס) טז

דמכל מקום שפיר קאמר דלא כר׳ יהושע, דלדידיה כיון הפני יהושע, ותירץ 

דאסר ליה באכילה לא שייך תו בנין אב דרבא. לא לענין גבוה, דהא אפילו 

להדיוט אסור. ולא לענין פטר חמור, דהא סבר, דבכלל בהמה טמאה היא 

 א דאין פודין.ופשיט

עח.) תירץ, לקמן (והרשב״א ועוד אמאי לא פריך טריפה וכו׳. בתוה״ד, ) יז

דהוא הדין דפריך אטריפה. אלא רישא נקט, דקתני גנב כלאים וטבחה 

טריפה ומכרה, וכאילו אמר ברייתא דכלאים היאך אפשר, והא ״שה״ כתיב. 

ן כדברי ועוד, דכלאים קשה לכולי עלמא, אבל טריפה אין קשה אלא לרבנ

 ריש לקיש דר׳ שמעון פליג עלה. 

ויש לומר דמילתא דרבא וכו׳ אבל הכא תוס׳ ד״ה גבי גניבה, בסוה״ד, ) יח

דצריך לומר, דהא דפריך הגמרא לעיל, המהרש״א, כתיב נמי שור. כתב 

״כלאים שה כתיב ואמר רבא וכו׳״. הוי מצי לשנויי דלא אתמר דרבא אלא 

דאכתי תיקשי למעט כלאים משור  אהיכא דכתיב ״שה״ לחוד, אלא כיון

 ושה דאי אתה יכול להוציא כלאים מביניהם, הוצרך לשנויי ד״או״ לרבות.

 

 
דלמא אי לא הרשב״א, הקשה גמ׳, אי אמרת בשלמא או למעט וכו׳. ) א

כתיב אלא חד ריבויא הוה מוקמינן ליה לנדמה, אבל כלאים אסור, לכך 

אים. ותירץ, ד״משור וכשב״ אית לן איצטריך תרוייהו כדי לרבות את הכל

טפי לרבויי כלאים, ולא נדמה, כלומר, אותו שאי אתה יכול להוציא 

מביניהם דהיינו כלאים, אבל נדמה שאפשר להוציא מביניהם, אי לאו 

 דאיכא ריבויא אחרינא לא הוה מרבינן לה.

בחידושי רבי כל שכן נדמה דקיל. הקשה  רש״י ד״ה מדסיפא, בסוה״ד,) ב

(ח״ב סימן מח), דמשמע דמנדמה אפשר למילף כלאים. וקשה, ייב אריה ל

מאי שייכי אהדדי, הרי נדמה אינו בחפצא כלאיים כלל, ופסולו משום 

שאינו דומה לאימו. ותירץ, דאף דילפי כלאיים ונדמה מתרי קראי, מכל 

מקום יסוד פסולם אחד הוא, דעיקר פסולו דנדמה אינו משום דאינו דומה 

אלא משום דנאמר בתורה ״שור או כשב או עז״ והם מינים  לאימו בעלמא,

הראויים לקרבן, ונאמר בזה דבכל מין ומין בעינן שיהא שמו עליו בשלימות, 

ואין תורת עז עליו עד שיהא גם ממשפחת עיזים. ויסוד פסול כלאיים נמי 

אינו משום דחל עליו שם כלאיים, אלא משום שמעורב מכבש ועז ואין כאן 

 או כבש גמור.עז גמור 

ואומר ר״י וכו׳ דלחומרא מקשינן. תוס׳ ד״ה והא גבי קדשים, בתוה״ד, ) ג

אם כן מאי פריך ״אדרבה מדרישא לרבות סיפא נמי המצפה איתן, הקשה 

לרבות״, הא טפי ניחא למימר מדסיפא למעט, רישא נמי למעט, דהוי 

וי דלר״י לא הבד״ה הזכר, (קלו:) התוס׳ בשבת לחומרא. ותירץ, דכתבו 

חומרא למיפסל קרבן אלא גבי נדבה, דלא שייך שאם לא מצא אחר יהא 

יושב ובטל. אבל גבי חובה, אדרבה הוי קולא אי פסלינן, דאם לא מצא אחר 

יהא יושב ובטל מלהביא חובתו. ואם כן אפשר לומר, דהא דפריך ד״נימא 

סיפא לרבות כלאים להיתר״, היינו בקרבן חובה, דאם נאסר לא חשיב 

 .חומר

דהוי כאילו כתיב ביה שה מגזירה שוה תוס׳ ד״ה אי למעשר, בתוה״ד, ) ד

דלא ניחא להו למימר דיליף מגזירה שוה ד״תחת המהרש״א, דהעברה. כתב 

תחת״ מקדשים. דאם כן פשיטא דלא הוה איצטריך לבנין אב, דמהך גזירה 

שוה לחוד נמי איכא למילף. מה שאין כן מגזירה שוה ד״בכור״ בלבד ליכא 

ילף, למאי דסלקא דעתין השתא דליכא מיעוטא לכלאים גבי בכור, למ

בד״ה גבי  (עז:)התוס׳ לעיל ואיצטריך לבנין אב. מיהו הקשה, דהא כתבו 

דבנין אב דרבא לא אתמר אלא היכא דכתיב ״שה״ לחוד, והכא גבי גניבה, 

 בכור כתיב ״אם שור אם שה״.

למה הראב״ד,  שםבהשיטה מקובצת הקשה גמ׳, אלא לענין פטר חמור. ) ה

דבנין אב דרבא מ״שה״ דפסח, נימא בד״ה זה בנה, (עז:) התוס׳ לעיל שכתבו 

(יב.) ״תפדה בבכורות מה להלן זכר תמים ובן שנה אף כאן. ותירץ, דאמרינן 

 תפדה״ ריבה.

וכולה סוגיא דבכורות לא משמע כפירושו וכו׳, תוס׳ ד״ה לטמא, בתוה״ד, ) ו

דיש לומר, דנהי דלא הפני יהושע, וכתב  לא קאי אסימנים דקרא כלל וכו׳.

איירי התם מסימנים דקרא, היינו לרבותא, דאפילו אי לא דמי כלל בסימנים 

דקרא לאמו, אלא במלתא אחריתי, שרי באכילה. וכל שכן אי דומה באחד 

מסימנים דקרא לאמו, דהוי בכלל דומה מקצת לאמו. וגם מה שכתבו התוס׳ 

זה גורם, קשה, דלמסקנא אמרינן התם דטעמא דר׳ יהושע משום דזה ו

 דסבירא ליה לר׳ יהושע דזה וזה גורם מותר, והכא מיתורא דקרא קדריש.

ודלא כר׳ יהושע כל שכן דהוי דלא כר׳ אלעזר. והקשה בסוה״ד, ) ז

דלפירושם, הא דקאמר דלא כר׳ יהושע, היינו דמאי דנפקא ליה הרשב״א, 

יבא דר׳ אלעזר מבנין אב לר׳  יהושע מ״שה כשבים״, נפקא ליה לרבא אל

ד״שה״, ולא אשכחן כי האי לישנא במשמעות דורשין. לכך פירש, דרבא 

אליבא דר׳ אליעזר מפיק בנין אב ד״שה שה״ להוציא כלאים אלו, דטמא 

רו מהטמא אין פודין בו פטר חמור, מכלל דמותר ּוּבשנולד מהטהור וִע 
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ה הוא דלא כר׳ יהושע, באכילה, דאי אסור באכילה פשיטא דאין פודין בו, וז

דאלו לר׳ יהושע אפילו באכילה אסור, ואין צריך לומר לפדיון חמור, ולא 

איצטריך בנין אב ד״שה״ למעוטי. ובדוקא נקט ר׳ יהושע, דלר׳ אליעזר 

דפליג עליה שפיר אצטריך, ולר׳ יהושע אתי בנין אב דרבא למעוטי פדיון 

 פטר חמור בכלאים דעלמא, הבא מעז ורחל.

 

 
הראב״ד,  בשםהשיטה מקובצת כתב גמ׳, הדר פשט גנב פטר עצמו וכו׳. ) ח

דדוקא כשאבד ממנו קאמר, שלא יהא אחריות הגנב חמור משל נודר, אבל 

אם אכלו, הרי נהנה מן ההקדש שור, וקרן מיהא משלם להקדש, וכל שכן 

באור (וכן  בחידושי רבי מאיר שמחהאם ישנו בעין שמחזיר להקדש. וכתב 

פ״ב מגניבה ה״א), דאפשר דדוקא בנאבדה פטור, דכל היכי דאיתא, בי שמח 

 גזא דרחמנא איתא, אבל אם מת או נשרף חייב הגנב לשלם להקדש.

(פט״ז ממעשה הקרבנות ה״ז) כתב, דאם נאבדה פוטר גמ׳, שם. והרמב״ם ) ט

(פ״ב האור שמח, הבעלים עצמו בכבש. ולא כתב הא דהגנב פטור. וכתב 

דהיינו משום דסבר, דהגנב חייב לשלם הקרן, ורק לענין כפל  ,מגניבה ה״א)

בעי אם משלם דמי שור, ואליבא דר׳ שמעון דמחייב תשלומי כפל לבעלים 

 הראב״דוכן כתב  רש״י ד״ה גנב פטר  בקדשים שחייב באחריותן, (וכפירוש

 בתירוץ ב), ולא קיימא לן כר׳ שמעון. 

לסלקא הרש״ש,  ון. הקשהואליבא דר׳ שמערש״י ד״ה גנב, בתוה״ד, ) י

דעתך דאף למצוה מן המובחר חייב הגנב לשלם לו, אם כן אף בקדשים 

שאינו חייב באחריות, לחייב ר׳ שמעון, דמצי אמר אנא מצוה מן המובחר 

בעינא, להקריב קרבן אף שאיני חייב. ותירץ, דמכל מקום בעינן שיהא עיקר 

 הקרבן שלו.

השיטה מקובצת בשם הרא״ש, הקשה  מתני׳, או שהיתה לו שותפות.) יא

מאי קא משמע לן, הא כבר השמיענו ברישא דגנב משל אביו ומת אביו 

ואחר כך מכרו פטור, משום דיש לו בה שותפות. ותירץ, דשאני התם, דיש 

לו שותפות בכל אבר ואבר, והכא איירי אף בגוונא דאין לו שותפות אלא 

 באבר אחד, או בגיזה.

דהיינו כל דבר הראב״ד, ביאר  בשחיטה.גמ׳, רבי אומר דבר המעכב ) יב

שעושה אותה טריפה דהיינו, שאין הבהמה ניתרת בשחיטה דטריפה היא. 

כתב, דמסתבר דכל שאין עושה אותה נבילה אלא טריפה, אינו והרשב״א 

קרוי מעכב בשחיטה, דמעכב באכילה ולא בשחיטה, שהטריפה שחיטתה 

בר שעושה אותה נבילה מטהרתה מידי נבילה. אלא היינו, מכרה חוץ מד

(כא.) ניטל הירך וחלל שלה, נבילה. וכן מוכח בחולין כגון ירכה, דאיתא 

מטעמא דרבי, דכתיב ו״טבחו״ מידי דהוי אטביחה, לאפוקי מידי דלא הוי 

בטביחה, ונבילה הוא דלא הוי בתורת טביחה, אבל טריפה בשחיטה היא, 

 דשחיטתה מטהרתה מידי נבילה.

והוה ליה כטובח ומוכר ח שלא לדעת, בתוה״ד, רש״י ד״ה שותף שטב) יג

ז בהג״ה), תיפוק ליה שלא ״(סימן ל״ב סקהאמרי משה אחר הגנב. הקשה 

גנב אלא חציה. וכתב, דמוכח מהכא דשותפים שגנבו מקרי דכל אחד גנב 

כולו, רק דהתשלומין מחצין ביניהם, ועל כן הוה אמינא דכשטבח מתחייב 

 בכל הד׳ וה׳.

הקובץ שיעורים אעשה בה מלאכתי. ביאר שלושים יום, רש״י ד״ה חוץ מ) יד

(אות עו), דבדווקא נקט רש״י הכי, דאין לפרש שמכרה לו לאחר ל׳ יום, 

דאם כן אין זה שייך לשיור מכירה, דקודם ל׳ לא מכר לו ואחר ל׳ אין כאן 

שיור. על כן פירש שהמכירה היא לאלתר, אלא ששייר לעצמו תשמישין של 

 קנה הגוף מייד, וקנין הפירות נשאר אצל המוכר.ל׳ יום, דהלוקח 

דיש שהקשו, הרש״ש, כתב גמ׳, בעי ר׳ פפא גנבה קטעה ומכרה מהו. ) טו

דתיפוק ליה דהוי שינוי וקנאה, ושלו הוא מוכר, דשינוי שאינו חוזר לכולי 

ותירץ, דקטיעה לא בד״ה הן. (סה:) התוס׳ לעיל עלמא קני לחודא, כדכתבו 

(צו.) דלא קני,  לקמן דיקלא וקטליה דאמר ר׳ פפא מקרי שינוי, כמו גזל

 בד״ה עצים.(צג:) התוס׳ לקמן דבעינן שאף שמו ישתנה ידי השינוי, כדכתבו 

(סימן ל) כתב, דאיירי שקטע חתיכת התוס׳ רי״ד. והים של שלמה וכן תירץ 

 דכונתו ליישב הא דלא הוי שינוי.היפה עינים, בשר, וכתב 

מהיכא תיתי שתהא מתנה הרשב״א, הקשה  .גמ׳, גנב ונתן לאחר וכו׳) טז

לא:), ולענין גניבת נפש  בערכיןבכלל מכירה כאן, הא לענין בתי ערי חומה (

דמכל מקום נשתרש בחטא הראב״ד, פה:) אינו כן. ותירץ בשם  בסנהדרין(

 דומיא דטביחה ומכירה. ועיין באות הבאה.

 



מות כב, ג), דכל הני יליף לה (ש האור החיים כתב גמ׳, גנב והקדיש וכו׳.) א

מדכפל קרא ״אם המצא תמצא״. לומר, דדווקא שמצאוה בעין אצלו הוא 

דאין משלם אלא כפל, אבל כל שאינה בידו, בחזקת מכורה או שחוטה היא, 

, אמאי חייב בד׳ וה׳ הטל תורהוהוא הדין נתן או אבד או הקדיש. והקשה 

 בידו, דבזה ודאי פטור. כשאינה תחת ידו, הא אפשר שמתה או נתנבלה 

(סימן יז סקט״ז), דהא דחייב בד׳ וה׳ היינו החזון איש כתב  גמ׳, שם.) ב

מדרבנן, דכיון דחייל ההקדש על ידי קנין דרבנן, חשיב מכר מהתורה וחייב 

, אבל בקדושת הגוף התוס׳ בד״ה גנבד׳ וה׳. ודווקא קדושת דמים, כדכתבו 

 בהאי קרבן. לא תקנו חכמים שיקנה, שאין רצון חכמים

ה״ר יונתן,  בשםהשיטה מקובצת ביאר גמ׳, ושלח סבלונות לבית חמיו. ) ג

דקא משמע לן, דלא אמרינן דכיון דקדשה מקריא ״קנין כספו״, וחשיב כמי 

שנתנה לאשתו, דלא מקריא נתינה, דמה שקנתה אשה קנה בעלה. דלא 

 דמיא ארוסה לנשואה ומכירה גמורה היא.

דסתם קדושה דשור ושה דמחיים הוי וה״ד, תוס׳ ד״ה גנב והקדיש, בת) ד

הא הכא קתני סתמא גנב והקדיש, דמחיים, המהרש״א, למזבח. הקשה 

ומיירי בקדשי בדק הבית. ותירץ, דכיון דתני לה גבי כל הני מילי דטעם חיוב 

דידהו משום מכירה, מוכחא מילתא נמי דחיוב דגנב והקדיש משום דמה לי 

 י בדק הבית.מכרו להדיוט וכו׳ דהיינו קדש

(פ״ב מגניבה הט״ז) כתב, פטור והרמב״ם וכו׳.  הגנברש״י ד״ה פטור, ) ה

דפירש מתניתין המגיד משנה, השומר, ובהגביהו וכו׳ חייב השומר. וביאר 

כשידעו השומר או הבעל חוב שהוא גנבו, ואף על פי שהגונב מהגנב פטור 

בעלים. וגם מכפל, הכא כיון דהגנב לא קנהו, הרי אלו כגונבין מרשות ה

(אות ע) דסבר, הפלפולא חריפתא (סימן י) כתב כרמב״ם. וביאר  הרא״ש

 דאף בלא ידעו השומר וכו׳, אין שליח לדבר עבירה, ופטור המשלח. וכתב

 דלא רצה לפרש כפירושי רש״י, משום דלפירוש קמא קשההלחם משנה, 

ולפירוש בתרא קשה מה שהקשו התוס׳ התוס׳ בד״ה נתנו, מה שהקשו 

הראב״ד , דאין שליח לדבר עבירה, ותירוץ התוס׳ דחוק. והקשו וה״דבס



 

 
 

 

 י

אם כן, היאך בעי למיפשט מינה בגמרא, דתקנו משיכה והלחם משנה, 

כתב, דהוא והמגיד משנה בשומרים, הרי חייב משום גנב ולא משום שומר. 

מפרש הבעיא לענין כפל אי תקנו משיכה בשומרים שיתחייב השומר 

הרמב״ם דבפירוש כתב המרכבת המשנה, . והקשה בשמשכה כפל או לא

דקא משמע לן מתניתין דאין השומר חייב בשמירה אלא בפירוש המשניות, 

 אם כן עשה משיכה.

נראה דההוא פליג אאביי וכו׳, ואין נראה תוס׳ ד״ה או שהוציאו, בסוה״ד, ) ו

כתבו, דלא פליגי, בד״ה וברשות (לא:) והתוס׳ בכתובות לחלק כלל וכו׳. 

דקאמר דקני היינו לענין להתחייב באונסים, אבל אינו קונה שיהא שלו  דהא

השולחן (חו״מ סימן שנ״א אות א), דכן דעת הגר״א  בביאורלגמרי. וכתב 

 כתב כתוס׳ דידן.והטור (פ״ב מגניבה הט״ז). והרמב״ם (שם) ערוך 

שתקנו  כשםמדלא קאמר ד ,ורת חייםהתכתב גמ׳, כדרך שתיקנו וכו׳. ) ז

דאתי  ,נראה .כדאמר בתר הכי כשם שהקרקע נקנית כו׳ ,וחותמשיכה בלק

 במקום שמשיכה קונהו ,משיכה מעלייתאבעי דמשיכת שומרין  ,עינןולאשמ

ולא אמרינן דשומרין כיון  ,אבל לא ברשות הרבים ,דהיינו בסמטא בלקוחות,

 .משיכתן מהניא אפילו ברשות הרבים ,דאין קונין קנין גמור

והרא״ש דפשיטא דמשעת משיכה וכו׳. , בתוה״ד, תוס׳ ד״ה תקנו משיכה) ח

(בבבא מציעא פ״ח סימן ט״ו) כתב, דלהתחייב באונסים אף קודם משיכה 

בבבא מציעא חייב, דהא שומר חנם בלא משיכה חייב בפשיעה כדאמרינן 

(פ:), דהנח לפני הוי שומר חנם, ולא תקנו משיכה בשומרים אלא שלא יוכלו 

(כאן סימן י״א אות צ) מהא הפלפולא חריפתא הבעלים לחזור בהן. והקשה 

והפני יהושע, על דכתב הכא דגם לענין אונסים אין חייב עד שעת משיכה. 

כתב, דהכא לא דמי לההיא דהנח לפני, כיון דעדיין הוא רש״י ד״ה תקנו 

 ברשות בעלים.

 

 
הכובע ישועה, דבירושלמי הקשה גמ׳, ראוהו שהטמין בחורשים. ) ט

(פ״ח ה״א) איתא, ״וגונב מבית האיש״ ולא מראש גגו, אמר ר׳ בשבועות 

אלעזר הדא דתימא בגג שאינו מבוצר, ומבוצר כבית הוא. ואם כן קשיא דר׳ 

אלעזר אדר׳ אלעזר, דחורשים לא עדיף מגג שאינו מבוצר. וכתב, דצריך 

ה ״סוף ד(קב.) התוס׳ בכתובות לומר דהבבלי והירושלמי פליגי, כדכתבו 

(על הירושלמי) כתב, דכוונת הירושלמי ״ולא מראש גגו״ הרידב״ז אליבא. ו

דאי עושה במקום גלוי, התוס׳ בד״ה כיון, היינו, למעוטי מקום גלוי, כדכתבו 

(נז:), דטוען טענת גנב לעיל כתב, דקאי אהא דאמרינן והפני משה גזלן הוא. 

שנתרצה לשלם ולא רצה לישבע, ואחר כך נמצא הגנב משלם הכפל 

ר, ועלה דרשינן דדוקא אם נגנב מביתו של זה, אבל מראש גגו לא לשומ

 מקניא ליה כפילא, דכיון דלא הכניסה לביתו לא קנאה לענין זה.

דהטמין רש״י ותוס׳ ד״ה שהטמין, פירשו  גמ׳, שהטמין בחורשין וכו׳.) י

(פ״ב מגניבה הי״ז) כתב, היה העדר ביער כיון שהכיש את והרמב״ם עצמו. 

תוך האילנות והעצים, חייב בתשלומי כפל, אם טבחה או ב וטמנההבהמה 

אם כן מאי פריך הלחם משנה, מכרה שם משלם תשלומי ד׳ וה׳. והקשה 

״והא לא משך״, דכיון דהטמין הבהמה, מנין דלא הכיש הבהמה ומשכה 

להטמינה. ותירץ, דאפשר דהנהיגה בקול והטמינה. ולהכי פריך, ומשני 

א הוי משיכה לענין זה. ולפירושו אתי שפיר דהכישה, אבל הנהיגה בקול ל

מאי שנא לרש״י בד״ה וכיון, הא דפריך ״וכיון דראהו גזלן הוא״, דהוקשה 

מגנב שנטמן, ולפירושו אתי שפיר, דהוא אינו נטמן אלא הבהמה היא 

פירש, דהטמין הבהמה בענפי האילנות, והרשב״א בשם הראב״ד הנטמנת. 

בהמה, ומשני, שהכישה במקל וקא שעשה ענפי האילנות כסכך בפני ה

דפשיטא דמהני דלא הרשב״א, משמע לן דיער מקום משיכה הוא. והקשה 

דקא משמע לן דמהני בגניבה משיכה הכובע ישועה, גרע מסימטא. ותירץ 

בסימטא, דלא נימא דבעי קרא כדכתיב ״וגונב מבית האיש״ כדעת 

 שהובא באות ו.הירושלמי 

ביאר  גנב כו׳ וכתיב כי עזב ה׳ וגו׳.מפני מה החמירה תורה בגמ׳, ) יא

ואינו ירא  ,כיון שירא מדין של מטה ,הגנב(בחידושי אגדות), דהמהרש״א 

אבל  .הרי הוא כופר בהשגחה ובשכר ועונש של מעלה ,מדין של מעלה

הגזלן אינו כופר בכל זה שהרי גם מדין של מטה שהוא רואה בחוש אינו 

ר בגזילו יותר ממה שהוא מפסיד אלא שהוא מחשיב לו מה שהוא נשכ ,ירא

 .בעונש של מעלה ושל מטה

 ד״ה השוה כבוד,רש״י  פירש .וזה לא השוה כבוד עבד לכבוד קונוגמ׳, ) יב

 ,אין הלשון משמע כןד ,תורת חייםה. וכתב אלא כיבוד העבד יותר מקונו

ש״ס לישנא מעליא הד כתב,לכך  .דמשמע דכבוד קונו עדיף ליה מכבוד עבד

וזה לא השוה כבוד קונו  ,ר זה השוה כבוד קונו לכבוד עבדלו אמיכא ,נקט

דנקט נמי  ,הא דעשה עין של מטה ואוזן של מטהדדומיא  ,לכבוד עבד

 לישנא מעליא.

המהרש״א כתב  גמ׳, כמה גדול כח של מלאכה שור שבטלו וכו׳.) יג

(בחידושי אגדות), דאף אם גנב עגל משלם ה׳ משום דראוי לגדל. מיהו 

דול כבוד הבריות וכו׳, קשה, אמאי ישלם ה׳ הא הרכיבו כתב, דלטעמא דג

 על כתיפו. וצריך לומר דלא פלוג, כיון דהוא מין שור ההולך ברגליו.

השיטה מקובצת הקשה  גמ׳, בא וראה כמה גדול כבוד הבריות וכו׳.) יד

, אמאי לא שמתחייב כפל בתרווייהואם כן גבי גניבה נמי מהר״י כ״ץ,  בשם

לשה שהלך על רגליו, ושה שהרכיבו על כתיפו, כפל קנסיה רחמנא, בשור ש

בלבד. ותירץ, דבגניבה מתחייב מיד כשמוציאו מרשותו אף על פי שאינו 

מרכיבו, מה שאין כן בטובח שאין רגילות לטבוח עד שירכיבנו עד ביתו. 

דקנס תשלומי כפל אית ביה טעמא משום דהוי מדה  תירץ, והבן יהוידע

ף מנה של חבירו על ממונו, עתה יחסר מנה כנגד מדה, הוא רצה להוסי

האי בשור שלשה, נמצא בטל  ישלםואם  .ממונו, ויהיה נוסף על של חבירו

לגזור כך, אלא בכל דבר שהוא חפץ  בעישור גבי לאו דוקא עוד ד, ומאטע

כלי נחשת וברזל, או עץ, כגון שיש לו משא כבד, שצריך לישאנו על כתפו, 

מדה כנגד ד מאטעהאי לם שלשה, ובטל לתקן בתשלומו הפרש לש בעי

ענין טביחה ומכירה לאו מטעם מדה כנגד מדה נאמר בו הקנס, אבל  .מדה

 אלאכי טעם מדה כנגד מדה כבר נעשה בתשלומין של אלו שישלם כפל, 

, בטביחה ומכירה, משום שנשתרש בחטאהתורה שחדשה  אחר, הוא קנסד

הקל עליו הקנס, דנחשב  ,רשפיר יש לומר, הואיל ונתבזה בשו טעמא ואהאי

הא דהוסיף, לם אחד יותר להשלים החמשה של הקנס. וילו בזיונו כאלו ש

דלא הרכיבו על כתיפו, עם כל זה נתנה התורה שיעור שוה בכל, ותפסה  אף

 .הוא שירכיב השה על כתיפושאותו דבר המצוי ושכיח יותר, 

׳ הגרע״א התוסכתב  מתני׳, תרנגולים בירושלים מפני הקדשים וכו׳.) טו

(תשובה פ״ה), דדוקא להניחם ברשות עצמן בשם הרמ״ע מפאנו (אות סג) 



 

 
 

 

 יא

לילך ברחוב העיר, אבל בלולין שלהן מותרין, כדחזינן בברבורים אבוסים 

(כ:) למאן דאמר ביומא דשלמה (מלכים א׳ ה׳ ג׳), וכן ההיא דקרא הגבר 

ה דאפשר (פ״ז מ״ז), דאינו כל כך ראיהמלאכת שלמה קרא התרנגול. וכתב 

דהיה בכפרים הסמוכים לירושלים, [וצריך עיון מה הראיה משלמה, הא 

 לצורך אכילה מותר (י.ז.ו.)].

בהגהות שמא יביאו עצם כעדשה. רש״י ד״ה מפני הקדשים, בתוה״ד, ) טז

, דעצמות בשרהגיה והרש״ש . עצם(אות א), מחק מלת מהר״ם רנשבורג 

(פ״ז מ״ז), מגיה על הרע״ב וה(קכה.).  בחוליןהשרץ אינם מטמאים כדאיתא 

הגיה, ובהגהות רבי צבי הירש ברלין הגיה עצם שיש עליו כעדשה מהשרץ. 

(על והשבלי לקט ״ כלומר שמא יביאו עמם כעדשה מן השרץ. עמם״

המשניות) כתב, דדוקא נקט עצם, דהא גבי הלכות חמץ אמרינן דאמצעה 

כן קשה, אמאי  של חצר אין צריכה בדיקה לפי שהעופות יאכלוהו שם. ואם

חיישינן הכא שהתרנגולים יביאו השרץ, אדרבה אם ימצאו שרץ יאכלוהו 

מיד. לכך פירש, דאיירי לענין עצמות, דאין אוכלים העצמות. ומה שהקשו 

מהא דעצמות טהורין, יש לומר דמשכחת לה שפיר דעצמות טמאין אפילו 

פ״ד משאר (הרמב״ם בלא בשר כלל, וכגון שיש בו להעלות ארוכה, כדכתב 

אבות הטומאות ה״ט), קולית השרץ הנוגע בה טהור, אף על פי שהיא מלאה 

מח, והוא שיהיה המח מתקשקש שאינו ראוי להעלות ארוכה, אבל אם היה 

עומד במקומו ויש בו להעלות ארוכה בה בחי מבחוץ, הרי הנוגע בה טמא 

 ככל האברים וכו׳.

בהמה גסה אסור. הקשה  דלרעות אפילו תוס׳ ד״ה אין מגדלין, בתוה״ד,) יז

דלמא לעולם לרעות קאמר, והא דלא נקט גסה, משום הכוס הישועות, 

דאתי לאשמועינן דמגדלין בסוריא, ובזה הוי רבותא טפי בדקה מבגסה. 

 זרע יצחקוה. דלישנא דמגדלין משמע בבהמות של עצמו, מהרש״אהותירץ 

 דיןחלוק  מאאי טעמ ,דאי לרעות קאמר ובבהמת אחרים קמייריתירץ עוד, 

אלא משום דבגידול  (ה:),בבא מציעא בהא לא התירו גסה  ,דקהמגסה 

 ,אחרים אסור ל ידיגם לרעות ע ,בדקה דבגידול אסור ה שאין כןמ .מותר

מאי שנא דקה  ,ואי אמרת דבגדול כולהו מותר סמוך,התוס׳ ב דכתבווכ

 .הא קיימא לן דאין אדם חוטא ולא לו ,מגסה

 



המהדורא ורבנן פליגי עליה דרבן גמליאל. ביאר אלא קושרה, רש״י ד״ה ) א

(עט:), דאמרו משהה הוא קודם לרגל שלושים  דלעילדהיינו רבנן  בתרא,

ביאר, דהיינו מעשה בחסיד אחד  והפני יהושעיום, הא בשאר השנה לא. 

דאמר שעבר על דברי חבריו אפילו שהיתה קשורה, דמשמע דפליגי , דלהלן

 רבנן עליה.

אם כן, אמאי מקשינן מדתנן אין  המהדורא בתרא,שם. הקשה ד, בא״) ב

מגדלין, אימא הא רבנן הא רבן גמליאל. ותירץ, דנראה למקשן דוחק דסתם 

 רבי דלא כרבן גמליאל.

המאירי בשיטה כתב  גמ׳, מעשה בחסיד אחד וכו׳ אין לו תקנה וכו׳.) ג

 דמהא שמעינן, דאף דבמקום פיקוח נפש הותר להתרפאות מקובצת,

באיסורין. מכל מקום בדבר הנאסר משום תקנה וחשש הפסד אחרים, ראוי 

 בו אין (אות פח) הוכיח מסוגיין דגונח בקובץ שיעוריםלהחמיר ביותר. ו

 העומד דבר לך דאין לגדל, מותר היה ודאי מסוכן שהיה נימא דאי, סכנה

ה , דהי״תקנה לו אין״ודלא כהמאירי וכדמדויק מלישנא ד פיקוח נפש. בפני

 משום היא שהתקנה כיון בזה להחמיר כתב, דצריך ומכל מקום מסוכן.

סכנה. ועיין באות  במקום הותר גזל איסור דודאי, אך תמה דאחריני. פסידא

 הבאה.

(בחידושי אגדות), מה  המהרש״אדקדק  גמ׳, חזרו לאחוריהם ואמרו וכו׳.) ד

שהיה היה חמור בעוון זה, הא לא עשה כן אלא לרפואה. וכתב, דאפשר, 

 חולה שאין בו סכנה ולא היה לו להתיר לעצמו. ועיין באות הקודמת.

(אות פט), איך היו יכולים  הקובץ שיעוריםהקשה  גמ׳, ישבו ובדקו וכו׳.) ה

לברר זאת, שמא עבר בסתר. וכתב, דשמא ברוח הקודש נתברר. אך הקשה, 

ולה (מ.) דהמבקר הח בנדריםמאי נפקא מינה דבדקוהו. ותירץ, כיון דאיתא 

(שם)], משום הכי  המאירי והקרן אורהצריך לעוררו בתשובה, [כמו שכתבו 

 לשוב. שצריך ויזכירוהו עון, איזה בו יש אם בדקו

 שהיה אף דנראה,הבן יהוידע, כתב  .עון אותו אלא בו מצאו גמ׳, ולא) ו

 שנאסר מפני לעצמו, התיר הוא (כדלעיל אות ד)., סכנה בו שאין חולה

, לעון זאת חשבו החכמים אך, גזרו לא חולי ובמקום דרבנן, גזרה משום

 חולי. בלא כן לעשות יטעו אותו והרואין, חשוב אדם שהיה מפני

דאף על גב דמומחה דן דיני  המאירי,כתב  גמ׳, ודנין דיני ממונות ביחיד.) ז

(ה.). מכל מקום ראוי לכל חכם למשוך  בסנהדריןממונות ביחידי, כדאיתא 

 לכל בכך. ידו מכך עד שיהא מוחזק

בשם  והרשב״אושל אחרים היתה.  רש״י ד״ה ואף על פי שהיו, בסוה״ד,) ח

פירש, דשלהם היתה, ונענשו מפני שהיתה מפסדת האוכלין.  הראב״ד

 ומייתינן, דאף שהיתה שלהם והפסידה מועט, אסור, דהא נענשו על כך.

 דאם רבינו יהונתן,כתב  גמ׳, רועה שעשה תשובה אין מחייבין אותו וכו׳.) ט

נחייבנו לא יעשה תשובה, כיון שאין יכול למוכרם יחד בלא הפסד גדול. 

 ובוודאי יזהר בנתיים שלא יפסידו שדות אחרים.

 הים של שלמהכתב  גמ׳, וכן גר שנפלו לו כלבים וחזירים בירושתו וכו׳.) י

(סימן לו), דהני מילי כשנפלו בירושה, אבל עבר וקנה אותם לעשות סחורה 

משום דעבר אאיסור דאורייתא. אבל ברועה כיון דהוי צריך למוכרן מיד, 

 תקנה דרבנן הקילו, אף שמצות יישוב ארץ ישראל חמורה מאד.

פ״ח ה״ד),  תוספתא( השיירי מנחהכתב  גמ׳, ומעשה באשה אחת וכו׳.) יא

(מא.) דאשה בכל דהו ניחא בקידושין דמייתינן לרבותא, דאף על גב דאיתא 

ארמלו״, הקילו כיון שנתכוונה דווקא  לה ד״טב לה למיתב טן דו מלמיתב

 להגון לה.

ה״ר בשם  השיטה מקובצת  הקשה גמ׳, דידן קא מינטר להו חובה.) יב

היכי עביד רב הונא הכי, הא אף אם חשובה חובה כאיש אחר מפני ישעיה, 

(עט:) התוס׳ לעיל וכמו שהביאו [חסידותה נמי אסור, כדאיתא במתניתא, 

ה בעיניו יותר מכל אדם מפני חסידותה, ותירץ, דהיתה חשובד״ה אין]. 

 והיתה נזהרת שלא לרעות מן הגזל.

(נז:)  בנזירוהא דאיתא גמ׳, חובה תקברינהו לבנה כולה שניה וכו׳. ) יג

 המהרש״אדקללו בהאי קללה, משום שהיתה מקפת ראש בניה. כתב 

(בחידושי אגדות), דהא והא גרמו, ומשום הקפת ראש בניה, תלינן נמי הכא 

בבניה. וכתב, דמשום הקפת הראש לא היתה מתקיימת הקללה, קללתה 

(נז:) דשרי אפילו לגדול המקיף את  בנזירדהא רב אדא בר אהבה סובר 

הקטן, ולא קאמר התם אלא לסברת רב הונא. אלא משום דעבדה איסורא 



 

 
 

 

 יב

 דמינטרא לבהמה דקה, נתקיימה הקללה.

יכולה  שאתה סומך עליה והיא אינהרש״י ד״ה תקברינהו לבנה, ) יד

דאין משמעות דברי רש״י, דאי היתה יכולה  הפני יהושע,לשמור. כתב 

לשמור שרי. דכוונתו שאינה יכולה לשמור, משום דלאו בני שמירה נינהו, 

 משמע חובה ה״ד בתוס׳ ת״ר מפירוש ואם כן הוא הדין על ידי רועה. אבל

 שרי. רועה דעל ידי

ודם דאתא רב לבבל. והלא המשניות נשנו ק בתוה״ד, תוס׳ ד״ה מכי,) טו

דבימי התנאים היתה בבל  ריב״א,בשם ה״ר ישעיה בשיטה מקובצת ותירץ 

כארץ ישראל, וכשעלה רבי חייא ובניו מבבל נעשית כשאר ארצות, 

וכשהגיע רב לבבל חזרה לקדמותה. ומשום הכי מקשינן ממתניתין על דברי 

 רב, דבשני הזמנים היתה בבל כארץ ישראל.

הים הקשה  עו לבי שבוע הבן ואמרי לה לבי ישוע הבן.גמ׳, רב וכו׳ איקל) טז

(צה:) דרב לא נהנה מסעודת  בחולין(סימן לז), הא איתא  של שלמה

הרשות. ובשלמא במילה, הסעודה עצמה היא שמחת מצוה, דכתיב ״שש 

אנכי על אמרתך״ (תהילים קיט, קסב), אבל בפדיון הבן אינה סעודת מצוה. 

שלא כדרך מריעות ושמחה אלא ליתן שבח ותירץ, דהיכא דעושה סעודה 

למקום, או לפרסם המצוה או הנס קרוי סעודת מצוה, ובפדיון הבן עבדינן 

רבינו תם בשם  תוס׳ ד״ה לביכדי לפרסם המצוה, ול לרש״י ד״ה ישוע הבן

 כדי לפרסם הנס. ועיין להלן אות יח.

כנס דהיה מנהגם לי ר״ח,(ערך שבע) בשם  הערוךפירש  גמ׳, ישוע הבן.) יז

 ועיין באות הקודמת.  ביום לידת הבן לכבד אבי הבן על בשורת בן זכר.

משתה  וברש״י ד״ה ישוע הבן,ברית מילה.  רש״י ד״ה שבוע הבן,) יח

(בחידושי אגדות), ד״שבוע הבן״  המהרש״אשעושין לפדיון הבן בכור. דייק 

קרי למצות מילה עצמה, אבל ״ישוע הבן״ קרי למשתה של פדיון הבן. ולפי 

 ה, אין ראיה מכאן לעשות סעודה בברית מילה אלא בפדיון הבן.ז

 

 
 ר״מ,בשם בשיטה מקובצת  הרא״שהקשה גמ׳, ונתרח רב או רב אסי. ) יט

מאי מהני דנתרח רב אסי, הא רב לא עייל קמיה דשמואל, וכל שכן 

דשמואל לא עייל קמיה דרב כל כמה דלא ידע דאדבריה רב עליה, ואפילו 

שהיה תלמיד דרב לא עייל. ותירץ, דהוה אמינא דרב לא עייל  לפני רב אסי

קמיה דשמואל משום שאם ילך לפניו יהא צריך שמואל ליכנס אחרון, וגנאי 

 הוא ששנים הולכין לפניו, אבל בלאו הכי שפיר דמי.

עוד כתב, דאפשר הרשב״א.  לא עתה על זה וכו׳. וכן כתב תוס׳ ד״ה נפק,) כ

ן, היאך תיקן, הא התירו לגדל חתול אפילו לומר, דעכשיו תיקן, ומקשינ

 המאירי.שהזיק משום שיש בו צורך גדול לנקר הבית. וכן כתב 

וה״ר ישעיה בשיטה והא דאמר ריש לקיש וכו׳. תוס׳ ד״ה מותר, ) כא

כתב, דהכא אתי כרבי יוחנן דאמר כל הקודם להורגן זכה, אף שלא מקובצת 

והוא שהמיתו, ושאני  המיתו. עוד כתב, דאתי אפילו לריש לקיש דאמר

חתול שבני אדם רגילין לגדלו, וכדי להרחיק בני אדם מכך התיר רב להורגו 

 אפילו לא המית.

היינו דווקא כשהמיתו וכו׳ והכא בחתול שאין קשורה. בא״ד, בתוה״ד, ) כב

לפי זה, מאי מקשינן מאי ניהו תו אסור לקיימו, נימא  הכוס הישועות, הקשה

 אסור לקיימו. וסיים, דיש ליישב. דאשמועינן דאפילו לא המית

דאי לאו הכי  הפני יהושע,שאם מצאן מת וכו׳. ביאר תוס׳ ד״ה אמר, ) כג

קשה, כיון דלית בהו גזל ממילא זכה בעורו, ומאי קא משמע לן. ועל כרחך, 

דאשמועינן אפילו מצאו מת, דהוה אמינא דלא זכה בו אלא כשהרגו, 

בעורו, אבל במת מעצמו לא, דמשום שזכה לשמים והסיר התקלה זכה נמי 

קא משמע לן. וכתב, דלפי זה אתי שפיר הא דהקשו התוס׳ קושייתם על 

שינויא דרבינא, דבשלמא אי לא איירי במת אשמועינן דמותר להורגו, 

וכשהורגו אין בו משום גזל. אבל כשלא הרגו, איכא איסור גזל. אלא כיון 

מאי איצטריך הא דמותר דאשמועינן דאפילו כשלא הרגו ליכא איסור גזל א

להורגו. [ותירצו, דמתחילה קאמר דמותר להורגו, וכיון שהורגו אין איסור 

גזל. ותו אשמועינן, דאין בו משום השבת אבידה לבעלים אפילו כשלא הרגו 

 אלא מצאו מת, ולא זו אף זו קתני].

המהדורא  וקצת תימה כיון דאשמועינן וכו׳. הקשה בא״ד, בתוה״ד,) כד

עינן דמשום שהוא מזיק מותר להורגו אף שהוא בעל חי. דאשמו בתרא,

ותירץ, דכיון דקתני דאין בו משום גזל ואין חיותו שוה כלום משום שהוא 

מזיק, שמע מינה נמי דיכול להורגו מהאי טעמא. וכתב, דיש לדקדק אמאי 

המתינו התוס׳ עם קושיתם עד שנויא דרבינא. וסיים, דיש ליישב. ועיין 

 באות הקודמת.

נימא  המהדורא בתרא,הקשה גמ׳, רבי שמעון בן אלעזר אומר וכו׳. ) כה

(בעמוד א׳) אדרבי שמעון  לעילדדרש רב דתיקנו דהלכה כתנא קמא דפליג 

פ״ח ה״ה). ותירץ, דאין מפורש בדברי תנא  התוספתאבן אלעזר, (לגירסת 

קמא דפליג, ואיכא למימר דמודה. ואף דקתני ״כך אמרו אין מגדלין חיה 

בי שמעון בן אלעזר אומר וכו׳״. איכא למימר, דבאידך פליגי ולא דקה ר

 בחתול.

גמ׳, מתריעין על החיכוך בשבת ודלת הננעלת לא במהרה תפתח ) כו

דשלשת הענינים באים להורות,  המהר״ץ חיות,ביאר  והלוקח בית וכו׳.

שאם יזדמן לאדם שעה מוכשרת אל יעביר הזמן בבטלה אלא יעשה כל 

לות, משום שלא יזדמן לו כן במהרה פעם אחרת. ההשתדלויות המועי

(יב:).  בבבא בתראומשום הכי מתריעין על החיכוך אפילו בשבת כדאיתא 

ומשום הכי נמי כותבין אונו אפילו בשבת, דכיון דנתרצה למכור גומרין 

 הקנין שלא יחזור בו.

הכוס ויש לומר דהכי פירושו וכו׳. הקשה תוס׳ ד״ה מתריעין, בתוה״ד, ) כז

אם כן, מאי אקשו מהא דאמרינן דאין מתריעין אלא צועקים,  עות,הישו

דילמא איירי בשבת. ותירץ, דהא פשיטא, דשופר בשבת מי איכא, ועל 

 כרחך לא אתא לאשמועינן כן.

הוסיף, והמאירי  ונפקא מינה לאפושי ברחמי.רש״י ד״ה לא במהרה, ) כח

מגינין  לאלעשות מעשים טובים. וביאר, משום דשערים אלו לא ננעלו, א

 בעדו ויכולים לשנות עליו סדרי בראשית.

 המאירי,כתב  גמ׳, ושאר פורענויות המתרגשות ובאות על הציבור.) כט

(פ״ב מתענית הי״ג). וכתב  הרמב״םדהיינו בשפשט ברוב ציבור. וכן פסק 

דדייק, מדקתני ״ובאות על הציבור״ דמשמע על כל הציבור,  הכסף משנה,

 ורובו ככולו.

כתב, דעל הלח מתריעין ועל היבש והמאירי קשה מלח. ש, רש״י ד״ה יב) ל

ודייק, מדמייתינן קרא ד״שחין אבעבועות פורח״  אין מתריעין אלא צועקין.

שהיה מבעבע פורח ולח, והוא השחין הקשה שהיה במצרים. וכן פסק 



 

 
 

 

 יג

דייק דדווקא משום שפורח הוא  רש״י(פ״ב מתענית הי״ג). [אבל  הרמב״ם

בל מבפנים הוא יבש, והוא השחין הקשה, כמו שכתב לח והיינו מבחוץ, א

ולשיטתו, הא דתירצו הכא ביבש, היינו יבש  ברש״י ד״ה אבעבועות פורח.

מבפנים ולח מבחוץ, ואהא מייתינן מרבי יהושע בן לוי, ששחין היבש 

 מבפנים ולח מבחוץ, קשה].

(בחידושי  המהרש״אביאר גמ׳, רב אשי אמר כל המריעין לו וכו׳.  ) לא

 השררה, מן בורחין התלמידי חכמים שהיו מקומות בכמה ות), דמצינואגד

 ,׳כו לו המריעין כל אשי רב ואמר מהשררה. שנדחו בעיניהם רע היה ולא

שהמצטער שנדחה משררה וחושב דרעה לו, לא במהרה מטיבין לו,  דהיינו

 (יג:) כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו. בעירוביןכדאיתא 

תוספתא פ״ח החזון יחזקאל (כתב  נאין התנה יהושע וכו׳.עשרה ת, גמ׳) לב

(לו:), דכתיב  בגיטיןה״ו), דכח תנאים אלו יפה עד עולם. וילפינן מדאיתא 

״אלה הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות״, וכי 

 מה ענין ראשים אצל אבות וכו׳.

 

 
ד״ה (מז.)  התוס׳ בעבודה זרהוכו׳. יש לתמוה  תוס׳ ד״ה ומעין, בתוה״ד,) א

כתבו, דיש לחלק, דבנבעי מארעיה ואינו יוצא חוץ משדותיו הוי שלו, לא 

(פ״ה  הרמב״םוביוצא חוץ משדותיו הוי של רבים מתנאי יהושע. וכן פסק 

דהתם מיירי ד״ה הא, (נט:)  התוס׳ בעבודה זרהמנזקי ממון ה״ג). עוד תירצו 

 שכל העיר שלו.

 התורת חיים,כל אדם וכו׳ כדתניא לקמן וכו׳. הקשה חכין, תוס׳ ד״ה ומ) ב

הא בברייתא (בעמוד ב׳) קתני ״בראשונה״, משמע, דלבסוף חזרו בהן. עוד 

הקשה, אמאי אמרו דהתנו שבטים זה עם זה, הא יהושע התנה. עוד הקשה, 

אמאי לא הזכירו בברייתא הא דקתני הכא דמחכין. ומשום הכי פירש, 

דבראשונה כשהיו שבטים כתקנן, הוסיפו על תקנת יהושע, דבברייתא קתני, 

והתנו הבעלים עם אחרים שאסורין בקלע ומותרים ברשתות. וכשנתקלקלו 

והיו עיניהם צרות זה בזה, חזר הדבר לתקנת יהושע שאין מותרין אלא 

בחכה, אבל רשתות וקלע אחרים אסורים ובעלים מותרים. וכן פסק 

 ג).(פ״ה מנזקי ממון ה״ הרמב״ם

דרך ציידים לתקוע וכו׳ מפני שמעכב ומעמיד את  רש״י ד״ה שלא יפרוס,) ג

כדי אם כן, היה לו לומר ״ובלבד שלא יפרוס  הרשב״א,הספינה. הקשה 

״. הספינותיעמיד הספינה״. ועוד, דהווה ליה למימר ״ושלא יעמיד  שלא

, דלא יפרוס קלע ולא יעמיד הספינה שנושאת את הראב״דופירש בשם 

הקשה על רש״י, דאין ספינות עוברות בים  והתוספות רי״דדי לצוד. הקלע כ

של טבריא, דהוא אגם ואינו גדול שיצטרכו לשוט בו מעיר לעיר בספינה. 

ופירש, דאסור לפרוס קלע, ואסור נמי להעמיד הספינה בתוך הים לצוד 

 אפילו בחּכה, אלא יכול לעמוד בארץ על שפת הים ולצוד בחּכה.

(חו״מ  הטורביאר  אחורי הגדר ואפילו בשדה מלאה כרכום.גמ׳, ונפנין ל) ד

 סימן רעד), אף שהריח קשה לשדה זו.

סתם בני אדם וכו׳ לפי שברשות עושין וכו׳. רש״י ד״ה ומהלכין בשבילי, ) ה

כיון דברשות עושין, תקנת יהושע למה לי. ואין לדחוק,  התורת חיים,הקשה 

פיד אף אדם. דלא משמע כן, דרוב בני אדם מקפידין, והתנה יהושע שלא יק

דהא קתני ״ומהלכין בשבילי הרשות״, ומשמע, שכל אדם נותן רשות. 

ומשום הכי פירש, דמיירי בשבילין שהן רשות של בני אדם ואינם מופקרים. 

(פ״ה מנזקי ממון ה״ד). אבל  הרמב״ם(ערך שביל). וכן פסק  הערוךוכן פירש 

ן צריך תנאי, דמשהכניס תבואתו (בעמוד ב׳) פירש, דקודם זריעה אי המאירי

עד הזריעה, מפקיר שדותיו לדריסת רגלי אדם. ומשנזרע עד שירדה רביעה 

שניה, מותר מכח תקנת יהושע. ומכאן ואילך אסור, דדריסת הרגל קשה 

 לזרעים שמתחילים לצמוח.

דאם נטריח את המוצאו  רבנו יהונתן, ביארגמ׳, ומת מצוה קונה מקומו. ) ו

 רות, מימנע, ויהא מוטל בבזיון.לקוברו בבית הקב

שדקה ביער גסה אינה מכלה את  רש״י בד״ה דקה, פירש  גמ׳, בגסה.) ז

יער גדול ומסובך מאד ואין ההיזק ניכר בו כל כך.  ,ביארוהמאירי האילנות. 

(פ״ה מנזקי ממון  הרמב״םדהאילנות גסים. וכן פירש  דיש מפרשיםוהביא, 

 ה״ג). 

משום שאינם חשובים.  המאירי,פירש  יגי.גמ׳, לא אמרן אלא בהיזמי וה) ח

 והוא הדין בשאר עצים שאינם חשובים.

אחרי שטרח עליהן בעל השדה וכו׳. אבל  רש״י ד״ה אבל בתלושין,) ט

, דמחוברין ינקי מארעא וניחא לבעליהן הרמ״הביאר בשם השיטה מקובצת 

דלישקלינהו, אבל תלושין דלא מזקי לארעא קפיד עלייהו. ועיין באות 

 ה.הבא

והשיטה דעתו עליהם לאור. עיין באות הקודמת.  רש״י ד״ה יבשין,) י

, דלחין דינקי ומזקי לארעא שרי, אבל יבשים הרמ״הביאר בשם מקובצת 

 דלא ינקי אסור.

דשמא ניחא גאון,  בשםהשיטה מקובצת ביאר  גמ׳, ובלבד שלא ישרש.) יא

 לבעל השדה שגדלים שם.

מתעצל לעוקרו וכו׳ ועוד דאם מתיאש ו תוס׳ ד״ה אין, בתוה״ד,) יב

כתב, דשאני התם דחיישינן שמא  הרשב״אלכשאחזור אלקטנו וכו׳. אבל 

יתעצל מללקט, אבל הכא לא חיישינן, דוודאי יזדרז ללקטן כדי שלא יפסיד 

 התלתן.

, דיש מי שאומר, אם נזרע כדי לאכלו המאיריוכתב  גמ׳, כאן לאדם.) יג

 הזירים בלחותם.בזירים, אסור ללקוט העשבים, משום שמעמידים את 

אמאי לא מקשינן הכי  השיטה מקובצת,הקשה  גמ׳, ומנא ידעינן.) יד

אשנויא דר׳ ירמיה דאמר כאן לזרע כאן לזירין. ותירץ, דשמא בקל ניכר אם 

 הוא לזרע או לזירים.

 הפני יהושע,אם זרעה וכו׳ בתנאי יהושע. דקדק  רש״י ד״ה ומנא ידעינן,) טו

ללקט שמא הוי לבהמה. וכתב  מאי קושיא, דילמא כל שדה תלתן אסור

ליישב, דלאו לשון קושיא הוא, אלא רב פפא קאמר דיש היתר ללקוט 

 משדה תלתן, כשיודעין דהוי לאדם, והיינו כשעשויים כערוגות.

פירש  גמ׳, וקוטמין נטיעה בכל מקום חוץ מגרופיות וכו׳ בזית כביצה.) טז

דהקוטם  כביצה,ד״ה חוץ מגרופיות, וברש״י ד״ה בזית  (בריש העמוד) רש״י

נטיעת הזית יניח כביצה מן הענף, אבל מגרופיות הזית אין לקטום כלל. 

דענפי הזית קרויים גרופיים. וביאר  הערוך,כתבו בשם  והתוס׳ ד״ה חוץ

דקרויים כן על שם שבשיעור עובי אגרוף הגאון, בשם השיטה מקובצת 

חום ורבי אסור לקוטמן, והוא קרוב לשיעור ביצה. [והא דפירשו רבי תנ

ברייס כביצה, קאי אהא דאמרינן לעיל מינה, דאין קוטמין גרופיות של זית]. 



 

 
 

 

 יד

 והוסיף, דטעמא משום דבעבות פחות מכביצה יחזרו לברייתם ולא יפסיד.

 בשםהשיטה מקובצת כתב  גמ׳, בקנים ובגפנים מן הפקק ולמעלה.) יז

ודאי דהיינו מן הפקק של ענף. דאילו מן הפקק של גוף הזמורה ו הרמ״ה,

אסור, דקא מפסיד למריה טובא שלא תוציא פירות באותה שנה, וכהאי 

 גוונא וודאי לא התנה יהושע.

 

 
סביבות צדדין וכו׳. רש״י ד״ה ולא ממקום, פירש  גמ׳, רואה את החמה.) יח

דהיינו מה שצומח מן הגזע ולמעלה, לאפוקי יש מפרשים, כתב, ד והמאירי

 מה שצומח מן השרשים.

 אות ב.לעיל עיין  ראשונה התנו שבטים זה עם זה וכו׳.גמ׳, ב) יט

, דהאי מימרא שייכא הכא, משום הפני יהושעביאר  גמ׳, ואין לך וכו׳.) כ

דלמאי דאמר רבי שמעון בן אלעזר דתלושים שבהרים בחזקת כל השבטים, 

יש לפרש ד״בהר בשפלה״ לאו משום שלכל אחד היה כך, אלא שהצריך 

ובשפלה, כדי לחלוק התלושים. ומשום הכי הכתוב לכל אחד לילך בהר 

אמר רבי שמעון בן אלעזר, דאף דתלושים שבהרים בחזקת כל השבטים, יש 

בהר ובשפלה, וילפינן מהאי קרא. ומייתי ראיה,  חלקלומר דיש לכל אחד 

מהא דכתיב ״ואל כל שכניו״, דהא לא שייך לפרש לענין תלושים, אלא 

 שכל שבט היה לו בהר ובשפלה וכו׳.

 ובנגב ובשפלה בהר לו שאין מישראל ושבט שבט כל לך גמ׳, אין) כא

, תלמוד וחלק מעשה חלק יש בתורה כי הטעם, הבן יהוידעביאר  .ובעמק

, נשמע אמרו התלמוד חלק וכנגד, נעשה ישראל אמרו המעשה חלק וכנגד

 חוקיו״. ישמרו בעבור גוים ארצות להם ״ויתן ה)״מ ה״ק (תהלים וכתיב

 ולא ישמרו, בעבור דכתיב, הנעשה חלק בשביל ישראל ץבאר זכו נמצא,

 פלהש מק,ע גב,נ ישראל בארץ אחד לכל נתן ולכך, ישמעו או ילמדו אמר

 חלק בשביל בארץ ישראל שזכו לומר, ה״״״נעש תיבות ראשי שהם, רהו

 מינים ארבעה להם נתן נמי, אי. חוקיו״ ישמרו ״בעבור וכדכתיב, הנעשה

 שהם התורה בלמוד שיש חלקים ארבעה בזכות ,ואחד אחד לכל הנזכרים

 בשבועה בהם שנתחייבו, חלוקות ארבעה כנגד נמי, אי. ודס רשד מזר שטפ

 בגמרא. וכנזכר, ו״לעשות״ ״לשמור״ ו״ללמד״ ״ללמוד״ שהם, בסיני

השיטה ביאר  גמ׳, תלושין שבהרים בחזקת כל השבטים הן עומדים.) כב

קרתן הרוח. וכתב, דהא כגון, עצים תלושין שעהגאון בשם מקובצת 

(בעמוד א׳) דאין מלקטין עצים תלושין משדותיהם, התם  לעילדאמרינן 

 מיירי בתלשן בעל השדה דחיישינן דהוי לצורכו.

ד״ה (קכב.)  התוס׳ בבבא בתראובפרק וכו׳. עוד כתבו תוס׳ ד״ה אין, ) כג

דאף אי גרסינן הכא ״אין לך כל אחד ואחד״, יש לחלק, דבעולם העולם, 

ין להם מכל חלק בשוה, אלא מזה מעט ומזה הרבה, אבל בעולם הזה א

 הבא יהא לכל אחד מן הכל שיעור שוה.

(בחידושי אגדות), ד״עמק״  המהרש״א. העיר גמ׳, ובעמק שנאמר וכו׳) כד

 לא הוזכר בפסוק. וכתב, דאפשר, דהיינו חוף הים. 

הגאון בשיטה ביאר  גמ׳, ואפילו בשדה שהיא מלאה כרכום וכו׳.) כה

ורבינו אפילו שכשנוטל הצרור נעקר הכרכום ועביד פסידא בידים.  ,מקובצת

ביאר, דאף שכשפורץ הגדר כדי ליטול הצרור, ממעט לשמירת  יהונתן

 ד״ה לאחורי הגדר. (בעמוד א׳)רש״י לעיל הכרכום שבשדה. וכן משמע מ

דאפילו שעלו הגאון, בשם  השיטה מקובצת ביאר גמ׳, ואפילו בשבת.) כו

ל הצרור, מותר לקנח בו, ולא חיישינן שמא יקטום עשבים של כרכום ע

ד״ה מותר (פא:)  בשבת רש״יהעשבים, דדבר שאין מתכוין הוא, כמו שפירש 

(סימן מ) ביאר, דמיירי שלוקח הצרור מן הגדר, ולא  והים של שלמה. לקנח

והמהדורא  חיישינן לסותר, כיון שהגדר עבה והצרור דק ואין כאן נקב.

ינן, דאף שכשלוקח הצרור אין יכול להחזירו ולטוחו ביאר, דאשמוע בתרא

מיד כמו בחול. ומשום הכי אייתו לעובדא דמר זוטרא חסידא, דלקח בשבת, 

 . רש״י ד״ה אמר וכו׳ וציוה לחזור ולטוחו בחול, וכמו שפירש

דהיינו דווקא באבנים שלא  גדולי המפרשים בשם המאירי כתב גמ׳, שם.) כז

 נתחברו בטיט ביניהם.

דמיירי במקום שהוא  המאירי,ביאר  האי דידן אפילו טל קשי לה.גמ׳, ו) כח

יש כתב, ד ר״חבשם  והרשב״אטובעני, דמשום הכי אפילו טל קשה לו. 

 ד״טל״ מלשון ״טלאים״, דאפילו דריסת הטלאים קשה לשדה.מפרשים, 

דהא  הבן יהוידע, ביאר. קנוסא בן יהודה רבי ואזיל מפסיע גמ׳, הוה) כט

 בדברי שוקלים וטרים שהיו מפני, זו. בחסידות חייא׳ ור רבי נזהרו דלא

 מדלגים יהיו ואם במישור. אחת בהשוואה בנחת תורה, והכרחו לילך

 בדברי זה עם זה ולמטרי למשקל להם אפשר אי ליתד, מיתד גסות בפסיעות

 ואזלי שקלי ״הוו לומר המאמר בתחילת תלמודא הקדים ולכן, תורה

 נהגו עוד כתב, דלא. ואזלי, זה עם זה ורהת בדברי שקלי פירוש, באורחא״.

 למעבד צריך דמדינא אומר והרואה, בפומבי אזלי דהוו משום זו, בחסידות

, הדעת בשיקול תחלה הליכתם שעשו ואזלי״ שקלי ״הוו אמר ולכך, הכי

 שלא, השדה מצר אל להסתלק דעתם והסכימה, הרואין מפני לילך איך

 הדין. בעיקר הרואה יטעה

 רש״י ד״ה בגיזרא דפרזלא,פירש  ינהו לשקך בגיזרא דפרזלא.גמ׳, גזרת) ל

דהיינו שהיה קוצץ כרעיים הגאון  בשםהשיטה מקובצת כלומר נדוי. וביאר 

 שלו בקופיץ כדי שלא תהא רגלו מצוייה אצל כל אדם, שהוא נידוי.

דהא  הראב״ד,בשם  הרשב״אכתב  גמ׳, מפסיג ועולה מפסיג ויורד.) לא

להציל עצמו בממון חבירו, היינו על מנת שלא  (ס:) דאסור לעילדאיתא 

ליתן הדמים, אבל על מנת ליתן הדמים אין דבר העומד בפני פיקוח נפש. 

הא בנתינת דמים לא בעינן לתקנת  הרשב״א,והקשה  המאירי.וכן כתב 

יהושע, דבלאו הכי יציל עצמו ויתן הדמים. ועוד, אמאי לא כיילינן לה בהדי 

דמים. ומשום הכי פירש, דלא בעי ליתן דמים, דעל  הנך דלהלן דמציל ונותן

 מנת כן הנחיל יהושע את הארץ.

והשיטה יקיף סביבות מצרי הכרמים וכו׳.  רש״י ד״ה דאורייתא בי,) לב

, דמדאורייתא היכא דעומד על המיצר שרי הגאוןביאר בשם מקובצת 

 לפרוץ אותו.

גדולי בשם  המאיריכתב  גמ׳, ומת מצוה קנה מקומו ורמינהי וכו׳.) לג

דהני מילי בשלא מצאו בתוך תחום המדינה, אבל אם מצאו  המחברים,

 בתוך התחום מביאו לבית הקברות.

אלמא וכו׳ מצי בעל השדה של ימין ושל שמאל רש״י ד״ה מפנהו, ) לד

אמאי לא פירש כפשוטו, דאי נימא דקנה  המהדורא בתרא,לעכבה. הקשה 

כב עליו אדם. ותירץ, מקומו אמאי שרי למוצא המת לפנותו, אפילו לא יע

דרש״י סובר, דהיכא שהמת נמצא בתוך שדהו, אין יכול בעל השדה לעכב 



 

 
 

 

 טו

ולומר להוליכו לבית הקברות, ולהא לא צריך לתקנת יהושע. וכן אם 

המוצאו רוצה לפנותו להוליכו לבית הקברות, הרשות בידו, ואין איסור בזה. 

ליכו לשדה, קנה ותקנת יהושע דכשנמצא חוץ לשדהו ורוצה המוצאו להו

כתב, דתקנת יהושע היכא  המאירי מקומו ואין יכול להוליכו לשדה. אבל

 שנמצא בשדה.

פירש, שמוטל על  והמאירי מוטל ברוחב הדרך. רש״י ד״ה על המיצר,) לה

גבול השדה שאין זה מקום קבורה. ומתוך שצריך לפנותו, מפנהו למקום 

 הראוי.

ביאר  ׳ אל תמנע טוב וכו׳.גמ׳, מהלכין בשבילי הרשות שלמה אמרה וכו) לו

דאף דמשמע דלא תיקן שלמה תקנה זו בפרטות, דהא קאמר  המהר״ץ חיות,

״אל תמנע טוב וגו׳״ ואנן הוא דילפינן מיניה. מכל מקום, מדאמרינן דשלמה 

אמרה, וכיילינן נמי בהוה אמינא בהדי תקנות שתיקן יהושע, שמע מינה 

 דתיקן תקנה זו בפרטות.

(בחידושי אגדות),  המהרש״אכתב  לפלוני וכו׳.גמ׳, מה הנאה יש ) לז

דמהכא נפקא לן, דהדר בחצר חבירו שלא מדעתו בגברא דלא עביד למיגר 

(כ.)  דלעילוחצר דלא קיימא לאגרא, אין צריך להעלות לו שכר. והקשה, 

משמע דבשלא מדעתו אין צריך להעלות לו שכר, אבל אם מוחה הרשות 

 החצירותטוב״. ותירץ, דהתם דרך בידו, והכא משמע דעבר א״מהיות 

להשכיר, ואף דחצר זו לא קיימא לאגרא יכול למחות. אבל הכא דאין דרך 

 למחות על ההולכים בשדות פנויות, כופין אותו שלא ימחה.

דלמה יטול דמי יינו הלא יכול לומר אני הייתי וכו׳.  תוס׳ ד״ה ונוטל,) לח

ין, אבל לענין נטילת דהני מילי לענין נטילת דמי הי הפני יהושע,ביאר 

 השכר אין יכול לומר כן, דמסתמא ניחא ליה בהכי כיון שלא מיחה.

 

 
דכמו שתיקן  התורת חיים,כתב  גמ׳, עשרה תקנות תיקן עזרא וכו׳.) א

יהושע עשר תקנות בכניסתן לארץ, כך תיקן עזרא עשר תקנות כשנכנסו 

 פעם שניה, דהוקשו ביאות להדדי. 

דבירושלמי (מגילה דאינם אלא תשעה,  כובע ישועה,ההעיר  גמ׳, שם.) ב

פ״ד סוף ה״א) כיילינן לקריאת התורה במנחה בשבת ובב׳ וה׳ בהדדי. וכתב, 

דמכל מקום הוו עשרה, משום דחשיב התם הא דהתקין שיהו הנשים 

מדברות בבית הכסא. [אמנם לכאורה נראה, דשיטת הבבלי, שהיו שתי 

. מנחה בשבת משום יושב קרנות, וד׳ וה׳, תקנות כיון דהוו ממטעמי אחריני

 משום שלא ישהו ג׳ ימים ללא תורה. אמנם עיין לקמן אות ח׳ דברי רש״י].

 רבי (ח״ב דף ס׳.) הקשה בזוהר הקדוש ,וכו׳ במדבר ימים שלשת גמ׳ וילכו) ג

 הם יצאו , אלעזר רבי ותירץ, אורייתא הא עדיין לא אתיהיב להו, ייסא

 ולא, מתמן יקריה ונטל הקדוש ברוך הוא זיוא, נהליהנות מזיו השכי למדבר

 תורה ואין, תורה אלא מים ואין, אקרי תורה וקבלת השגות אלו, אשכחוהו

 . הוא בריך קודשא אלא

פירש,  בשיטה מקובצת והגאוןדוגמת מכנסיים קטנים. רש״י ד״ה סינר, ) ד

דהוא בגד המגיע עד לקרקע שחוגרות על מותניהן כדי שלא יתלכלכו 

 הן בווסת. ועיין להלן אות כ.בגדי

אמאי לא תיקן נמי  החשק שלמה,הקשה  גמ׳, ושתהא אשה חופפת.) ה

חפיפה באנשים הטובלים לתרומה וקדשים. ותירץ, דלרוב שיער מלוכלך או 

קשור לא חיישינן משום דלא שכיח, ובמיעוט מלוכלך או קשור מסתמא 

ר, דכשתיקן תקנה אינו מקפיד, ואינו אסור משום חציצה. עוד תירץ, דאפש

זו עדיין לא נבנה בית שני, ולא עסקו בטהרות, ולא היתה נוהגת טבילה 

 אלא באשה לבעלה.

דחפיפה היא  התוספות רי״ד,במסרק. הקשה רש״י ד״ה האשה חופפת, ) ו

(מב.) נזיר חופף ומפספס אבל לא סורק.  בנזיררחיצה ולא סריקה, כדאיתא 

ייתא, לעיין בשיער לבודקו שאינו ומשום הכי פירש, דסריקה הוי חיוב דאור

(ל. מדפי  הנמוקי יוסףקשור זה בזה, ועזרא תיקן רחיצה בחמין. וכן פירש 

ביאר, דחפיפה היינו שתשפשף ותחכך השערות  והתורת חייםהרי״ף). 

 בידיה יפה.

מאי שנא  השיטה מקובצת,הקשה  גמ׳, ותיקן טבילה לבעלי קריין.) ז

ו בעלי קריין וכו׳״ כדקתני בכל הנך דלעיל. דנקטינן לשון ״ותיקן״ ולא ״ושיהי

וכתב, דשמא משום דלא היתה תקנה זו מוסכמת על הכל, ולא נתפשטה 

קתני ״ותיקן״, דהיינו  ד״ה אתא, (בעמוד ב׳) התוס׳בכל ישראל כמו שכתבו 

 דהוא לבדו תיקן. אבל בשאר תקנות הסכימו עמו ונתפשטו בכל ישראל.

יושבי חנויות  רש״י ד״ה משום יושבי,פירש  גמ׳, משום יושבי קרנות.) ח

פירש, דאחר שאכלו וישנו  והמאירישכל ימות החול עוסקין בסחורה. 

בשבת, היה זמן ישיבת קרנות להמון העם, כיון שאין מלאכה לעשות. 

 ומשום הכי תיקן, שיתקבצו לשמוע דברי תורה.

יצר דאם נתגבר ה התורת חיים,ביאר  גמ׳, שלא ילינו ג׳ ימים בלא תורה.) ט

הרע על האדם יום או יומיים, ביד האדם לבטלו על ידי עסק התורה. אבל 

אם נתגבר עליו שלשה ימים, הרי הוא כחוט המשולש שלא במהרה ינתק, 

 ובתלת זימנין הוי חזקה.

ואף על פי שעלה בהשכמה כדכתיב ועלית בבקר  בתוה״ד, תוס׳ ד״ה כדי,) י

שכל עליותיו וכו׳,  ומהשדאמאי נקטו התוס׳  הרש״ש,שדומה וכו׳. הקשה 

הא האי קרא כתיב (שמות לד, ב) על קבלת לוחות אחרונות עצמם. עוד 

(פו.) ילפינן דעלה בהשכמה מדכתיב ״וישכם משה בבקר  דבשבתהקשה, 

הפני ויעל״ (שמות לד, ד), דכתיב בההיא עניינא. ונשאר בצריך עיון. ותירץ 

סיון שלא לצורך קבלת דהתם בעליה בראש חודש סיון וירידה בז׳  יהושע,

התורה מיירי, דילפינן דהיה בהשכמה ממש. אבל הכא ילפינן רק דלא היה 

 בלילה. ועוד, דהכא בעינן למילף לעליות והתם ילפינן נמי לירידות.

דאיצטריך כימים לומר מה הראשונים ברצון וכו׳. כתב  בתוה״ד,) יא

רבעים יום דהא דלא תירצו דאין לדייק מהאי קרא שהיו א המהדורא בתרא,

וארבעים לילה, דאיצטריך לומר מה הראשונים ברצון וכו׳. משום, דאין 

מקרא יוצא מידי פשוטו, דכמו דבימים ראשונים ארבעים יום וארבעים 

 לילה הוא הדין בימים אחרונים.

אם לא נאמר דלרבנן בי״ז בתמוז שרף את העגל ודן החוטאים בתוה״ד, ) יב

ב להדיא ״ויהי ממחרת וכו׳ ועתה הא כתי הרש״ש,ובו ביום עלה. הקשה 

 אעלה אל ה׳״ (שמות לב, ל). והניח בצריך עיון.

ונמצא יום עלייה של מ׳ אחרונים באחד באלול לא יבא בה׳  בסוה״ד,) יג

נימא דביום ל׳ אב שירד, עלה,  המהרש״א,וכו׳ דעברוה לאלול. הקשה 

יה ביום דלכולי עלמא הויא ירידה ביום הכיפורים, ולרבי יוסי יהא יום העלי

תירץ, דמהא  והמהדורא בתראה׳ ויום הירידה ביום ב׳. וסיים, דיש ליישב. 



 

 
 

 

 טז

דאיתא במדרש דבי״ז בתמוז ירד ושבר הלוחות, ובי״ח שרף את העגל ודן 

את החוטאים, ובי״ט עלה, ולא אמרינן דירידה ועליה כל אחד ביום בפני 

ליה, משמע, עצמו, ושריפת העגל ודין החוטאים או ביום ירידה או ביום ע

דירידה ביום בפני עצמו ועלייה ביום בפני עצמו. ואם כן, הוא הדין בימים 

 אחרונים דעלייה היתה ביום בפני עצמו.

כדי שיהיו מצויין עשרה לעת בתוה״ד,  רש״י ד״ה עשרה בטלנין,) יד

משום דאיתא  ד״ה ועשרה בטלנין,(יז:)  בסנהדרין רש״יהתפילה. פירש 

הקדוש ברוך הוא לבית הכנסת ולא מצא שם (ו:), דכיון שבא  בברכות

 עשרה מיד כועס.

שלא היו קבועין תחילה בכל יום אלא בעיר  תוס׳ ד״ה ודנין, בסוה״ד,) טו

 בסנהדריןמדאיתא  הרשב״א,אחת והוא תיקן בכל עיר ועיר בב׳ וה׳. הקשה 

(טז:), דמדאורייתא בעינן בית דין בכל עיר ועיר. ותירץ, דעזרא תיקן אף 

עוד תירץ, דמדאורייתא בעינן בכל עיר ועיר ואין להם קביעות  בחוץ לארץ.

 מקום בכל יום, ועזרא תיקן שיהיו דנין בב׳ וה׳ בכל מקום.

המשנה ביאר  גמ׳, ושיהו מכבסין בחמישי בשבת משום כבוד שבת.) טז

(סימן רמב סק״ה), כדי שיהיו לבנים לשבת, ועיקר התקנה על  ברורה

(שם סק״ג), דעיקר התקנה על  המגן אברהםכתב, וכן כתב  והמאיריהכיבוס. 

 ערב את שיניחו כדי, שבת ערב עד לכבס ימתינו שלא זמן הכיבוס, היינו

 (שם).במחצית השקל שבת. ועיין  הכנת לצרכי כולו שבת

 גמ׳, ושיהו אוכלין שום בערב שבת משום עונה וכו׳ זה המשמש וכו׳.) יז

וליל חמישי וליל שישי ד״ערב שבת״ היינו ליל רביעי  רבינו יהונתן, כתב

וליל שבת, ומכאן ואילך הוי ״מוצאי שבת״. וביאר, דהמשמש מטתו בג׳ 

לילות של מוצאי שבת חיישינן שתבוא לידי חילול שבת בלידתה, לפי 

חשבון שתלד לרע״א או לרע״ב או לרע״ג ימים. אבל המשמש מיטתו בימים 

ריו, וכתב, ד״ערב דחה דב והמאירי של ערב שבת לא חיישינן לפי חשבון זה.

שבת״ הוי יום שישי, דבשאר לילות צריכים להיות פנויים מכל עסקיהם 

 ולעסוק בתורה. ועיין באות הבאה.

(סימן מג), דאין לומר דיאכל השום בערב הים של שלמה כתב  גמ׳, שם.) יח

(לח:)  בגיטיןשבת ממש כדי שיתרבה הזרע לליל שבת, דהא איתא 

נעקרה. אלא יאכל בליל שבת, ואפילו דמשפחה שקבעה סעודה בערב שבת 

הכי יועיל עד הלילה, דעיקר מצות תשמיש הוי באמצע הלילה. ועוד, שטבע 

השום שמתעכל ומרבה הזרע בזמן מועט. וכתב, דהא דקתני בערב שבת 

(בפירוש ד״ה בערב שבת (לח:)  בגיטין רש״יהיינו ליל שבת, כמו שפירש 

 הראשון).

(סימן יט) כתב, דילפינן דזמן תו. והרא״ש גמ׳, דכתיב אשר פריו יתן בע) יט

שבת״, ראשי תיבות ״ביאה״. הת אשראל יני בעונה בשבת מדכתיב ״ושמרו 

(אות י), אמאי לא נקט לדרשא דילפינן בסוגיין.  הפלפולא חריפתאוהקשה 

ותירץ, דמשמע ליה דתקנת עזרא בין לתלמידי חכמים, ובין לשאינם 

יתן בעתו״ קאי אתלמידי חכמים דכתיב תלמידי חכמים, וקרא ד״אשר פריו 

 ״כי אם בתורת ה׳ חפצו״, ומשום הכי מייתי קרא אאינם תלמידי חכמים.

(אה״ע סימן עו סק״ג)  החלקת מחוקק כתב גמ׳, מערב שבת לערב שבת.) כ

כו. מדפי הרי״ף), דאין לתלמידי חכמים עונה קבועה. (כתובות  הר״ןבשם 

 בכתובותנשותיהם, כדאיתא דכמו שיכולים לצאת מעירם שלא ברשות 

(סא:), הכי נמי כשנמצאים בעירם, משתנים הזמנים כפי הצורך לנדד שינה 

 מעיניהם, משום טירחת עסק התורה.

פירש  גמ׳, ושתהא אשה משכמת ואופה כדי שתהא פת מצויה לעניים.) כא

דביום שהיא צריכה לאפות תהא משכמת לאפות. רש״י ד״ה ושתהא אשה, 

דכל יום תהא משכמת לאפות, כדי דיש מפרשים, , הביא ורבינו יהונתן

דתהא משכמת ביום שישי ויש מפרשים, שתהא פת מצויה לעניים בבוקר. 

ואופה לכל ימות השבוע לעניים, דגם לחם הפנים היה נאכל לשבעה ימים 

 קל וחומר להדיוט.

דהוי תקנה נמי לעשירים, שתהא פת מצויה  המאירי,כתב  גמ׳, שם.) כב

 , ולא יחשדו בהם [שאינם נותנים אף שיש להם].להם לתת לעניים

רש״י ד״ה משום פירש  גמ׳, ושתהא אשה חוגרת בסינר משום צניעותא.) כג

פירש, דחיישינן שמא תחוס על  והמאירילהתרחק מן העבירה.  צניעותא,

בגדיה בשעה שעושה מלאכתה ותחשוף שוליה, וגנאי הוא. ועיין באות 

 הבאה.

פ״ד סוף ה״א) איתא,  (מגילה בירושלמי עיין באות הקודמת.גמ׳ שם. ) כד

 דתקנו משום מעשה בקוף, שבעל אשה כדרכה ושלא כדרכה. וכתב

דנפקא מינה בנמצאת בביתה דליכא משום צניעות,  המהר״ץ חיות,

 והרמב״ם(עב:) דמותרת ללכת פרועת ראש בביתה.  בכתובותכדאיתא 

יתה משום (פכ״ד מאישות הי״ג) פסק, דתהא חוגרת בסינר תמיד בתוך ב

 צניעות.

אומר רבינו תם וכו׳ אבל בשאר הגוף שייך לשון  תוס׳ ד״ה ושתהא,) כה

דצריך  רש״י,הביא בשם  דבמחזור ויטריכתב,  והתוס׳ רבינו פרץהדחה. 

(קכ:), מי שהיה ֵׁשם כתוב על  בשבתחפיפה בכל הגוף. והביא ראיה, דאיתא 

, יסוך״״לא ירחץ ולא . [וצריך עיון, דגרסתנו (שם), יחוףלא ירחץ ולא  בשרו

 (פ״ה הי״ב).  (א.ר.)]. במסכת סופריםוכן איתא 

 

 
(פ״ו משכנים ה״ט),  הרמב״םפסק  גמ׳, ושיהו רוכלין מחזרין בעיירות.) כו

דאינם קובעין מקום לישב בו אלא מדעת בני העיר. ואם הרוכל תלמיד חכם 

רחיה לחזר בעיירות קובע בכל מקום שירצה, (דכיון דטרוד בגירסתו לאו או

 ד״ה ואי צורבא. (שם) ברש״י(כב.) ו בבבא בתראואין זה קביעות), כדאיתא 

 בברכות רש״יאלא לאכול חולין בטהרה. אבל  בסוה״ד, תוס׳ ד״ה אתא,) כז

 פירש, דהוי כדי לעסוק בתורה. ד״ה ונחת וטבל(יח:) 

דהאי  הרש״ש,שקרויה רוכלת עמים. העיר  תוס׳ ד״ה ואינה, בתוה״ד,) כח

בחידושי הש״ס (כז, ג) גבי צור ולא גבי ירושלים. וכתב  ביחזקאלא כתיב קר

דאולי כוונתם ל״דלתות העמים״, דכתיב (יחזקאל כו, ב)  לרבינו ישעיה פיק,

רש״י ״אשר אמרה ֹצר על ירושלים האח נשברה דלתות העמים״. ופירש 

 (שם), עיר שכל העובדי כוכבים היו נכנסים לה לסחורה.

היו שם מקומות שלא היו מצויים כי אם יושבי  ,בא״ד, בתוה״ד) כט

דשער טדי בצפון  ה״ר ישעיה, בשםבשיטה מקובצת ירושלים לבדם. ביאר 

לא היה משמש לכניסה ויציאה, ולא היו באים משם, דירושלים היתה 

 לדרום הר הבית וקרובה למזרחו ולמערבו ולא לצפונו.

ו בירושלים ולא היו אי נמי בימי חזקיה שכל ישראל היבא״ד, בסוה״ד, ) ל

(אות צו), וכי בימי חזקיה לא התישבו הקובץ שיעורים באין לסחורה. תמה 



 

 
 

 

 יז

מדן ועד (צד:) דבימיו בדקו  בסנהדריןאלא בירושלים. ועוד, דאיתא להדיא 

 ולא מצאו תינוק שאינו בקי בטומאה וטהרה. והניח בצריך עיון. באר שבע,

דאפילו אם אינו  מקובצת, השיטה הקשה גמ׳, ואין מלינין בה את המת.) לא

(כב.), ועובר בלאו [כדאיתא  במועד קטןבירושלים אסור להלינו כדאיתא 

(מו.), דכתיב ״לא תלין נבלתו על העץ כי קבור תקברנו ביום  בסנהדרין

 ד״ה ה״ג ת״ל(מו:) בסנהדרין  רש״יההוא״ (דברים כא, כג), ופירש 

ין]. עוד הקשה, ד״תקברנו״ ריבויא לשאר מתים שאינם במיתת בית ד

ד״ה גמרא,  י״רש ופירש ״גמרא״. המת את בה מלינין דאיתא להלן, דאין

 הוא קרא הא דקאמר, גמרא ומאי לדבר, טעם ואין בידינו מסורת

ותירץ, דבעלמא לכבודו מותר להלינו, ובירושלים אפילו לכבודו  .וכדאמרינן

 שלא מראג בירושלים (סימן מד), דמכל מקום שלמה של היםאסור. וכתב 

(פ״ד מאבל ה״ח) כתב, דקרא לא איירי אלא בהרוגי  הרדב״זאבל  .להלין

 בית דין, אבל בעלמא ליכא לאו מן התורה.

מת בה אדם באותו היום קוברים אותו מיד. רש״י ד״ה אין מלינין, ) לב

 כתב, דאפשר להוציאו לבית מחוץ לירושלים. והמאירי

שן משחיר את החומה דהערש״י ד״ה קוטרא, פירש גמ׳, משום קוטרא. ) לג

, דמשחיר כותלי בית המקדש. הגאוןכתב בשם  והשיטה מקובצתוגנאי הוא. 

 דחיישינן שיתערב עם עשן המערכה. ,כתבוהמאירי 

דאיכא סרחון מעשבים רעים רש״י ד״ה סרחון, פירש  גמ׳, משום סירחא.) לד

 והמאיריהגדלים שם וזורקין אותן לחוץ. אי נמי, מזבל שמזבלין אותן. 

 , מן העלים שנושרים ונעשים זבל.פירש

דהתם האיסור  תוס׳ רבינו פרץ,ואם תאמר וכו׳. ותירץ תוס׳ ד״ה לא, ) לה

לקנותם ולחזור ולמוכרם כדי להשתכר בהם, והכא אסרו לגדלם אפילו לגר 

(פ.). עוד תירצו, דהכא מוקמינן ליה נמי  לעילשנפלו לו בירושה כדאיתא 

 בארור.

 הש״ךבדבר העומד לאכילה וכו׳. ביאר דהיינו דוקא  בא״ד, בתוה״ד,) לו

לאכילה חיישינן שמא יבוא לאכול  (יו״ד סימן קיז סק״ב), דכשמגדל למכור

או לטעום כדרך המוכרים לאכילה, אבל באינו מתעסק לאכילה לא חיישינן. 

עוד כתב, דלאו ברשיעי עסקינן שיבואו לאכול, אלא דהרואהו שסוחר 

 לאכילה, יסבור שאף אוכל מהם.

(חלק ג סימן רכג) כתב, דכל שדרך בני  בשו״ת הרשב״אשם. אבל ד, בא״) לז

אדם לגדלו לאכילה ולא לתשמיש, אסור לגדלן לסחורה שמא יבוא לאכול 

מהם. וכתב, דתימה לומר שהתוס׳ מתירים בכך. אלא אפשר, שכוונתם, 

דכשאינו ראוי לאכילה כלל אלא לעורות, לא חיישינן שיבוא לאכלו, ומשום 

 הכי שרי.

התורת ביאר  גמ׳, שהיה מכיר בחכמת יוונית אמר להם כל זמן וכו׳.) לח

דהיה בפנים ואמר לאלו שבחוץ ברמיזה ובחכמה כדי שלא יבינו אותו  חיים,

ד״ה (שם)  וברש״י(מט:) בסוטה האחרים, והיא חכמת יוונית. וכדאיתא 

 חכמת יוונית.

 דםהא וארור, חזירים שיגדל האיש ארור אמרו שעה באותה גמ׳, שם) לט

 ונהייתה באה החזיר דעליית הבן יהוידע,הקשה  .יונית חכמת בנו שילמד

 את לקלל צריך והיה, התמיד פסק כך ידי ועל, יונית חכמת לימוד מחמת

 הרגישו ולא ידעו לא שעה דבאותה, ותירץ. קודם יונית חכמת המלמד

 תיכף לכן, יונית בחכמה עמהם שסיפר זקן אותו מכח היתה החזיר דעליית

 ואחר, חזירים להמגדל קללו, החומה ונזדעזעה חזיר להם שהעלו ראוכש

 יונית. חכמה בנו המלמד את קללו זקן, אותו מכח נעשה שהדבר שידעו

 וכו׳. אמרו שעה באותה המאמר בעל נקט ולכן

ד״ה (סד:)  רש״י מנחותפירש  גמ׳, וארור האדם שילמד בנו חכמת יוונית.) מ

סוטה)  (סוף ם״ירוש המשניות להרמבובפ, ברמיזה דהיתה ,יוונית חכמת

, ורמזים חידות דברי בלשון לדבר שפירושו, חכמה לשון כתב, דהוא כמו

 בחידות. ואין, כוונתם מכפי אחרת שמשמעותם בלשונות מדברים שהיו

בשו״ת וכן פירש . מעט אפילו ממנה נשאר ולא, זו חכמה אבדה שכבר ספק

 רגילים היו והיוונים, יוונית״ ״חכמה (סימן מה). והוסיף, דנקראת הריב״ש

 רמיזות וחכמות יווני. ידי על נכתב זו, לענין חכמה שחובר שספר או, בה

 והוסיף, דאף דלא החכמות. שאר ספרי לא אבל, שאסרו הוא בלבד אלו

 שאם, אחר מטעם להימנע מהם יש שכלית. חקירה דרך על ספרים אסרו

, מינים וספרי חיצונים יםספר בכלל הם הרי תורתנו, עיקרי לעקור רוצים

, ה״הרמ כתב בשםוהשיטה מקובצת  הבא. לעולם חלק לו אין בהם שהקורא

 מֹוִדִעים ַּבּכֹוָכִבים ַהֹחִזים שהיא חכמת, יג) מז (בישעיה הכתוב על פי לשון

 היא יוונית פג.) כתב, שחכמת לקמן( והמאיריָעָלִיְך.  ָיֹבאּו ֵמֲאֶׁשר ֶלֳחָדִׁשים

 והורסת אדם של שמושכת לבו מפני ללמדה ואסרו, וניתהיו הפילוסופיה

 שאין ויז), ז״פט התכלית (חלק בעבודת הקודשוכתב  הדת. מפינות הרבה

, שהיה כמעשה ומסירות מלשינות מחשש הרמיזות חכמת שאסרו לפרש

 להם היה כן הדבר היה ואם, מצוי שאינו דבר על גוזרים ואין מצוי זה שאין

, שהיה מעשה משום מצאו עילה אלא, וכדומה יתרומ לשון על אף לגזור

 . מינות משום הכל על וגזרו

ונראה דלא יגדל דמתניתין היא היתה גזירה תוס׳ ד״ה ואסור, בסוה״ד, ) מא

דכיון דדינא קתני משמע שגזרו  המהרש״א,דפולמוס של טיטוס. ביאר 

(מט.). ותירץ, דכיון דאיתא  בסוטהוקבלו. והקשה, דלא הוזכר האי דינא 

תם גזירה דלא ילמד אדם את בנו חכמת יוונית אית לן למימר דגזרו נמי ה

 דלא יגדל חזירים דהוי דרבנן, דחד טעמא אית להו.

 

 
ועל שם שקרובה לארץ ישראל אין לשון ארמי  תוס׳ ד״ה לשון, בסוה״ד,) א

דמסתבר לומר דלשון הנקרא סורסי  המהרש״א,שלה צח כל כך. ביאר 

נא דקרא הוא אינו לשון הצח, אבל לשון ארמי שלא שנשתנה שמו מליש

 נשתנה שמו הוא לשון הצח.  

אמאי אייתו להא  השיטה מקובצת,הקשה גמ׳, ואמר רבי יוסי בבל וכו׳. ) ב

דרבי יוסי, הא לא איפרך מינה מידי. ונשאר בצריך עיון. [ואולי יש לומר, 

כן, הוה ליה דאגב דאייתו להא דרבי, איתו נמי הא. אמנם יש לדחות, דאם 

 לאתויי לה בתר דאקשו ותירצו. (א.ר.)].

והגאון בשיטה בארץ ישראל הסמוכה ליון וכו׳.  רש״י ד״ה פרסי, בתוה״ד,) ג

כתב, דמשום דארץ ישראל היתה כבושה בידי היוונים ובבל בידי  מקובצת

 הפרסים נקט הכי.

(צט:), דלרבי ישמעאל  במנחותדאיתא  הפני יהושע,הקשה  גמ׳, שם.) ד

ללמוד חכמה יוונית משום ״והגית בו יומם ולילה״, ותיפוק ליה משום  אסור

גזירה דהכא. וכתב, דאין לומר דרבי ישמעאל היה קודם הגזירה, דשימש 



 

 
 

 

 יח

בכהונה גדולה קודם החורבן. דהא רבן שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל 

באותו הדור הוו, דנהרגו יחד, ואפילו הכי מקשינן מרבן שמעון בן גמליאל. 

 להלן אות ו] להלןוסיים, דיש ליישב. [ועיין 

(פב:  המהרש״אכתב  גמ׳, וחכמת יוונית מי אסירא והאמר רב יהודה וכו׳.) ה

בחידושי אגדות), דליכא למימר דמהא שלא נשתיירו מהם אלא רבן שמעון 

בן גמליאל ובן אחי אביו, חזינן דבאמת עשו שלא כהוגן. דהא משמע 

א מסתבר דבית אביו שהיו נשיאים יניחו שמתאונן על מעלתם. ועוד, דל

 בניהם ללמוד חכמת יוונית, אם היה בזה אפילו חשש איסור.

דאף החכמים שמלאו כריסם  המאירי,כתב גמ׳, שהיו קרובים למלכות. ) ו

בתורה ותלמוד וסודות המצוות אין קרובים למלכות יותר מהם, דכתיב ״בי 

כדי להשיב עליה ולחזק  מלכים ימלוכו״. ומותר להם ללמוד חכמת יוונית

 ענין הדת. עיין שם באריכות.

השיטה מתחילה לא גזרו על קרובים למלכות. ביאר  תוס׳ ד״ה התירו,) ז

דאי לאו הכי לא היו יכולים להתיר, דהא אין ה״ר ישעיה,  בשםמקובצת 

בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו אלא אם כן גדול ממנו בחכמה 

 אה.ובמנין. ועיין באות הב

(פי״א הרמב״ם שם. משמע מדברי התוס׳ דהוי גזירה דרבנן. אבל  בא״ד,) ח

מעבודה זרה ה״א) פסק, דהמספר קומי לוקה, דהוי מחוקות האמורי. 

(שם בהלכה ג), איך יש כח לחכמים להתיר להאי  הכסף משנהוהקשה 

איסור לקרובין למלכות. ותירץ, דשרי משום דהוי הצלת כלל ישראל. עוד 

ורה לא ֵּפרטה אלא כתבה ״ובחוקותיהם לא תלכו״, ונמסר הדבר תירץ, דהת

 לחכמים, והם ראו שאין לגזור על הקרובים למלכות.

דקשה לתוס׳, לישנא  הפני יהושע,והוא היה רגיל. ביאר  בא״ד, בתוה״ד,) ט

דברייתא דקתני ״אבטולמוס בר ראובן התירו לו וכו׳ של בית רבן גמליאל 

תירו לו ולהם, והא לכל הקרובים למלכות יש התירו להם וכו׳״, דמשמע דה

להתיר שני הדברים. ומשום הכי כתבו, דאין הכי נמי, אלא דהם היו רגילים 

 בכך ומשום הכי נקטינן להו.

דהוה לומר ״כעיר  התורת חיים,הקשה  שם המדינה וכו׳.רש״י ד״ה בבל, ) י

גדל דמי״. עוד הקשה, דמתניתין דקתני ד״לא י בארץ ישראלהסמוכה לספר 

את הכלב״, מיירי אפילו בחוץ לארץ דומיא דגידול חזירים, ואהא קתני 

בברייתא דיכול לגדל בעיר הסמוכה לספר, וכולל גם את בבל, ואם כן, לא 

אשמועינן רב נחמן מידי. וכתב, דנהרדעא לא היתה סמוכה לספר, ולא 

איירינן בברייתא עלה. וקאמר רב נחמן, דהיכא דעיירות עובדי כוכבים 

סמוכין לה מסביב, אפילו אינה על הספר אלא בתוך המדינה מותר לגדל 

בה כלבים. ותרגמוה, דדווקא בנהרדעא, משום שיש שם יישוב קבוע ורוב 

 ישראל. אי נמי, משום שעיירות עובדי כוכבים סמוכין לה.

 ה״ר ישעיה, בשםהשיטה מקובצת ביאר  גמ׳, משני אלפים ושני רבבות.) יא

 היה עשרים ושנים אלף.דהוא מנין הלויים ש

גרס הגאון  בשםהשיטה מקובצת ולא גרסינן וכו׳. אבל תוס׳ ד״ה שני, ) יב

לה, וביאר, דכך היה מנין נשים וטף בדור המדבר. דשישים ריבוא הוי מנין 

 הזכרים מבן עשרים ומעלה בלבד.

(סימן  גמ׳, חסר אחת והיתה וכו׳ גורם לשכינה שתסתלק. הים של שלמה) יג

דמשמע, שלא היו  המהר״ץ חיות,סר אחת״. והקשה מה) גרס, ״היו ח

מלכתחילה כמנין שעל ידו שורה השכינה, ואם כן, היה לומר ״נמצא גורם 

משמע שהיתה ונסתלקה. אבל למאי  סילוקלשכינה שלא תשרה״, דלשון 

דגרסינן ״חסר אחת״, איירינן שהיו לפני כן ב׳ אלפים וב׳ רבבות ונתחסרו, 

 לאו שהפילה האשה.והיו ראויים להשלים אי 

והשיטה שהוא קוצים.  רש״י ד״ה שקילי טיבותיך,פירש  גמ׳, אחיזרי.) יד

פירש, דהוא לשון חזרה, כאדם האומר לחבירו ״זרוק הגאון,  בשםמקובצת 

 לאחוריך״.

(בבא  המהר״םאי קרי העיר ישוב וכו׳. כתב  תוס׳ ד״ה והתניא, בתוה״ד,) טו

ה, דהא אין עושין שובכות כג.), דעל כרחך ״ישוב״ אינו העיר עצמבתרא 

בעיר, מדבעינן להרחיק השובך מן העיר חמישים אמה. אלא, כל מקום 

 המצאות שובכי העיר הנמצא בתון חמישים אמה מן העיר, נקרא ״ישוב״.

(בבא  הרשב״אונראה לריצב״א וכו׳ והכי פירושו וכו׳. הקשה  בתוה״ד,) טז

ס ותו לא״, דהא אף כג.), אם כן, לא הוה לאקשויי ״ומישט שלשים רי בתרא

למאי דמקשינן, לא שייטי אלא שלשים ריס, אלא דלמלא כריסן הן שטין 

ביישוב שדות אפילו מאה מיל, והוה לאקשויי, ״וכריסייהו בחמישים אמה 

מליא וכו׳״. ומשום הכי כתב, שהמקשה לא ידע פירוש הברייתא, ולברר 

 פירושה בא.

 



 

 
בחידושי מרן רי״ז הלוי ביאר  ה יפה וכמה הוא יפה.גמ׳, ושמין כמה הי) יז

(מז.) דשמין כמה הוא יפה וכמה  דלעיל), דאין זה כשומת עבד 160(עמוד 

היה יפה ולא שיימינן כמה שוה ידו, כדי שלא יכחוש מזיק. דהתם חיובו 

משום נזק והפסד ממון, והכא הוי כעין תשלומי כופר דלא שייך בהם ב׳ 

יימינן כמה היה יפה וכמה הוא יפה משום שהוא שומות, אלא דהא דש

 השווי האמיתי של ידו.

שהרי וכו׳ היה מוכר עצמו בעבד עברי. כתבו  רש״י ד״ה החובל וכמה,) יח

(סימן א והפלפולא חריפתא  (ל. מדפי הרי״ף אות א), החידושי אנשי שם

אות א), דרש״י סובר, דשמין אותו כעבד עברי שנמכר לשש שנים וחוזר 

(סימן א)  הים של שלמהצמו לשש שנים וכן עד יום מותו. אבל ומוכר ע

כתב, דרש״י סובר, דשמין אותו כעבד כנעני. אלא דהכא פירש, דההיזק הוא 

 במה שנחסר כיון שהיה יכול למכור עצמו בעבד עברי. ועיין באות הבאה.

(סימן א) כתב, דשמין אותו  והרא״ששם. עיין באות הקודמת.  בא״ד,) יט

(אות א), דעבד  הפלפולא חריפתאשהוא נמכר לעולם. וביאר כעבד כנעני 

עברי נמכר לשש ואי אפשר לשום על ידו כמה היה עולה כל דמי הנזק עד 

סוף חייו. וליכא למימר דנשומנו כאילו נמכר כל חייו לשש שש שנים, משום 

(נח:)  לעילדאין דרך מכירתו בכך. ועוד, דהשומא להקל באה כדילפינן 

ה אחר״, ודמי מכירה אחר מכירה כל חייו מרובים ממכירה מ״וביער בשד

(פ״ח מ״א) יישב, דהא מוכר עצמו נמכר נמי  והתפארת יעקבאחת לעולם. 

 (יד:). בקידושיןליתר על שש, כדאיתא 

ד״ה  (לט.) בכתובות והתוס׳(פרק ו סימן ט),  הרא״שכתבו  מתני׳, בצער.) כ

צער שבא אחר כך פטור, דהיינו צער של שעת החבלה, אבל  ר״י,בשם  צער



 

 
 

 

 יט

 פליג. רבינו שמשוןדגרמא בעלמא הוא. והביאו, ד

(פ״ח מ״א),  התוספות יום טובכאב המכה. ביאר  רש״י ד״ה במסמר,) כא

דרש״י מפרש, שהתנא לא חזר על גוונא דכוויה, אלא נקט גוונא אחרינא 

 שתחב לו מסמר שאינו חם, וציערו בתחיבתו.

דרש״י סבר,  הרש״ש,מעונג. כתב  לפי מה שהוא רש״י ד״ה כיוצא בזה,) כב

דאף דעשיר נותן יותר מן העני כדי להנצל מן הצער, שמין אותו כעבד כמה 

(פ״ב  דהרמב״םהיה נותן סתם אדם שהוא רבו כדי להצילו מן הצער. וציין, 

 מחובל ומזיק ה״ט) כתב, דמשערין אף לפי ממונו.

 ופר וכו׳.גמ׳, מכה אדם ומכה בהמה וכו׳ הרי הוא אומר לא תקחו כ) כג

ומסקינן, דמכה אדם היינו הא דכתיב ״ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר 

(פ״א מחובל ומזיק ה״ג),  הרמב״םעשה כן יעשה לו״ (ויקרא כד, יט). וכתב 

דהא דכתיב ״כן ינתן בו״, אתי למימר שהיה ראוי לחסרו האבר או לחבול 

לפי זה, מה (פ״ה מחובל ומזיק ה״ו), ד האבי עזריבו כמו שעשה. וביאר 

שמשלם הוא עבור מה שראוי שֵיעשה בו, והוי ככופר בשור ההורג אדם. 

 ועיין לעיל אות יז. 

 התוס׳ יו״טביאר  גמ׳, אבל אתה לוקח כופר לראשי אברים שאין חוזרין.) כד

(פ״ח מ״א), דנקט ״שאין חוזרין״, דבהכי הוי האבר מת, והוי דומיא דמיתה, 

 אשי אברים.דמינה ממעטינן דאתה לוקח כופר לר

דאף על גב דלהלן איתא  הפני יהושע, ביאר גמ׳, ההוא בקטלא כתיב.) כה

דיומת היינו ממון. שאני הכא דשינה הכתוב לכתוב בבהמה ״ישלמנה״, 

ובאדם ״יומת״, דמשמע, דהוי מיתה ממש. ועוד, דלהלן פירש הכתוב, ״עין 

מהאי תחת עין וגו׳״, ומשום הכי אמרינן דהוי בממון, אבל הכא סלקינן 

 עניינא, ועל כרחך דהוי למיתה ממש.

התורת מי אלים מקרא דעין תחת עין וכו׳. אבל  תוס׳ ד״ה אף, בתוה״ד,) כו

כתב, דאלים קרא ד״מות יומת״ דלא שייך לפרש בממון, מקרא ד״עין  חיים

 תחת עין״. דאיכא למימר דמי עין קאמר.

 ,הרשב״אהקשה  גמ׳, ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת בממון.) כז

חד לראשי אברים שאין חוזרין  הראב״ד,אמאי בעינן תרי קראי. ותירץ בשם 

וחד לנזקין דעלמא, דומיא דבהמה דכתיב ״ומכה נפש בהמה ישלמנה״ 

 (ויקרא כד, יח), וכתיב ״ומכה בהמה ישלמנה״ (ויקרא כד, כא).

דלאו מדבר הניתן  הפני יהושע,ביאר  גמ׳, כן ינתן בו ושמע מינה ממון.) כח

דרשינן, דהא לא ילפינן לעיל בברייתא מהכא דהוי בממון. אלא  מיד ליד

הכי קאמר, אי נימא ד״יומת״ היינו מיתת אבר, לישתוק קרא מיניה דהא 

 כתיב בתריה ״כן ינתן בו״ דהיינו מום ממש. ועל כרחך, ד״יומת״ הוי בממון.

(פד:)  בסנהדריןדאיתא  הרש״ש,העיר  גמ׳, ואין דנין ניזקין ממיתה.) כט

אדם״ מיירי במכה אביו ולא בֵהמית. וכתב, דאיירינן מצד תשלום  ד״מכה

החובל, שיהא נידון בממון או בנתינת מום דקרינן להו ״ניזקין״, ולא במיתה 

 כדין החובל באביו.

אם ירצה החובל שיסמאו את  המאירי,פירש  גמ׳, אי בעי עינו ניתיב וכו׳.) ל

פירש, אם ירצה  נו פרץותוספות רביעינו כשם שסימא הוא את עין חבירו. 

 הנחבל שיסמאו את עינו של החובל.

 

 

(ל. מדפי הרי״ף), כיון  הנימוקי יוסףתמה  גמ׳, אתיא תחת תחת משור.) א

דכולהו תנאי דלעיל לא ילפי מההיא גזירה שוה, משמע, דלא קבלוה 

מרבותיהם. ואם כן, לרב אשי נמי הא אין אדם דן גזירה שוה מעצמו. ותירץ 

אות ב), דהיכא דהדין ידוע ומקורו  המהר״ן שפירא(לגירסת  הרא״הבשם 

אינו ידוע, יכול לדונו מעצמו אפילו מגזירה שוה. והוא מה דגמיר לגזירה 

שוה ד״תחת תחת״, אלא דאינו יודע מהיכא להיכא ילפינן. [וכן משמע 

שכתבו, דפליגי אמוראי אי נאמרה לענין מיטב, או לענין מתוס׳ ד״ה רב 

 ממון]. דמשלם

(פ״א מחובל  הרמב״םאבל  גמ׳, אלא אמר רב אשי מתחת אשר ענה וכו׳.) ב

ומזיק ה״ה) כתב, דילפינן גזירה שוה תחת תחת מחבורה דכתיב ״חבורה 

תחת חבורה״, והוי ממון מדכתיב ״וכי יכה איש את רעהו באבן או באגרוף 

(שם), דאולי מצא  הלחם משנהוגו׳ רק שבתו יתן ורפא ירפא״. כתב 

(למהדורת פרנקל) הביא,  ובמקורות וציוניםדרשה זו באיזה מקום.  רמב״םה

הלחם  היא דרשת בן עזאי. עוד כתב) כה כא, (פרק דבמכילתא דרשב״י

גרס (בסוגיין), ״אלא אמר רב אשי מתחת חבורה אדם  דהרמב״ם משנה,

 מאדם וכו׳״.

א לן דפשיט המהר״ץ חיות,ביאר  גמ׳, ממש סלקא דעתך רבי אליעזר וכו׳.) ג

(פ״א מחובל ומזיק ה״ו), דפשיטא  הרמב״םדלא הוי ממש, דהא כתב 

דמשלם ממון, דמשה קיבל מסיני, וכן דנו בבית דינו של יהושע ושמואל 

 דמשלם ממון, אלא דשקלינן וטרינן לאשכוחי אסמכתא מקרא.

דכששמין הניזק הגאון  בשםהשיטה מקובצת ביאר  גמ׳, אלא דמזיק.) ד

ו וכמה הוא יפה בעין אחת, הוי פחות מאם נשום כמה הוא יפה בב׳ עיני

המזיק כמה הוא יפה בב׳ עיניו וכמה הוא יפה בעין אחת. משום, דעין הניזק 

 נסמית כבר, ואינו דומה לשווי עין שעדיין לא נסמית.

 המהרש״א,ותנאי דלעיל סבירא להו וכו׳. ביאר  תוס׳ ד״ה אלא, בתוה״ד,) ה

נו של רבי יוחנן בן ברוקה, דאית ליה דכוונתם, דמצו סברי כרבי ישמעאל ב

 (מ.) דכופר הוי דמי מזיק, דהא לא סבירא להני תנאי הכי בפירוש. לעיל

דתולדה דקרן  הפני יהושע,כתב  גמ׳, ההוא חמרא דקטע ידא דינוקא וכו׳.) ו

הוא, ומשלם חצי נזק דקנסא, ומיירי בתפס. ולא מיירי בהועד, דהא אין 

 בבל מדאיירי ביה הנך אמוראי.מועד בבבל, והאי עובדא הוי ב

הוסיף, דלא ידע נמי  והמהרש״א היה סבור דאדם הזיקו.תוס׳ ד״ה זילו, ) ז

דאפחתיה מכספיה, ומשום הכי אמר מעיקרא ד׳ דברים לבר מנזק. והקשה 

אם כן, כשהקשה לו רבא ״והא אנן חמשה תנן״, הוה ליה  המהדורא בתרא,

עותו דלבר מנזק קאמר, וכמו לומר זילו שומו ליה חמשה, ולא לפרש לפי ט

שהשיב להלן זילו שומו ליה נזקיה, לאחר ששאלוהו דהא חמור הוה. 

ופירש, דשפיר ידע דאפחתיה מכספיה, והיה פשוט לו שישומו הנזק כמו 

 בכל המזיקין. ומשום הכי קאמר, דד׳ דברים לבר מנזק דפשיטא שישומו.

דלדברי  בתרא, המהדוראכתב  גמ׳, אמר ליה רבא והא אנן חמשה תנן.) ח

רב פפא בר שמואל קא מקשה, דהא אית לרבא להלן דאין גובין אותו 

 בבבל. ועיין לעיל אות ו.

כתב  גמ׳, ההוא תורא דאלס וכו׳ והא מר הוא דאמר כל הנישום וכו׳. ) ט

(ח״א סוף סימן  בשו״ת נחל יצחק, דתפס אבי התינוק. וכתב בשיטה מקובצת

א ענף ה), דמוכח מהכא, דמהני  כה קונטרס תפיסה על ידי שליח סימן

תפיסה בקנס בבבל על ידי שליח ואינו כחב לאחרים, כיון דמדין תורה 



 

 
 

 

 כ

יכולים לגבות, אלא כיון דאין בית דין מומחין להוציא, אין גובין. ומשום 

נמי  והפני יהושעהכי מהני תפיסת האב אף דאלס תולדה דקרן וקנס הוא. 

ק דקנסא, וכדמוקמינן דתפס. אלא דהוי תולדה דקרן ומשלם חצי נז ,כתב

דכתב, דהוו מצי לאקשויי דפלגא נזקא קנסא ולא מגבינן בבבל. אלא, משום 

דהוה מצינן נמי לדחויי דסבר דהוי ממונא, מקשינן מכל הנישום וכו׳. וכתב 

 דלדבריו ליתא לראית הנחל יצחק. הגדולי שמואל

 הרא״ש״ת. וכתב (ל. מדפי הרי״ף), בדלי הרי״ףוכן גרס  אי תפס.דגמ׳, ) י

(סימן ב), דמשמע, שאמר לשומו מיד, ונפקא מינה שאם יתפוס אחר כך ֵידע 

כמה יכול לתפוס. והקשה, דאין שמין לגבות הנזק אלא אם כן תפס הניזק 

תפס,  לא אי הספרים, כגירסתכדי שנדע כמה יחזיר למזיק. וכתב, דגרסינן 

 בלא דלי״ת, דאחר שתפס שיימינן כמה יחזיר למזיק.

 



(סימן א סק״א),  הקצות החושןהקשה  גמ׳, דשליחותייהו קא עבדינן.) יא

(ג.) דלא בעינן מומחין משום דלא תנעול דלת בפני  בסנהדריןמהא דאיתא 

לווין. ותירץ, דהתם מיירי בזמן המשנה שהיו מומחין, ורק בהודאות 

לווין.  והלוואות לא הצריכו לחזר אחר מומחין, כדי שלא תנעול דלת בפני

והכא מיירי בזמן הזה דליכא מומחין, דתקנו בכל דבר דשכיח ויש בו חסרון 

מו:) כתב, דשמא הא  (יבמות והרמב״ןכיס, דנעביד שליחותא דקמאי. 

 דשליחותייהו קא עבדינן הוי מדאורייתא.

 הפני יהושע,הקשה  גמ׳, אדם באדם דממונא הוא נעבד שליחותייהו.) יב

שור. ותירץ, דמשום דלאו אורחיה בהכי הוה אמאי לא מקשינן נמי מאדם ב

ליה פלגא נזקא דקנסא. ואין לומר בדאייעד, דהא אין מועד בבבל. וכתב, 

(טז.). מכל  לעילדאף דלרבוץ על קטנים או מן הצד אורחיה הוא, כדאיתא 

 מקום, כיון דלא שכיח, יש לומר דלא איירי בהו רבא כלל.

אדם רוצה ליתן בין שפחה דאומדים כמה  רש״י ד״ה ופגם, בתוה״ד,) יג

אמאי לא אמרינן כמה  המהדורא בתרא,בתולה לבעולה להשיאה. הקשה 

אדם בעלמא רוצה ליתן לבעול בתולה או בעולה. ותירץ, דאין שומא זו 

 ידועה משום שאין היא מופקרת לזנות.

 כתב בשםוהשיטה מקובצת  לאו דוקא קנס וכו׳.תוס׳ ד״ה קנסא, ) יד

 נזק לא הוי קנס, ובושת עם נזק הוי קנס., דבושת ללא המהר״י כ״ץ

המהדורא הקשה  גמ׳, אלא כי עבדינן שליחותייהו וכו׳ הלכך וכו׳.) טו

הא פגם אית ביה חסרון כיס, ושכיחא, ואמאי לא עבדינן  בתרא,

רש״י בד״ה שליחותייהו. ותירץ, דנהי דחשוב דאפחתה מכספא כמו שפירש 

הפסידה ממון. אבל בנזק  מכל מקום אין זה חסרון כיס משום שלא ופגם,

 שהיה ראוי למלאכה ונעשה אינו ראוי למלאכה, הוי חסרון כיס.

, דחבלות אגב המהדורא בתראוגזלות וחבלות וכו׳. כתב תוס׳ ד״ה אי, ) טז

 שיטפא נקט, דהא איתא (בסוגיין) דאדם באדם לא שכיח.

 בשם הרא״ה, (ל: מדפי הרי״ף) הנמוקי יוסףותימה וכו׳. ותירץ בתוה״ד, ) יז

גזילה גמורה כעין ״ויגזול את החנית מיד המצרי״ (שמואל ב כג, כא) לא ד

שכיחא, אבל שאר גזילות כגון שומר שגזל, שכיחי. ועוד, דאף גזילה גמורה 

לא אמרן דלא דיינינן ליה אלא כשאינה קיימת, אבל בקיימת מחייבין אותו 

מעצמם דאם באים  המאירי,להחזיר, שלא יעבור על דברי תורה. עוד תירץ 

 לדון ומקבלים עליהם הדין, דנים. ואם לא באים מעצמם, אין דנים.

 ותוס׳ רבינו פרץ אין גובין דקיימא לן פלגא נזקא קנסא.רש״י ד״ה בתם, ) יח

כתב, דאפילו למאן דאמר פלגא נזקא ממונא לא דיינינן בבבל, משום דלא 

 שכיח דתם יגח.

תינן ליה וכו׳. דכיון דמנגיחות דתמות לא מיירש״י ד״ה אין מועד, ) יט

(לט.), דאף שאין מעמידין אפוטרופוס  לעילדאיתא  התוספות רי״ד,הקשה 

לשור חרש שוטה וקטן לגבות מגופו, מכל מקום כדי לייעדו שישלם נזק 

שלם מעמידין. והכא נמי אף על גב דפטור מנגיחות דתמות, נעשה אותו 

בית דין  מועד לשלם נזק שלם. ומשום הכי פירש, דבעינן לייעדו בפני

 (כד.), ובעינן סמוכין, וליתנהו בבבל. לעילכדאיתא 

השיטה מקובצת כתב  גמ׳, כי קאמר רבא בשן ורגל דמועדין מתחילתן.) כ

דהוא הדין בור ואש שהזיקו ממון, דמילתא דשכיח ואית ביה הרמ״ה, בשם 

 חסרון כיס נינהו, דאש דרכה לילך ולהזיק ובור תחילת עשיתו לנזק.

התוספות הקשו  ה דכויה דאית בה חבורה אין אי לא לא.גמ׳, לגלויי על) כא

אם כן, לא נכתוב כויה כלל, דהא מחבורה  שאנץ, והרא״ש בשיטה מקובצת,

משמע נמי צער במקום חבורה. ותירץ, דאי כתיב חבורה לחודה לא משמע 

צער אלא רושם בעלמא. עוד תירץ, דאי כתיב חבורה לחודה הוה אמינא 

ל הצער, וחבורה דנקט משום דשכיח צער גבה. דאף בלא חבורה חייב ע

 ועיין לקמן דף פה. אות א.

דכיון דמשלם רפוי משום חבורה וכו׳.  רש״י ד״ה כויה דלית, בתוה״ד,) כב

דקשיא לרש״י, דאף בעשה בו חבורה לא אפחתיה  הפני יהושע,ביאר 

מכספיה כיון דלא קטע אבר, והוי צער שלא במקום נזק. ומשום הכי פירש, 

קום יש ריפוי, וכך לי צער במקום ריפוי, כצער במקום נזק, כדאיתא דמכל מ

 (פה.). לקמן

 

 
 המהרש״א,הקשה  גמ׳, בכלל ופרט המרוחקים זה מזה קמפלגי וכו׳.) א

אמאי לא אמרינן דכולי עלמא סברי דכויה דלית בה חבורה משמע, ובן 

בה חבורה,  עזאי סובר דכתב רחמנא חבורה לגלויי על כויה דמיירי באית

המהדורא ורבי סובר דחבורה אתי לדמים יתירים. ונשאר בצריך עיון. ותירץ 

דקשה לומר הכי, משום דאם כן לא לכתוב כויה כלל אלא חבורה.  בתרא,

שכתבו, דאי כתיב חבורה  התוספות שאנץ והרא״ש בשיטה מקובצת[ודלא כ

א)]. ועיין לחודה לא משמע מינה צער במקום נזק. (הובא לעיל פד: אות כ

 להלן אות ג.

דמשלם צער ונזק.  רש״י ד״ה לדמים יתירים,פירש  גמ׳, לדמים יתרים.) ב

 והנמוקי יוסףפירשו, דמשלם יותר בצער שיש בו רושם.  והתוס׳ ד״ה לדמים

פירש, דכיון דכויה הוי בין דאית בה חבורה  הרמ״ה(ל: מדפי הרי״ף) בשם 

בירו חבורה וחבירו עשה לו ובין דלית בה חבורה, הוה אמינא דכשעשה לח

כויה, יצאו זה בזה ולא ישלמו, משום דקרינא בהו ״כויה תחת כויה״. וכיון 

דכתיב ״חבורה תחת חבורה״, אשמועינן דחבורה תחת חבורה ולא חבורה 

תחת כויה, ויש חילוק בין כויה ללא חבורה לכויה עם חבורה. ומשום 

תרוייהו קרינן כויה, הוא דקפדינן על המותר בחבורה וכויה אף על גב דל

השיטה מקובצת הדין דקפדינן בהא נמי בחבורה תחת חבורה. וכן כתב 

 תוספות הרא״ש  בשם



 

 
 

 

 כא

אמאי לא מוקי בן עזאי נמי להכי. ותירץ,  הפני יהושע,הקשה  גמ׳, שם.) ג

דכל היכא דאיכא למדרש בכלל ופרט לא דרשינן דרשה אחריתי, דמידה 

(הובא לעיל באות א). משום,  מהרש״אהמובחרת היא. ויישב בזה קושיית 

 דיקשה אבן עזאי אמאי לא מוקי לדמים יתירים.

 התוס׳ יו״טלפי שמתגנה מחמת הרושם. תמה  תוס׳ ד״ה לדמים, בסוה״ד,) ד

 והדרכי דוד(פ״ח מ״א), דצער מגנאי הוי בכלל בושת. והניח בצריך עיון. 

מתבייש , ולא דמי לבושת שעצמוכתב, דכוונת התוס׳ דמתבייש בעיני 

 מאחרים.

את הצער הלא יש לו לקוצצה בשביל הדמים רש״י ד״ה היכי שיימינן, ) ה

(מהדורא תניינא חלק ד סוף סימן קפ),  בשו״ת שואל ומשיבתמה  שנוטל.

אם כן, מאי תירצו בשומת הצער, הא יש לו לקוצצה. ותירץ, דכיון דשמין 

ועלה קא באחר שקוטע לו ידו הוי צער טפי מאדם הקוטע יד של עצמו, 

 משלם.

 בהגהות טל תורה,כתב גמ׳, דכסיפא ליה מילתא וכו׳ למשדייה לכלבים. ) ו

 השבות יעקב(יו״ד סימן שסב סק״א) בשם  כהפתחי תשובהדמהכא מוכח 

(חלק ב סימן קא), דאבר מן האדם לא צריך קבורה. [דאי לאו הכי, לא הוה 

(יו״ד ח״א משה  בשו״ת אגרותכסיפא מילתא כיון דוודאי יקברנו]. וכן הביא 

אמנם . (תנינא יו״ד סימן רט)בשם הנודע ביהודה  סימן רלא וח״ג סימן קמא)

 איהו נקט, דיש חיוב קבורה, עיין שם.

(סימן א) כתב, דלא מקבל  והרא״ש כל ממון שבעולם. רש״י ד״ה הא לא,) ז

(נח:) מ״וביער בשדה אחר״  לעיל עליה אלא בדמים מרובים, וילפינן

  דמקילינן בשומות.

(סימן א אות  הפלפולא חריפתאוכאן כבר נעשה מעשה. כתב  בסוה״ד,) ח

(נח:) דמקילינן  לעילג), דנקטי האי לרווחא דמילתא, דהא בלאו הכי ילפינן 

 בשומות.

(סימן א), דפרכינן אאבוה  הרא״שכתב  גמ׳, האי ליטול ליתן מבעי ליה.) ט

ם (אות ה), משוהפלפולא חריפתא דשמואל ולא אמתניתין. וביאר 

דמתניתין מיירי בצער שלא במקום נזק, דשפיר שיימינן כמה רוצה ליטול. 

(שם), דמאבוה דשמואל שמעינן למתניתין דלא שיימינן  הרא״שעוד פירש 

כמה היה נוטל להצטער, אלא מקילינן לשום כמה היה נותן כדי לא 

 להצטער. ולפי זה, פרכינן האי ליטול וכו׳ נמי אמתניתין.

כיון דבין  המהרש״א,הקישן הכתוב וכו׳. הקשה  כמים,רש״י ד״ה ה״ג וח) י

רבנן דבי רב, ובין רבא, סברי דלהנך חכמים מכה לא נתנה לאגד, נימא 

דמסברא אינו חייב בריפוי ושבת, ו״רפא ירפא״ אתיא לכדרבי ישמעאל 

ו״רק״ לשלא מחמת המכה. וכתב, דסברי, דעל כרחך ממעטינן שבת מ״רק״ 

י לאו הכי הוה מוקמינן ״ורפא ירפא״ לרבות ריפוי וילפינן ריפוי משבת, דא

 וילפינן שבת מריפוי.

(סימן א), דאומר לו שאין  הרא״שביאר  גמ׳, דמית עלי כאריא ארבא.) יא

רפואתו מקובלת עליו. ואפילו שידוע שהוא רופא, מכל מקום צריך שיהא 

 לחולה נחת רוח מן הרופא כדי שתועיל רפואתו.

(סימן א), דכשאין הרופא  הרא״שביאר  שוה.גמ׳, אסיא דמגן במגן מגן ) יב

מצפה לקבלת שכר, אין לבו ומחשבתו מדקדקים בעיקר צרכי החולה. וכתב 

(אות ז), דאף אם הרופא עושה כן לשם גמילות חסד הפלפולא חריפתא 

 ועבודת השם, נמי מגן שוה.

שכשילך  רש״י ד״ה עינא עוירא,פירש  גמ׳, אסיא רחיקא עינא עוירא.) יג

פירש, דכשמחכה ומייחל שיבוא  והרש״שנו חושש אם עיור עינו. לדרכו אי

 מרחוק, קרוי כליון עינים.

 

 
דהא כי מתפח האי גברא מחולי זה רש״י ד״ה לקתה מדת, בתוה״ד, ) יד

כתב, ולכשיתרפא אינו ראוי לדלות ולילך  וברש״י ד״ה מדת הדיןוכו׳. 

ידי, דהא אקשו דלא תירצו מ התוספות רבינו פרץ,בשליחות. הקשה 

דכשיתרפא יהא ראוי למלאכה אחרת, ותרצו, דאף אם יתרפא לא יהא 

 ועיין באות הבאה. כתוס׳ ד״ה דכי.ראוי למלאכה אחרת. ומשום הכי פירש 

דהוזקקו  הרשב״א,כלומר בתחילה כשהיה בריא. כתב תוס׳ ד״ה דכי, ) טו

ידו  לומר כן, משום דאמרינן דלא לקתה מדת הדין כיון שכבר נתן לו דמי

ורגלו, ואי שיימינן לפי מה שיתרפא, אכתי חסר שומת מה שמבטלו עכשיו 

מאותה מלאכה. ומשום הכי פירשו, דשיימינן לפי מה שהיה בריא בתחילה, 

וממילא נכנס מה שמבטלו עכשיו מאותה מלאכה בכלל הנזק. והקשה, 

דלשון ״מתפח״ לא משמע כשהיה בריא, אלא לכשיבריא. עוד הקשה 

דאין הכל נכנס בכלל הנזק, דנהי דשיימינן מלאכה  בינו פרץ,התוספות ר

שהיה עוסק בה לפני כן, עדיין חסר מה שהוא ראוי למיזל בשליחות אף אם 

נקטעה ידו. ומשום הכי פירש, דשיימינן לפי מה שיתרפא. ואף דלא כיילינן 

מה שמתבטל עכשיו מאותה מלאכה, מכל מקום מידת הדין קיימת, כיון 

 ידו שיימינן כעבד, וסגי במה שמוסיף שבת דשומר קישואין. דנזק שומת

ועוד דלעיל אשכחן דחייב ריפוי שלא במקום תוס׳, ד״ה נהי, בתוה״ד, ) טז

(פה.)  דלעילמאי מדמו להכא דמיירי במקום נזק,  המהרש״א,נזק. הקשה 

בעינן תרי קראי לכל אחד ואחד. ותירץ, דקאי אהא דהביאו התוס׳ ראיה 

יב. דאהא קא מדחי, דהתם דהניזק חרש הוה ליה ריפוי מחובל בחרש דחי

 שלא במקום נזק, ולא דמי להכא דהוי במקום נזק.

והשיטה אומדין לכל אחת ריפוי וצער ובושת שלה בפני עצמה. בתוה״ד, ) יז

, לא נסתפקו אלא בצער ובושת, דלר״י, ה״ר ישעיהפירש בשם  מקובצת

בל ריפוי אומדין בפני שאין האומד שוה בפעם אחת כמו בשלוש פעמים, א

 עצמו.

דאיתא  מהאהראב״ד,  בשםהשיטה מקובצת  הקשהגמ׳, אמדוהו מהו. ) יח

(צא.), דהיכא דאמדוהו, נותנים לו כל מה שאמדוהו אפילו הבריא.  לקמן

ותירץ, דהתם אין צריך אומדנא אחרת. אבל הכא כיון שצריך אומדנא 

 .אחרת, לרגלו ולעינו ולחרשותו, בטלה אומדנא הראשונה

אבל בדבר הידוע וכו׳ אלא שבת שבכל יום  תוס׳ ד״ה שבת, בסוה״ד,) יט

(פו.), ד״גילחו מהדר הדר והיינו בעיין״,  להלן, דאיתא הרש״שויום. תמה 

ולפי תוס׳ הא לא הוו כבעיין, ואדרבה בהא לא מבעיא לן דהא וודאי סופו 

מה. ד״ה נזיר דף  ירושלמי( השיירי קרבןלחזור. ונשאר בצריך עיון. וכן תמה 

נראה דיש לומר כאן גירסא רש״י ד״ה ה״ג תירץ, דמדברי  והיד דודמהו). 

אחרת, ואפשר דלהך גירסא לא הוו גרסי ״והיינו בעיין״, ואפשר דזוהי 

גירסת התוס׳. ורש״י סובר, דאפילו בודאי עתיד לחזור מבעי ליה. אי נמי, 

ידוע שסופו דהתוס׳ לא כתבו כן אלא לאביי, דאביי וודאי מודה בהא אם 

 להלןלחזור, מיהו האיבעיא היתה בכל ענין, אף דלא משמע כן בתוס׳. ועיין 



 

 
 

 

 כב

 דף פו. אות ב.

התוספות רבינו הקשה גמ׳, כיון דסופה לחזור לא יהיב ליה ולא מידי. ) כ

דהדקיה באינדורנא הוי שבת שלא במקום נזק.  ,מהא דאיתא לעיל פרץ,

שיטא דאינו משלם אלא והא הוי שבת שסופה לחזור כשיפתח הדלת, ופ

שבת. ותירץ, דהספק, אם שמין לו שבת זו בתורת נזק, ואומדין אותו כאילו 

משום שבתו. או, דכיון דסופה לחזור, לא נמכר עכשיו בשוק, דנפחתין דמיו 

 שיימינן ליה אלא מה ששובת ממלאכתו, ולא בתורת נזק.

 

 
אמאי לא דחו,  ״א,הרשבהקשה גמ׳, לאו כגון שהכהו על ידו וכו׳. ) א

דמיירי בצמתה ידו ואין סופה לחזור. ותירץ, דבכהאי גוונא איכא חבורה, 

 דוודאי נפלה טיפת דם בעצבים, דמשום הכי אינה חוזרת.

גמ׳, גילחו מהדר הדר והיינו בעיין אמרי הכא במאי עסקינן כגון שסכו ) ב

 , דהמקשן נמי ידע שיש סם דלא הדר,הדרכי דודביאר נשא דלא הדר. 

אלא, דכיון דקתני סתמא, משמע דמיירי בכל ענין, גם בשגלחו בלא סם. 

ומקשה, שבני אדם יסברו דשמא היה בסם דלא הדר ולא יכניסו עצמם 

בספק, ואם כן היינו בעיין. ומשני, דבאמת מיירי דסכו בנשא דלא הדר 

(דף פה: אות הרש״ש והיד דוד לעיל ולהכי חייב. [ובכך יישב מה שתמהו 

 הכא איירי בשגלחו בלא סם, והתוס׳ איירי בשגלחו בסם].יט), ד

 גמ׳, ומילתא דבעיא ליה לרבה פשיטא ליה לאביי להך גיסא ולרבא וכו׳.) ג

דפשטינן, דלאביי משלם  התוספות רבינו פרץ,עיין באות הבאה. ביאר 

 בתורת נזק, ולרבא בתורת שבת.

תמה  כו׳.גמ׳, אביי אמר נותן לו שבת גדולה ושבת קטנה ורבא אמר ו) ד

במאי פליגי אביי ורבא. הא רבא שסובר דנותן כמה  התוספות רבינו פרץ,

שפועלים נשכרין בשוק, הוי כאביי שסובר דשמין אותו כעבד, כמה נפחתו 

דמיו בשביל זה, דהרוצה ללוקחו יפחית מדמיו כמה שהיה משתכר ממנו 

אדם  בכל יום מימי חליו. ותירץ, דבשומא כעבד מכחיש הניזק, דיש בני

שאין בקיאים וסוברים שבזמן מועט הוא מתרפא. ומשום הכי סובר רבא, 

 שנותן שבתו של כל יום שהוא נזקו המדוייק.

וקשה שבת קטנה למה לא יהיה הכל לרב.  תוס׳ ד״ה רבא, בתוה״ד,) ה

משום דנסתחפה שדהו. ואף על גב דכשחלה ארבע  הפני יהושע,ותירץ 

ק לרבו בדמי השבת, כיון דמעלמא שנים חייב להשלים, מכל מקום אין חל

אתי ליה על ידי הצער שהצטער. ועוד, שלא היה עושה מלאכה לרבו בלי 

הפסק, דהא אינו רשאי להשתעבד בו יותר ממלאכות הצריכות לו, ומשום 

הכי אין לו חלק בשבת, אלא דכיון שאין קצוב, ילקח בהן קרקע והרב אוכל 

 פירות.

 הרשב״א,ת קטנה וכו׳. הקשה אלא הכל לרב גרסינן שב בתוה״ד,) ו

דמדקאמר ינתן הכל לרב וילקח בהן קרקע, משמע דבכל דמי השבת ילקח 

 קרקע, בין בשבת גדולה ובין בשבת קטנה. ונשאר בצריך עיון.

עניים ועשירים.  רש״י ד״ה וכולן,פירש  גמ׳, וכולן רואין אותן וכו׳.) ז

אורה, מהא פירש, דקאי אמבייש ומתבייש. [ולכ הראב״דבשם  והרשב״א

דאיתא להלן, אפילו תימא רבי מאיר מי סברת גדול גדול בנכסים קטן קטן 

 בנכסים, משמע דאהא קאי רבי מאיר. (א.ר.)].

 [גמ׳, אי רבי מאיר מתניתין קתני הכל לפי המבייש והמתבייש וכו׳.) ח

לכאורה צריך ביאור, דרבי מאיר כייל רק לעניים ועשירים בהדי הדדי, כמו 

ואם כן, נימא דהכל לפי המבייש והמתבייש קאי  ״ה וכולן.רש״י דשפירש 

אי הוי גדול או קטן, כדמוכח להלן דמודה רבי מאיר דיש חילוק בין גדול 

 ממש לקטן ממש. (א.ר.)].

 המצפה איתן,ושמא מבעי ליה לשום דרשה. כתב  תוס׳ ד״ה עד, בסוה״ד,) ט

דין דפטור על  (כח.) דמ״ושלחה ידה״ ממעטינן שליח בית לעילדכיון דאיתא 

הבושת, איצטריך ״במבושיו״ דמשמע שמכוין לו, לומר דשליח בית דין פטור 

 אפילו שמכוין לבייש.

 , דכוונתם, דכמוהפני יהושעפירש ׳. וכו לנתכוון דמי ולאתוס׳ ד״ה אבל, ) י

 חיובא בן והרג עליה, דפטור למידי דכשנתכוון מודו כולי עלמא לגבי רציחה

רוג בהמה והרג אדם, או נתכוון להרוג גוי והרג ולכך נתכוון לה דפטור,

 בר לאו הוי ליה בושת לעבדים דאין יהודה לרבי ישראל פטור. הכי נמי

לגמרי  לפטור לו יש חיובא, בר דהיינו חורין בן ובייש לו וכשנתכוון חיובא,

דהתם איכא גזירת הכתוב לענין  דמי, דלא כתבו זה ועל מחיוב בושת.

(פ״א מחובל הי״ד) דפליג  באור שמחזיק מרציחה. ועיין רציחה ולא ילפינן מ

 אתוס׳. 



 
בתמיה כיון דאין מקפיד לילך ערום בפני בני אדם  רש״י ד״ה ערום בר,) יא

(צ:)  לקמן(חו״מ סימן תכ סקכ״ד), דאיתא  הב״חמי הוי בר בושת. הקשה 

לרבי עקיבא, דהחובל בעצמו אף שאינו רשאי פטור, אחרים שחבלו בו 

כן לענין בושת, דאף שאדם רשאי לבייש עצמו, אחרים  ימא נמיחייבים. ונ

שביישוהו חייבים. ותירץ, דהכא שאני, שמבזה עצמו כל כך שהולך ערום 

(צ:) מיירי שביישה  לקמןבשוק, ומראה שאינו מקפיד כלל על הבושת. אבל 

 עצמה קצת, שגילתה רק את ראשה.

דהתם הוי  שעיה בשיטה מקובצת,ה״ר יביאר  גמ׳, שביישו על גב הנהר.) יב

בושת יותר מן המרחץ, משום שיש בני אדם שאין מפשיטין בגדיהם 

ביאר, [דבני  והגאון בשיטה מקובצתכשרוחצין בנהר עד שהם בתוך המים. 

אדם ממהרים ליכנס לנהר כשהם ערומים], והוא ִעכבו מלירד לנהר כדי 

דלא היו רוחצין בנהר  (פ״ג מחובל ומזיק ה״ב) כתב, והרמב״םלהסתכל בו. 

ערומים, אלא מגביהים בגדיהם כשיורדים לשם, וביישו כשהגביה בגדיו. וכן 

 .הרשב״אביאר 

 והתוס׳דמסיק דמשום כיסופא דידיה הוא.  תוס׳ ד״ה ביישו, בתוה״ד,) יג

(פ״ג מחובל ומזיק ה״ג) כתבו, דבעיין  ד״ה והאמר, והרמב״ם(פה.)  בסנהדרין

ו״מ סימן תכ סקכ״ו), דהא דקתני בברייתא (ח הב״חלא איפשיטא. וביאר 

דקטן דמכלמי ליה ולא מיכלם אין לו בושת, דמשמע דאין הטעם משום 

בושת משפחה. יש לדחות, דאין לו בושת לשלם לו, אבל משלם בושת 

למשפחתו משום דיש בושת משפחה. ובקטן דמיכלמו ליה ומיכלם, משלם 

(הכא) סברי, דמהא  וס׳התמשום בושת דידיה ומשום בושת משפחה. אבל 

דבמיכלמו ליה ומיכלם יש לו בושת, ובמיכלמו ליה ולא מיכלם אין לו 

 בושת, משמע, דמשום כיסופא דידיה הוא.

הוסיף והשיטה מקובצת ואם תאמר וכו׳ ויש לומר וכו׳.  תוס׳ ד״ה מה,) יד

, דלא מסתבר לאוקמא גזירה שוה אגזלנים, דאם כן מצינו הרא״ש בשם

הוסיף, דלא מסתבר לאוקמא גזירה שוה  תוספות שאנץ חוטא נשכר. ובשם



 

 
 

 

 כג

 אעבדים, דאין סברא להקל בפסולים יותר מישראל הכשר לעדות.

סברא הוא דלענין דבר התלוי בראיה ניתנה גזירה שוה. הקשה  בסוה״ד,) טו

דבסתם גזירה שוה לא אמרינן דנאמרה רק לענין אותה  הכוס הישועות,

, והכא נמי נימא הכי. ותירץ, דהכא תיבה, משום דאין גזירה שוה למחצה

שאני דאי הוי גזירה שוה על הכל הוה ליה לשתוק מ״עיניך״, ולכתוב ״לא 

תחוס״ בין בעדים זוממין ובין בבושת ותו לא, ומדכתב בשניהם ״לא תחוס 

 ״, שמע מינה דנתנה לידרש לדבר התלוי בראיה.עיניך

 וביומאאתרבי.  תימה לא ליכתוב שום מיעוט וממילא תוס׳ ד״ה ואין,) טז

דשמא הוה ממעטינן מכח שום דרשה  רבינו שמואל,(ס.) תירצו התוס׳ בשם 

תירץ, דכיון  והמצפה איתןאו בנין אב, ומשום הכי מרבינן. או קל וחומר 

דטעמא דכתיב מיעוט אחר מיעוט ולא ריבוי, משום שאין מיעוט השני עוקר 

יבוי שמרבה לגמרי. מיעוט הראשון לגמרי אלא מרבה קצת, ואינו דומה לר

אם כן, משום הכי כתבינן מיעוט אחר מיעוט ולא שבקינן לרבויי ממילא, 

 דבעינן שיתמעט קצת על ידי מיעוט הראשון.

מלקות תחת מיתה עומדת כו׳ לא שייך כל כך  תוס׳ ד״ה חייב, בתוה״ד,) יז

אמאי לא פטרי הכא סומא ממלקות משום  הפני יהושע, מלקות וכו׳. הקשה

עומדת ולא בעינן לגזירה שוה. וכתב, דצריך לומר דהכא נמי דתחת מיתה 

(י.) מיירי  דבסנהדריןלא שייך כל כך. [ולכאורה נראה, דהינו משום 

שמחייבים אותו מלקות דעומדים תחת מיתה, אבל הכא מיירי לפוטרו 

 ממלקות דאינם עומדים. (א.ר.)].

 



ונראה לר״י שחזר  , בתוה״ד,(הראשון)תוס׳ ד״ה וכן היה רבי יהודה וכו׳ ) א

כיון דרבי יהודה פטר ליה  הפני יהושע,בו רבי יהודה לבסוף וכו׳. הקשה 

מבושת, מגזירה שווה ד״עיניך״, על כרחך שקיבל הגזירה שווה מרבותיו, 

דאין אדם דן גזירה שווה מעצמו, ואם כן, היאך חזר בו לבסוף. ותירץ 

״עינך״, לדון בהם גזירה ינך״ , דהיינו דנמסרו התיבות ד״עהכובע ישועה

 שווה, אבל לא לדון לפטור סומא מבושת, אלא ל״וקצות את כפה״ ממון.

אמאי  היד דוד,כשמצא דרשה לפוטרו ממיתה וגלות. הקשה בתוה״ד, ) ב

בעינן לדרשה דמלקות, הא לבסוף פוטרו מהכל, מ״ואלה המצות החוקים 

בכלל משפטים, אבל  והמשפטים״. ותירץ, דדווקא מה שבין אדם לחבירו הוי

לענין מלקות שאינן בכלל משפטים, כגון בשר בחלב, כלאים, וכיוצא בהן, 

לא היה יכול למילף ממשפטים. עוד הקשה, דהשתא דילפינן מ״מצות 

וחוקים״, אמאי איצטריך לגזירה שווה דמלקות. ותירץ, דממצוות נמי ליכא 

לא תעשה. למילף, דאפשר דאינו פטור אלא ממצות עשה, ולא ממצות 

והוכיח כן מדקאמר רב יוסף אנא לא מפקידנא ועבידנא, ולמה לא שמח נמי 

 על מצות לא תעשה.

ונראה דאף על גב דפטר ר׳  ), בתוה״ד,השניתוס׳ ד״ה וכן היה ר׳ יהודה () ג

אם כן, הרשב״א, יהודה סומא מכל המצות מכל מקום מדרבנן חייב. הקשה 

בידנא, והא על כרחיה עביד מאי קאמר רב יוסף, דאנא לא מפקידנא וע

דמפקיד מדרבנן, ומשום ״לא תסור״. לכך כתב, דלרבי יהודה פטור אפילו 

מדרבנן, ומה דעביד ר׳ יוסף היינו ממידת חסידות, ופריסת שמע כיון דאינו 

אלא מדרבנן, אפילו סומא שראה ונסתמא, רשאי לומר ברכת יוצר אור. 

ם. אבל מי שלא ראה מאורות, וחסיד מפני שכבר נהנה, אף מוציא את הרבי

 אפילו בא לומר, אין כאן מדת חסידות, לפי שלא הרגיש ולא נהנה.

ולא דמי חיובא דסומא לחיובא דקטן שהגיע לחינוך. בא״ד, בסוה״ד, ) ד

דטעמא דקטן אינו מוציא, משום דחינוך מצוה , )לא.הרמב״ן (קידושין ביאר 

 בר מעבד מצוה הוא. דאב הוא, ולדידיה חייבו רבנן בחינוך, דקטן לאו

קידושין (הריטב״א ביאר  גמ׳, דאמר ר׳ חנינא גדול המצוה ועושה וכו׳.) ה

לא.), דכשהוא מצווה שטן מקטרגו, ואינו מקטרג לשאינו מצווה. ובשם 

שהמצוות אינן להנאת הקל יתברך, אלא לזכותינו, ומי , כתב הרמב״ן

שלא קיים מצוות שמצווה, קיים גזירת המלך, ולפיכך שכרו הרבה יותר מזה 

המלך, ומכל מקום, אף הוא ראוי לקבל שכר, שהרי מטוב לבב וחסידות 

הכניס עצמו לעשות מצות השם יתברך, ודוקא במצות שצוה השם יתברך 

לאחרים, שיש לו בהן רצון, אבל העושה מאליו מצות שלא צותה בהם 

 תורה כלל, עליו נאמר, כל שאינו מצווה בדבר ועושהו, נקרא הדיוט.

נהי דאמרינן הרש״ש, הקשה מתני׳, וחובל בחבירו ביום הכיפורים חייב. ) ו

(לב:), דבפירוש ריבתה תורה חובל לתשלומין, הא לא משמע דבא בכתובות 

לרבות, אלא שלא יפטר מתשלומין מחמת מלקות דחובל גופיה, אבל מהיכי 

 תיתי לומר כן בגוונא דחיוב המלקות מחמת דבר אחר, כגון יום הכיפורים.

(מצוה מט אות א) כתב, דמתניתין איירא בדלא אתרו ביה, ובמנחת חינוך 

(פ״ד מחובל ומזיק ה״ט) כתב, והרמב״ם וחייבי מלקות שוגגין אינו פטור. 

דהחובל בחבירו ביום הכפורים אפילו במזיד, אף על פי שעבר עבירה שחייב 

 עליה מלקות, מכל מקום משלם, דריבתה תורה חובל לתשלומין.

 , חרש שוטה וקטן פגיעתן רעה וכו׳ והם שחבלו באחרים פטורים.מתני׳) ז

(ח״ב סימן מד), דלדעת רוב הפוסקים, קטן פטור אף הקובץ שיעורים כתב 

לכשיגדל. והקשה, אמאי פטור, והא אדם מועד לעולם אף בשוגג ואונס, 

אפילו אונס גמור חייב באדם המזיק, ואם כן, גם קטן הרמב״ן, ולשיטת 

ין לומר דהטעם משום דאינו מוזהר באיסורי נזיקין ולאו בר יתחייב. וא

עונשין הוא, דהא חיוב תשלומין דנזקין, אינו בתורת עונש על העבירה, 

דאפילו אם לא יהיה איסור כלל, מכל מקום חייב בתשלומים. ותירץ, 

 (אות פא), דקטן פטור, כיון דלאו בר חיובא הוא כלל.בקידושין 

, דלדברי פני יהושעהעיר הזמן שהוא שלו. מתני׳, חוץ מן השבת ב) ח

(פו.), הקוטע יד עבד עברי של חבירו, דקאמר רבא ינתן הכל  לעילהגורסים 

לעבד וילקח בהם קרקע, והיינו אפילו שבת קטנה, אם כן, הכי נמי כשחבל 

בו הוא עצמו למה לא יתן לו השבת קטנה המגיע לחלקו. ותירץ, דהטעם 

משום דמאן יימר שהיה הרב משתמש בו כל  שיש לעבד חלק בשבת, היינו

הימים, ומהאי טעמא, לא מצינו לאפוקי ממונא מן הרב מספק, כשחבל בו 

 הוא עצמו.

גמ׳, בעא מיניה רבי אלעזר מרב החובל בבת קטנה של אחרים חבלה ) ט

סימן מד), דהספק, אי הא אקני ליה כתובות (הברכת שמואל ביאר  למי.

ינו רק לענין קבלת קידושין, אלא דאקני ליה רחמנא לביתו לענין קדושין א

רחמנא שבח נעורים לענין ממונא והרי היא כמו חפציו, ואם כן, חבלה נמי 

של אב. או דלא דמי לשבח נעורים, דדוקא בושת ופגם דאונס ופיתוי הוי 

לאב, משום דעצם הדין הוא של האב, דזוכה בגופה שיש לו דין הקנס, דהא 

ומוכה שחין, אבל הכא דעצם הדין לא הוי שלו,  אי בעי מסר לה למנוול

 דהא לא הוי מצי למיחבל בה, אינו שייך בחבלה.



 

 
 

 

 כד

 

 
ויש לומר דהתם מיירי בפחיתת כסף שעד תוס׳ ד״ה אמר ליה, בתוה״ד, ) י

הפני ימי בגרות וכו׳ אי נמי הכא במה שהיא נפחתת לקידושין. הקשה 

וד אלא אחרים שחבלו בה אהא דאקשי בסמוך, מדקתני ״ולא עיהושע, 

חייבים ליתן לאביה״, הא מצי לאוקמי בפחיתת כסף שעד ימי בגרות, או 

במה שנפחתה לקידושין. ותירץ, דמשמע ליה דחייבים ליתן לאביה, הוי 

כהנהו חייבים דאיירי ברישא, והתם ודאי לא איירי בכי האי גוונא, דהא 

בתו קטנה פטור, משום ביאר, דהא דקמותיב מהחובל בוהרשב״א קתני בנו. 

דקתני פטור סתם, דמשמע פטור מכל חבלתה, ואפילו דלאחר נערות. והוא 

הדין דהוי מצי לשנויי, דמיירי בשומת חבלה דעד שעת נערות, אלא משום 

 דלעיל פריק אביי בשבת, ניחא ליה טפי לשנויי דהא נמי בשבת.

ני תירוצי (בעמוד א׳), דנפקא מינה בין שהפני יהושע שם. כתב  בא״ד,) יא

התוס׳, דאי נפרש דעיקר האיבעיא, היינו על פחיתת הכסף קידושין, ממילא 

דנערה נמי הוי כקטנה. ואם נפרש דהאי אפחתה מכספה, היינו פחיתת 

המכירה עד שעת בגרות, נערה נמי, כיון שאין האב יכול למכרה, נזקה 

 לה. (אות ר׳) כתב, דכל שלא בגרה קטנה קריובפלפולא חריפתא לעצמה. 

סימן כתובות (הברכת שמואל הקשה  גמ׳, איתיביה החובל בעבד עברי.) יב

מג) בשם הבחורים הלומדים, דלא דמי בת לעבד עברי, דהתם יש לו בגוף 

למלאכה ולכך נוטל שבת, אבל גבי בת, אין לו אלא דין מעשה ידים, ולא 

גוף ממש, ואם כן, אמאי נוטל שבת. ותירץ, דדין שבת לא תליא כלל בהא 

דהגוף הויא למלאכה, דהא בבהמה לא שייך שבת. אלא דנוטל משום שיש 

לו בנזקין דעבד, ודמי לדין מעשה ידים, ולא מדין שיש לו בגוף העבד ממש, 

 ולכך השוו בת לעבד עברי לענין שבת. 

בשם היד דוד הקשה  גמ׳, איתיביה וכו׳ החובל בבתו קטנה פטור.) יג

ע, דר׳ אלעזר הקשה, וכיון דידע, הא כיון דאמר איתיביה, משמהמהרשד״ם, 

למה ליה למיבעי מרב. ותירץ, דיש לומר, דהוי מוקי להך ברייתא בסמוכין 

על שולחנו, ומשום איבה, והוא מיבעי ליה באין סמוכין, והוה סבירא ליה 

דלא שייך איבה. אמנם, מדהשיב לו רב דלא זכתה תורה אלא שבח נעורים, 

, הוי שלה בכל ענין בין סמוכה ובין אינה משמע, דכיון דלא זכתה לו התורה

 סמוכה, ולכך שפיר הקשה.

הר״מ מסרקסטה, בשם השיטה מקובצת כתב  גמ׳, מודה רב בשבת וכו׳.) יד

נזקה דמפחתה מדמיה, לאביה. ושבתה אפילו  דהחובל בבת חבירו קטנה,

לא אפחתה מכסף מכירתה, הוי לאביה. וצער ובושת וריפוי, דידה הוי. וכן 

תו, משלם לה צער בושת וריפוי, ואחרים שחבלו בבתו נערה, החובל בב

והשיטה שאין לאביה רשות למכרה, נזקה שלה, אפילו אם פחתה מכספה. 

כתב, דיש להסתפק בנזק הנערה, אי מצי אביה למטען, אנא הוינא מקוצבת 

מסר לה למנוול, והוה יהיב לי טובא בכסף קידושיה, והשתא בהאי חבלה 

 פא.פסידנא לההוא כס

דמדקאמר ״ובבנו התורת חיים, כתב  גמ׳, ובבנו גדול וכו׳ ורמינהו.) טו

גדול״, ולא קאמר ״אמר מר״, משמע, דאמאי דמשני ליה דבשבת איירי, 

פריך. והקשה, אמאי לא פריך ברייתות אהדדי בלא הך שינויא. עוד הקשה, 

אמאי דקאמר במאי אוקימתא, הא ממה נפשך, אי תרווייהו איירי בסמוכין, 

תיקשי אבתרייתא, ואי תרוויהו כשאין סמוכין תקשי אקמייתא. עוד הקשה, 

מהא דפריך בסמוך, ״והא התם דאית לה צערא דגופא ומעלמא קאתי לה 

וקא קפיד דקתני ולא עוד וכו׳״, והא בלא הך שקלא וטריא, הוה מצי 

למיפרך, דבקמייתא קתני ולא עוד וכו׳ חייבים ליתן לאביה, ובבתרייתא 

טנים יעשה להם סגולה. וכתב, דבבניו ובנותיו הגדולים, אף דאין קתני ק

מעשה ידיהם לאביהם,  יש לחלק בין שאר ארבעה דברים שהן בגוף 

החבלה, ואף דסמוכים על שולחנו, קפדי ולא מחלי אפילו לאביהן. לבין 

שבת, דכיון דלאו בגוף החבלה, לא קפדי ומחלי גבי אביהן. והשתא ניחא, 

אדרבא קמייתא מיירי בסמוכין, והא דקתני החובל בבנו דהמקשה סבר ד

גדול יתן לו מיד, מיירי בשאר ארבעה דברים, ומשום הכי אחרים שחבלו 

בה חייבין ליתן לאביה, דכיון שהיא סמוכה על שולחנו איכא איבה אם לא 

תתן לו, אבל אם אינה סמוכה ליכא למיחש להכי. ובתרייתא מיירי בשאין 

נים יעשה להם סגולה. והא דקתני בבניו ובבנותיו שלו, סמוכין, ולכך קט

פטור, היינו משבת, ואף על גב שאינן סמוכין, דכיון דשבת לאו בגוף החבלה 

 לא קפדי לגבי אביהן ומחלו ליה.

דכוונתו  הרש״ש,ביאר  רש״י ד״ה סחר , סבב על ואכול וכו׳ ל״א וכו׳.) טז

רא דוישבו לאכול לפרש, סחר מלשון הסבה לסעודה, אליבא דהתרגום אק

ואסחרו וכו׳. ומה שכתב חזור על הפתחים, היינו לבאר מהיכן ימצא 

 לאכול. 

(לא.  הרמב״ן במלחמותהקשה גמ׳, במידי דאתו להו מעלמא לא קפיד. ) יז

מדפי הרי״ף), הא עומד וצווח, והיאך אפשר לומר שהוא מוותר על מה 

פי שהבן  שזכתה לו תורה. בשלמא הא דאמרינן בבניו דפטור, ואף על

הגדול עומד וצווח, משום דאמרינן דלא נתן להם מזונות אלא על דעת זה, 

וכבר זכה בהן, אבל הוא, כיון שהוא תובע איך שייך לומר שמוותר, ומה 

הנאה באה לו מבתו כדי שנפסידנו ממונו. עוד הקשה, מה שייך קפדנא, הרי 

 אינו מקפיד אלא על ממונו, ומידי דקא חסיר ביה.

דהא דקתני בבניו ובבנותיו פטור  ה וקתני ולא עוד, בתוה״ד,תוס׳ ד״) יח

(פ״ד מחובל ומזיק הי״ט) כתב, דאם היו  והרמב״ם היינו דוקא בשבת וכו׳.

(חושן משפט סימן תכד ובביאור הגר״א סמוכין על שולחנו וחבל בהן פטור. 

 דפטור אף מכל החמשה דברים.הרמב״ם, סעיף ז׳) כתב, דכוונת 

דכיון התורת חיים,  כתב רב חסדא אמר ספר תורה. גמ׳, מאי סגולה) יט

הכובע שהוא קטן, יעשה לו דבר המתקיים כאוצר שלא יאבד. וביאר 

דספר תורה חשיב דבר המתקיים, ולא חיישינן שמא יופסד ויקרע,  ישועה,

דהוי חשש רחוק. ולרבה בר רב הונא דאמר דיקלא, סבירא ליה, דבספר 

 תורה יש חשש קרוב דיופסד.

(סימן והרא״ש (פ״ד מחובל ומזיק הי״ט), פסק כרבה. , שם. הרמב״ם גמ׳) כ

(חושן משפט סימן תכד סעיף ז׳),  דכיון  הט״זח׳) פסק כרב חסדא. וביאר 

שהאב חייב לקנות ספר תורה על מנת ללמוד עם בנו, שהוא מצות עשה, 

איכא נפקותא אם האב יכול לפטור עצמו במעות אלו לקנות לו ספר תורה. 

סדא סבר, דיכול לפטור עצמו בזה, ורבה בר רב הונא סבר, דאינו יכול דרב ח

לפטור עצמו, במה שהוא חייב בלאו הכי, ולכך יקנה לו דקל לפירות. ומשום 

דבר שהוא קולא לאב, שיוכל לפטור עצמו בספר תורה.  הרא״שהכי פסק 

פסק, חומרא לאב, כיון שהוא חייב מן התורה, וחייב לקנות דקל  והרמב״ם

 בעד החבלה, וספר תורה משלו.

 



 

 
 

 

 כה

 
אם כן, ממזר  התורת חיים,שאין בא בקהל. הקשה רש״י ד״ה יצא עבד, ) א

הפני ופצוע דכא וכל הפסולים לבא בקהל, לא יהיה להם בושת. ותירץ 

, דכוונת רש״י, דכיון דאינו בא בקהל, ממילא אי אפשר לעבד בשום יהושע

ם, שהרי אסור בישראלית, ובתו אסורה ענין להיות לו אח ישראל אף מן הא

 לישראל. אבל כל הפסולים, ודאי יש להם אחים ישראלים.

אלמה קים לן דעבד כישראל לענין מיתת בית דין רש״י ד״ה זוממי עבד, ) ב

דאם כוונתו דכיון דחזינן דישראל חייב בחידושי הגרע״א, וכו׳. הקשה 

דותן על עבד, מאי ראיה, בעונשין על עבד, ראוי לחייב נמי עדים שניזומו בע

דילמא כיון דלא עשו מעשה רק שזממו לעשות, דמהאי טעמא הוי קנס, אין 

חייבין על עבד. ואם כוונתו דלוקה, היינו שהעידו על העבד והוזמו, הא לא 

מיירי בעדות. ואם כוונתו ארישא דברייתא דעבד לוקה וגולה, ומי מעיד על 

ימה. הא אפשר לומר דמיירי בחבל העבד, הא הוי עדות שאי אתה יכול להז

 לישראל, או הרגו בשוגג בפני בית דין. ונשאר בצריך עיון.

כתב, גמ׳, מה להצד השוה שבהן שכן אינו איש. וברש״י ד״ה שאינו איש, ) ג

אי פרכינן כהאי גוונא,  התורת חיים, דלא קרינא בהו שני אנשים. והקשה 

בקרא, מה להנך שכן ליפרוך כל היכא דיליף חדא מתרתי שהן כתובין 

כתובין בהדיא. ותירץ, דלאו מכח קולא וחומרא פריך, אלא כיון דשניהן 

שוין בהך מילתא שאינן איש, פירכא היא, דאילפותא דבמה הצד, פרכינן 

 אף פירכא כל דהו.

, דהצד השווה ברש״י ד״ה מגזלן וכתבגמ׳, אלא תיתי מגזלן ומחד מהנך. ) ד

דאין זה צד השוה, הרשב״א, כו׳. הקשה שבהן שאינם זהירים בכל המצוות ו

דגזלן מחויב בכל המצוות, אלא שפרק עול בגזל. לכך פירש, דאף הגזלן אינו 

 בכלל כל המצוות שהרי פסול לדון, ואף אני אביא עבד שאינו בכל המצוות.

דאם כן מאי קאמר קטן יוכיח. תוס׳ ד״ה שכן אינה במילה, בתוה״ד, ) ה

(כז.), דאשה פסולה בעבודה זרה ן דאמר ביאר, דאתיא כמאובמצפה איתן 

למול, שנאמר ״ואתה את בריתי תשמור״, ואשה לאו בת שמירת ברית, והא 

דאמרינן קטן יוכיח, היינו דבר שמירת ברית הוא, ויכול למול אחרים לכולי 

 עלמא.

ויש לומר דכי גמרינן לה לה מאשה היינו תוס׳ ד״ה יהא עבד, בתוה״ד, ) ו

התוס׳ רבינו פרץ, ו מאיש וכו׳ לא נלמוד. הקשה להחמיר וכו׳ אבל לגרע

(ד.), ילפינן מהאי גזירה שוה, לפוטרו מן הראיה כאשה, דבחגיגה מהא 

והיינו לקולא. לכך כתב, דלא ילפינן מהאי גזירה שוה, אלא דין מצות 

שהאשה חייבת בהם, אבל לגבי מילתא אחריתי, לא ניתנה הגזירה שוה 

 ף מהאי גזירה שוה פסול דעדות.לידרש, ומשום הכי ליכא למיל

התורת חיים, אין להקשות נילף דממזר וכו׳. הקשה תוס׳ ד״ה אלא תיתי, ) ז

דכל היכא דיליף חדא מתרתי צריך לאשכוחי חומרא או קולא דשייך 

בשלשתן ולמימר הצד השווה שבהן, והכא לא דמיין להדדי בשום צד. 

הם שאינם ראויים דודאי שייך לומר הצד השווה שבהפני יהושע, ותירץ 

לדון דיני נפשות, דגזלן ועבד ואשה פסולים אפילו לדיני ממונות, וממזר 

(לו:), מי שאין לו בסנהדרין פסול לדיני נפשות, וכן פצוע דכא למאן דפוסל 

 בנים.

מה להנך שכן אינם זהירים במצוות. [משמעות דבריהם, דממזר  בתוה״ד,) ח

(יורה דעה הש״ך במקצת]. אמנם חייב בכל המצוות, ואינו כעבד שחייב רק 

 ח) כתב, דגר וממזר, יש כמה וכמה מצוות שאין חייבים בהם.״סימן רפא סק

 הפני יהושע,ביאר גמ׳, לכתוב רחמנא וכו׳ מאי על בנים שמע מינה. ) ט

דליכא למימר דכולה אתי למעט עבד. משום דאכתי לכתוב ״אבות על בן״, 

״, דהכי לישנא דקרא לגבי פסול ואפילו הכי נמעט עבד, מדלא כתיב ״על בנו

 בן לאב, כדקאמר הכא בעל בניהם, אלא על כרחך דתרתי שמעת מיניה.

דאיפכא המהרש״א, כתב  גמ׳, איידי דכתב לא יומתו אבות על בנים וכו׳.) י

לא בעי למימר, איידי מרישא דקרא לסיפא דקרא. ועוד כתב, דאי מיירי 

ן לו יחוס בנים, אתי שפיר, קרא דוקא בעבד, ודייק ״אבות על בנים״, דאי

דכתב ״בנים על אבות״, אף על גב דלא איצטריך, דמכל מקום, איידי דכתב 

שאין לו יחוס למטה, כתב נמי שאין לו יחוס למעלה. אבל אי הוה איירי 

קרא בגר, ודייק ״בנים על אבות״ שאין לו ייחוסי אבות, הא משום איידי לא 

ון דקושטא היא דיש לו יחוס בנים. הוה ליה למיכתב ״אבות על בנים״, כי

כתב, דכיון דמן הדין מסתבר למימר, דגר ועבד כשרים לעדות, והתורת חיים 

אלא דקרא ד״לא יומתו״ אתי ומפיק להו מסברא, וכיון דעל כרחך צריך 

לומר, דחדא מכתב איידי דחבריה, מסתבר טפי למימר דכתב סיפא איידי 

מפיק ליה, אלא לעבד לחודיה, דאין רישא, כי היכי דנימא דלא אתי קרא ו

לו חייס כלל, אבל גר דאית ליה חייס למטה כשר, דכיון דמן הדין כשר הוא, 

 כל כמה דאיכא למימר דלא אתי קרא ומפיק ליה, אמרינן.

 

 
כתב, לוקח אוכל גמ׳, מכר האב מכורים עד שימות. וברש״י ד״ה מכורין ) יא

דאף על פי שמכר בטעות, שהרי  המאירי,פירות עד שימות האב. ביאר 

נתכוין למכור גוף ופירות מעכשיו, מכל מקום, כל המוכר דבר, אף על פי 

 שהמכירה אינה לענין מה שמכרה, הרי היא מכירה לענין מה שיש לו בה.

גמ׳, וכי מיית האב אית ליה ללוקח דלא מת הבן בחיי האב. ופירש רש״י ) יב

י כל זכות שתבא לידו. הקשה דמה מכר לו ראשון לשנ ד״ה דלא מת הבן,

קלו.), לר׳ יוחנן דאמר קנין פירות כקנין הגוף דמי,  בבא בתרא(הר״י מיגאש 

אמאי קנה לוקח, הא אין אדם מוכר דבר שלא בא לרשותו. ותירץ, דהא 

דאמרינן דהאב קונה את הגוף, לאו קנין ממש, אלא לענין פירות הוא דקני 

פירות, אית ליה נמי קנין בגוף לענין ליה, דכמה דאיתיה בחיים וקני להו ל

פירות, דומיא דהמוכר שדהו לפירות. וכיון שכן, אי מיית בן בחיי האב, לית 

ליה ללוקח מידי, דבעידנא דזבניה מיניה אכתי לא נתרוקן קנין הגוף לבן, 

משום דברשותיה דאב הוה. ואי מיית האב בחיי הבן, איסתלק ממילא 

וקם ליה ברשותא דבן, מעידנא דכתביה ההוא זכותא דהוה לאב בגוף, 

האב, ואיגלאי מילתא דמההיא שעתא הוי נכסיה דבן, ומשום הכי קנה 

 (שם.).  הרמב״ן לוקח. וכן כתב 

בד״ה (קלו:) הרשב״ם בבא בתרא  כתבגמ׳, ר׳ יוחנן אמר לא קנה לוקח. ) יג

 פירושהביא ד״ה לא קנה לוקח, (שם) ובתוס׳ דיחזרו ליורשי האב.  לא קנה,

דכתב, דיחזרו ליורשי הבן, משום דבמיתת הבן נפלו נכסים לפני בנו, ב״ם רי

 וכשמת זקינו קנאם הבן בקבר ממילא, ואחר כך ירשם בן הבן.

(שם), דאם לא מכרן הבן בחיי האב, מודה ר׳ הרשב״ם כתב גמ׳, שם. ) יד

יוחנן, דאף על פי שמת הבן ואחר כך מת האב, יורשים יורשי הבן, ולא 

ווקא גבי מכירה לא קנה הלוקח, כיון דסילק הבן נפשו יורשי האב. דד

 משעת מכירה, וגם לא בא לידו, שיוכל הלוקח לזכות מכוחו.



 

 
 

 

 כו

הדברות משה ביאר  גמ׳, אלמא קא סבר קנין פירות כקנין הגוף דמי.) טו

(סימן סב ענף ב׳), פלוגתת ר׳ יוחנן וריש לקיש. דר׳ יוחנן סבר, דכיון דמכר 

הגוף, ולא מה שעושה הגוף, דהא  דיןים אלא את הפירות, לא נשאר לבעל

הפירות שעושה הגוף, הוו לבעל הפירות. וכיון שכן חשיב רשות הגוף 

ממילא ברשות בעל הפירות, ולא נשאר לבעלים בגוף אלא את ה״שלו״ בלא 

ה״רשות״. ולכך אינו יכול למכור, וכדמצינו בנגזל, שאינו יכול למכור דבר 

רשותו אף שהוא שלו. וריש לקיש סבר, דלא הנגזל ממנו, מחמת דאינו ב

נחלק ה״רשות מה״שלו״, לגבי מה שיש לו, דהא אף בעל הפירות מחזיק 

לגוף עבור בעל הגוף, ואף דאינו עושה לו הפירות, הוי ככל חפץ שאינו 

 עושה פירות, דנחשב ברשותו.

, ברש״י ד״ה הכותב נכסיו וכתב גמ׳, דלמא משום דראוי ליורשו הוא.) טז

התוס׳ רבינו פרץ, ום לאחר מיתה, בלאו הכי הוה ירית ליה. ותמה דאי מש

דשמא לכך כתב לו, כדי שלא יוכל האב למכרם. לכך פירש, דהכי קאמר, 

דילמא משום דראוי ליורשו, כלומר, דלהכי אמר הכא דקנין פירות שיש לו 

לאב לא הוי כקנין הגוף, לענין לעכב מכירתו של בן, משום דיש לבן שייכות 

י בנכסים לפי שראוי ליורשו. אבל בעלמא, כגון בההוא עובדא דאמיה טפ

דשמואל בר אבא, שלא היה ראוי ליורשה, אלא הבעל יורש אותה, שמא 

קנין פירות שיש לו לבעל כקנין הגוף דמי, לעכב נתינתה לבנה. וכן כתב 

 הראב״ד. בשםהשיטה מקובצת 

רים אין לי בנכסיך יש לומר וכו׳ היכא דכתב דין דבתוס׳ ד״ה באושא, ) יז

דאם בחייו אינו מוציא, הרשב״א, ובפירותיהן וכו׳ דאינו אוכל פירות. ותמה 

לפי שאין לו בהן כלום, וגם היא אין לה כלום בהן, היאך יורש הוא 

לאחריה, דהא בתקנת אושא עשו את הבעל כלוקח ראשון, ואם הוא 

 ד לוקח שני.שנעשה לוקח ראשון סילק עצמו מהן, היאך יחזור ויוציא מי

דיש לו לתנא , בתוה״ד, (בנמשך לדף פט.)תוס׳ ד״ה אמר רב אידי. ) יח

לשנות ריבוי תשלומין לגבי עדים זוממין בדבר שהיא יכולה למכור לגמרי, 

(סימן צד), אם כן, מה דחה אביי,  הבית מאירנכסי צאן ברזל. הקשה  דהיינו

ו לשנות ריבוי ״אם אמרו בנכסי מלוג יאמרו בנכסי צאן ברזל״, הרי יש ל

האבני תשלומין בנכסי מלוג מטלטלין, שהעידו שכבר נתן לה והוזמו. ותירץ 

(סימן פח סק״ד), דבנכסי מלוג, אי אפשר להשמיענו ריבוי תשלומין  מילואים

במטלטלין שהעידו שנתן לה, שהרי לא הפסידו העדים אותה כלום בעדותן, 

אנסו, מה שאין כן, בנכסי שהרי הוא נאמן בעצמו לטעון החזרתי לה במגו דנ

צאן ברזל, דאינו נאמן לטעון החזרתי, דהא לית ליה מגו דנאנסו, כיון דאם 

 פחתו פחתו לו.

 

 
הקשה  גמ׳, אמר אביי אם אמרו בנכסי מלוג יאמרו בנכסי צאן ברזל.) א

דאביי לא אתי אלא לדחות סייעתא דרב אידי, דקאמר אף השיטה מקובצת, 

אם כן, הוה ליה למימר אלא אם אמרו בנכסי צאן ברזל, אנן נמי תנינא, ו

שלא תוכל למכרן, יאמרו בנכסי מלוג. ותירץ, דאף דאביי אתא לדחויי, מכל 

מקום, סבירא ליה נמי דליתא לתקנת אושא כלל, ואם היה אומר להיפך, 

 הוה משמע דאתי לדחויי בעלמא, ואיתא לתקנת אושא.

(סימן  הנתיבות המשפטהקשה ך. גמ׳, דאי לבעל לימרו לה מאי אפסדי) ב

קמח סק״א), מה בכך שאינה יכולה למוכרו, משום שהבעל יקח הדמים 

ממנה, מכל מקום, יכולה לומר, דכמו ששוה הספק טובת הנאה אצל מי 

שרוצה ללוקחה, כמו כן שוה הספק אצלי, והרי הזקתני הספק הזה. ותירץ, 

 דהמזיק דבר שאי אפשר ליקח דמים בעדו, פטור.

אם כן, אמאי צריכין התורת חיים, הקשה ׳, משום דאיכא רווח ביתא. גמ) ג

העדים לשלם לה כל טובת הנאת כתובתה, לא ישלמו אלא רווח ביתא, 

דהיינו כפי הנאתה המגיע לחלקה בלבד. ותירץ, דאי אמרינן טובת הנאה 

לבעל, כל מה שמשלמין לאשה, בא הבעל ונוטל הימנה דשלו הוא, ואם לא 

לא רווח ביתא, כיון דיטול הבעל לא יגיע על חלקה כפי רווח ישלמו לה א

 ביתא אלא דבר מועט, לכך צריכין לשלם לה כל טובת הנאת כתובתה.

אם טובת הנאה הרשב״א, הקשה  גמ׳, פירא דפירא לא תקינו ליה רבנן.) ד

חשיב פירא, לישקול בעל, ולא מיבעיא שאוכל פירות של טובת הנאה, אלא 

ה נוטל לעצמו. ותירץ, דהא דקאמר פירא דפירא, לאו אף טובת הנאה בעצמ

אטובת הנאה קאמר, דטובת הנאה לאו פירא, ולא פירא דפירא ממש, אלא 

ביאר, דהכי קאמר, דנהי דגוף טובת הנאה והשיטה מקובצת, כעין קאמר. 

עצמה לאשה, כיון דלא חשיב כפירות נכסיה, מכל מקום, אם היא תקנה בה 

מלוג עצמן, שאף על פי שאין גופן לבעל, אבל פירות קרקע הוי חשיב כנכסי 

מיהא איכא, והכי קאמר דאפילו היה גוף הקרקע כפירות, אינו אוכל פירות 

ממנו, משום דהוי פירא דפירא, וכל שכן טובת הנאה דאינה כפירי, ואין בה 

 לבעל כלום.

(פ״ד האבי עזרי היינו במילי דאתו מעלמא. ביאר תוס׳ ד״ה פירא דפירא, ) ה

מחובל ומזיק הכ״א), דהא דנקטה הגמרא לשון פירי דפירי לא תיקנו רבנן, 

היינו, דלעולם פירי דפירי חשיב אתו מעלמא לגבי הנכסי מלוג, שהרי אינן 

יוצאין מגוף הנכסי מלוג. אלא דמה שגם הפירי דפירי שייכים לבעל, היינו 

וו פירות משום דהפירי כשלא נאכלו, הם בעצמן נעשו לנכסי מלוג, ושוב ה

של נכסי מלוג היוצאים מגוף הנכסי מלוג, אבל מצד שהם פירי דפירי, לא 

תקנו, משום דאתו מעלמא. ועל כרחך, אף הפרי הראשון כשאתא מעלמא 

לא תקנו ליה רבנן, ומשום הכי אף כפל בהמת מלוג שייך לאשה. והכא נמי 

שה, הטובת הנאה שייך לאשה, דטובת הנאה הוי פירי דאתו מעלמא. והק

דיחזור הטובת הנאה לנכסי מלוג, וממילא יהיו הפירות שייכים לבעל. 

וכתב, דמסתברא, דכיון שהטובת הנאה הם דמי כתובתה, או מנכסי צאן 

ברזל, והכתובה עצמה והנכסי צאן ברזל, אינן בכלל התקנה של נכסי מלוג, 

 גם הטובת הנאה אינה בכלל נכסי מלוג. 

הוי כי האי דהכא דנהי דמשלם כפל וכו׳.  ונראה דפירי וכו׳ לאבתוה״ד, ) ו

דדוקא הכא בטובת הנאה של כתובה, דאין הבעל מפסיד  המהרש״א,ביאר 

כלום, מסתבר למימר, דכיון דאתי מעלמא הוי כולו לאשה. אבל בגונב 

בהמת מלוג, דכל ההפסד היה לבעל, חשיב דהכפל ממנו. ואף על גב דאתי 

שהבעל אוכל מהן פירות. וכתב, מעלמא, לא עדיף מנכסי מלוג גופיה, 

דהיינו מה שכתבו התוס׳ בהמשך דבריהם, דנראה נמי דכל שכן גונב בהמת 

מלוג עצמה, דכיון דבגונב בהמת מלוג הוי הפסד גם כן לאשה שהגוף שלה, 

 (ועיין באות הקודמת). כל שכן דמשלם הכפל דאתו מעלמא לאשה.

הקשה  סי מלוג וכו׳.גמ׳, ואי סלקא דעתך ליתא לתקנת אושא תזבין נכ) ז

הא בסמוך  אוקמא הגמ׳ למתניתין כרבי מאיר, ואם כן, מאי  הפני יהושע,

(עמוד ב׳), לקמן ראיה דאיתא לתקנת אושא, הא שמעינן ליה לרבי מאיר 

דסבירא ליה קנין פירות כקנין הגוף, ומשום הכי, אינה יכולה למכור נכסי 



 

 
 

 

 כז

נפקא מניה, לענין חזרת דהההפלאה, מלוג, ולא משום תקנת אושא. ותירץ 

דמים אם תמות תחילה, דלמאן דאמר קנין פירות כקנין הגוף דמי, לאו 

מכירה היא כלל, וצריך להחזיר לו הדמים, מה שאין כן אי קנין פירות לאו 

כקנין הגוף דמי, והבעל מוציא מתקנת אושא, אין צריך להחזיר לו דמים. 

ין ללוקח הפסד, דאפילו אם והיינו דמקשה ״תזבין כתובתה לגמרי״, דהא א

תמות תחילה יחזירו לו הדמים. ועלה קא פריך ״ולטעמיך״, דאפילו אי 

איתא לתקנת אושא ומפסיד דמיו לגמרי, אם תמות היא תחילה, אכתי 

 תוכל למכור בטובת הנאה.

הקשה  גמ׳, וכי תימא מזבנה ניהליה לההוא דחבלה בטובת הנאה.) ח

פילו אי הוה מצי למזבן ליה בטובת מאי נפקא מיניה, אהשיטה מקובצת, 

הנאה, לא ירויח כלום, דלא יגבה בחבלתו מידי, עד לאחר שתתאלמן או 

 תתגרש, והכי נמי קתני במתניתין, דמשלמין לאחר זמן.

כיון דאתיא כרבי מאיר דדאין דינא דגרמי תוס׳ ד״ה כל לגבי, בתוה״ד, ) ט

מה שתירצו, דמיירי דקושית תוס׳ אתי שפיר לפי המלא הרועים, וכו׳. ביאר 

שיגרשנה ואחר כך תמחול, דללא דבריהם לא מצי להקשות שתשלם 

מדינא דגרמי, דהא לא מחייבינן מדינא דגרמי רק היכא דברי היזקא, והכא 

לא ברי הזיקא, דשמא תמות היא בחיי בעלה, ולא יבא לידי גבייה. אבל 

שין כבר בתר דאוקמי שיגרשנה ואחר כך תמחל, אתי שפיר, דלאחר הגירו

 ברי הזיקא.

(לב. ובנמוקי יוסף ותירץ ר״י וכו׳ כיון דעדיין לא ניתנה ליגבות. בתוה״ד, ) י

מדפי הרי״ף) תירץ, דהבעל לא ירצה להיות במעמד, שלא להפסיד אשתו. 

(יג:) בגיטין דאפילו יבא, לא ניחא ליה, ואיתא הרא״ה,  עוד כתב בשם

 דמעמד שלשתן אינו קונה אלא לרצונו של לווה.

(הנמשך לעמוד ב׳) שום אדם לא יקנה אותה כיון דוודאי [בסוה״ד, ) יא

מחלה. תוס׳ הבינו לשון הגמ׳ ״כל לגבי בעלה ודאי מחלה״ דאורחא 

רש״י בעמוד א׳ ד״ה דמילתא שאשה מוחלת לבעלה, ולכן הקשו. אמנם 

, כתב, דהטעם דקים לן שהיא וודאי תמחול, הואיל ועל כרחה היא וחזר

עלמא ליכא אנן סהדי שתמחול, ונתיישבה קושייתם. מוכרתה, ולדבריו ב

 (י.צ.ב.)]

 

 
ואם תאמר וכו׳ וכשמתכור ותמחול לבעלה תוס׳ ד״ה ואפי׳ מחלה, ) יב

אמאי יפסיד הא צריכה לשלם לו מדינא המהרש״א, יפסיד הכל. הקשה 

דודאי יפסיד, דכיון דתמחול כתובתה לבעלה, הפני יהושע, דגרמי. ותירץ 

תתאלמן או תתגרש, נהי דצריכה לשלם לו מדינא דגרמי, מכל אם כן, כש

מקום, לא יהיה לה ממה לשלם, כיון שאין לה כתובה ולא נכסי מלוג. מה 

שאין כן אם לא תמכור כתובתה בטובת הנאה, בודאי יגבה חוב דמי נזקו 

 מכתובתה, לכשתתאלמן או תתגרש.

ורמת להפסיד ויש לומר דהיא גתוס׳ ד״ה כגון דלא נפישא כתובתה, ) יג

אם כן, נימא שתמכור חצי כתובתה בדמי הנחלת ישראל, לעצמה. הקשה 

חבלתה, ולא תהא קלה בעיניו להוציאה, דהא יצטרך לשלם חצי הכתובה 

השני, ואף שפוחת לה ממאתיים, דכיון שהיא גרמה, לא איכפת לן. ותירץ, 

דדוקא במה שחבלה כבר ועשתה מעצמה לא איכפת לן, אבל הא לא 

 ינן, דבית דין יתקנו שתמכור חצי הכתובה ולפחות לה עוד.אמר

גמ׳, כשם שהמוכרת כתובתה לאחרים וכו׳ כך המוכרת כתובתה לבעלה ) יד

, דפשיטא ליה טפי כשמוכרה כשםמדקאמר התוס׳ רבינו פרץ, דייק וכו׳. 

לאחרים דלא הפסידה כתובת בנין דכרין, משום דאמרינן זוזי הוא דאנסוה, 

והקשה מאי טעמא. ותירץ, דכשמוכרת לאחרים, שייך  מכשמוכרת לבעלה,

למימר טפי דזוזי אנסוה, כיון שמוכרת אותה בדמים יקרים, משום דהוי 

זכות שתי ספיקות, אם נתארמלה, או נתגרשה, אבל כשמוכרת לבעלה, 

 אינה מוכרת כי אם חד ספיקא, אם נתגרשה. 

בי בעל אבל לגתוס׳ ד״ה כשם שלא תמכור והיא תחתיו, בתוה״ד, ) טו

שמכרה לבעלה בטובת הנאה יגרשנה מיד, וירויח הכל והיא תפסיד. הקשה 

הא אמרינן לעיל, דכשנוקמא אכתובה המהר״ח,  בשםהמהדורא בתרא 

דאורייתא, לא שייך דברי רבי מאיר שאסור להשהות בלא כתובה, דהא לא 

יוציא אותה. ואם כן, מאי מקשה הגמרא ״והא זמנין דמשכחת לה 

א ליכא הפסד כשאינו מגרשה, שהרי עיקר הכתובה קיימת. דמפסדא״, ה

בשנוקמא אכתובה דאורייתא ליכא לחששא  לעיל, ותירץ, דהא דאמרינן

דרבי מאיר, דכיון דאית לה מנה או מאתיים, לא תהא קלה בעיניו 

להוציאה. והא דכתבו התוס׳ דשייך לשון הפסד, משום שיוכל למצוא אחד 

פת כתובה ויגרשנה. מה שאין כן, כשחבלה מני אלף שירצה להרויח התוס

באחרים, אין יכולה להפסיד בשום אופן, כי הוא לא יגרש אותה, כיון 

 שיצטרך לתת התוספת ללוקח.

הקשה  גמ׳, סברוה דכולי עלמא קנין פירות לאו דקנין הגוף דמי וכו׳.) טז

למאן דאמר דיוצאין לאשה, אמאי יוצאין לאשה ומפסיד הבעל התוס׳ רי״ד, 

תיו, הא אפילו למאן דאמר קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי, אי מכר פירו

הבן אין ללוקח בהן כלום עד שימות האב, ולא מצי הבן לאפקועי אכילת 

פירות דאב, והיכי מציא האשה לאפקועי פירות הבעל ומשתחרר מיד. 

ותירץ, דכיון דמציא לזבוני גופא דעבד, מהאי טעמא דחל המכר על גוף 

נמי שחרור על גופו, והפירות דבעל הופקעו ממילא, כיון דחל העבד, חל 

עליו שחרור והוי בן חורין, אסור לבעל להשתעבד בו. ולא דמי למכר, דזה 

 קנה הגוף וזה אוכל פירות כל ימי חייו.

שלא היה חושבה מחוסרת תוס׳ ד״ה מאי טעמא כדרבא, בסוה״ד, ) יז

שלה, ועדיין יש לה  דכיון שהיו העבדיםהרשב״א, גוביינא וכו׳. ביאר 

שעבוד אלים עליהם, שהיא יכולה לגבות אותם בעל כרחו של בעל. מה 

שאין כן, בשאר שעבודים דעלמא, ולכך בדין הוא, שיעכב זכות האשה, 

 שלא יצאו לאיש בשן ועין.

 

 
דכיון שיש לאיסור כח לחול שעה אחת תוס׳ ד״ה הקדש חמץ, בתוה״ד, ) א

הפני יהושע, חוב מכאן ולהבא הוא גובה. הקשה דרבא לטעמיה וכו׳ דבעל 

דבבעל בנכסי אשתו לא שייך האי טעמא, שאפילו שעה אחת אינו חל, כיון 

דכיון דגוף העבד הוא לגמרי של הדרכי דוד, דמשועבד לו לפירות. וכתב 

האשה, אלא, דכל זמן שיש לה גוף, תקנו רבנן שהבעל יאכל הפירות, ולא 

וף האשה ועל גוף הקרקע, ורק אם יש פירות, שיש לו איזה שעבוד על ג

שייך לבעל, ואם אין לאשה גוף, אין פירות כלל, מכיון שההקדש ושחרור 

הם קדושת הגוף, וחל על הגוף, וממילא נפקע תקנת הפירות, ואין לבעל 

כלום, ותקנת אושא היתה רק לענין מכירה, דשוויוהו לוקח ראשון, אבל לא 



 

 
 

 

 כח

 בהקדש.

בשדה מקנה כשהקדישה לוקח וכו׳ וכי פקע כח כדאשכחן בתוה״ד, ) ב

(סימן יג אות ח), דהתם לא האמרי משה מקדיש פקע כח הקדש. הקשה 

שייך הפקעה, כיון דאין לו למקדיש רק עד היובל. ותירץ, דיובל הוי 

אפקעתא, וקודם היובל מקרי שלו לגמרי, ולא כקנין לזמן חמשים שנה, 

היה חיוב היובל להפקיע, וההקדש ולהכי חל ההקדש, וכיון דעל המקדיש 

זכה רק מכח המקדיש, לכך חוזרת ביובל, וכמו בשעבוד, דלא אלים ההקדש 

 מהמקדיש.

ובקובץ והא דלא חשיב רבא מכר שמפקיע מידי שיעבוד וכו׳. בתוה״ד, ) ג

אות קצ) ביאר, דמכר לא דמי להקדש, דעל ידי מכר שעורים (בבא בתרא 

לגבות מלוקח, אבל אם יחזור לוקח אין השעבוד נפקע, אלא שאי אפשר 

וימכרנו למוכר, אכתי בשעבודיה קאי, ואם אחר כך יתנו במתנה יגבה 

ממקבל המתנה, ובלא אפותיקי אין גובין ממטלטלי דמקבל מתנה. אבל 

בעשה שורו אפותיקי והקדישו למזבח, השעבוד נפקע על ידי ההקדש, 

אינו חוזר לשעבודו דאפילו אם אחר כך נעשה בעל מום ופדאהו המקדיש, 

הקודם, ואם נתנו אחר כך במתנה, אין בעל חוב גובהו. וכתב, דשמא דעת 

תוס׳, דגם הקדש אינו מפקיע השעבוד, אלא שאי אפשר לגבותו מהקדש 

 כמו במכר.

הקצות הקשה גמ׳, רבי מאיר אומר ראשון ישנו בדין יום או יומיים. ) ד

רבי מאיר סבר כר׳ שמעון (עא:) דלעיל ז), הא איתא ״(סימן שפו סקהחושן 

דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי, ואם כן, נהי דקנין פירות כקנין הגוף, 

כיוון דלאחר שלשים, דשני הוי, תוך שלשים נמי של שני הוא, מדינא דגורם 

לממון. ותירץ, דעד כאן לא קאמר ר׳ שמעון דבר הגורם לממון כממון, אלא 

זק יפסידו הבעלים ממון, אבל כל זמן שיתחייב בהיזקו, כיון דעל ידי ההי

 דאיתיה בעיניה, לאו ממון הוא כלל.

ואף על גב דגבי שן ועין וכו׳ משום תוס׳ ד״ה רבי מאיר אומר, בתוה״ד, ) ה

אמאי מוקי המהרש״א, דאין לו כח לשחרר קנין הגוף של אשה. הקשה 

בסמוך מילתא דאמימר, דאיש ואשה שמכרו, כרבי אליעזר, הא כרבי מאיר 

י מצי אתיא מהאי טעמא גופא, דסבירא ליה לא לאיש ולא לאשה. ותירץ נמ

דלרבי מאיר, כיון דטעמו משום שאין כח לשחרר הגוף של הפני יהושע, 

אשה. אם כן, משמע להדיא דאם שיחררו שניהם יחד, ודאי הוי משוחרר, 

וכן במכירה אם מכרו שניהם, מכור. ולא אתי אמימר כוותיה, דלאמימר 

 רו שניהם לא עשו כלום.אפילו מכ

נראה דמכירה יליף משחרור וכו׳ דאי מדין יום או תוס׳ ד״ה כמאן אזלא, ) ו

דכוונתם, דאם הפני יהושע, יומיים יליף אמאי איצטריך בסמוך וכו׳. ביאר 

נאמר דילפינן מכירה מדין יום או יומיים. (אף דלא דמי, כיון דגלי קרא 

וונא לא מקרי עבד של אף אחד מהם), דלענין דין ד״יום או יומיים״, דבהאי ג

והוא הדין לכל מילי. ויקשה אמאי איצטריך למילף שיחרור מדכתיב 

״עבדו״, תיפוק ליה דנילף שיחרור מדין יום או יומיים. אלא ודאי דלא שייך 

למילף כלל מדין יום או יומים, כיון דלא דמי בטעמא (וכדלעיל), ולכך 

לפינן שפיר משיחרור, משום דדמי הוצרך לכתוב בשחרור, אבל מכירה י

 ליה.

והר״ר יצחק בר׳ ברוך וכו׳ דלרבי מאיר נמי תוס׳ ד״ה רבי מאיר, בתוה״ד, ) ז

אות רכב), מהא בבא בתרא (הקובץ שעורים יוצא בשן ועין לאיש. הקשה 

דאמר רבא שיחרור מפקיע משעבוד, דמאי איריא משיעבוד, והא הכא 

פי משיעבוד. וכתב, דיש לחלק בין מפקיע נמי מקנין הגוף, דודאי אלים ט

 שיחרור לשן ועין, דהוי ממילא ולא מכוחו.

כתב, לשון אחר מתני, התוקע לחבירו נותן לו סלע. וברש״י ד״ה התוקע, ) ח

דיש מפרשים, דדוקא כשאחזו ותקע בו, אבל המאירי, תוקע ממש. וכתב 

אבל תקע בו בלא נגיעה פטור. וכתב, דדוקא בחרשו, ולענין חמשה דברים, 

 לענין בשת, אף בלא נגיעה, ואף בלא חרשות, חייב.

 

 
וכן בקוצץ נטיעות דעובר בבל תשחית. רש״י ד״ה אף על פי שאינו רשאי, ) ט

(חושן משפט סימן כז) ביאר, דרש״י נשמר מהא דהקשו בשו״ת חתם סופר 

, דהיאך לוקה ומשלם, ולכך לא כתב דעובר ד״ה החובל(צא:)  התוס׳ לקמן

אותו לא תכרות״ דאית ביה מלקות, אלא משום ״לא תשחית״ דלית משום ״

ביה מלקות. והיינו משום,״דלא תשחית״ כולל כמה דברים וענינים, ואינו 

לוקה על זה, דהוי כלאו שבכללות, אבל לאו ד״אותו לא תכרות״ מיוחד 

 לעושה פירות לחוד, ועלה לוקין.

 הרשב״א, ביאר גמ׳, והתניא סנהדרין שראו באחד שהרג את הנפש.) י

דמקשה מדר׳ טרפון דמשווה דיני נפשות לדיני ממונות לענין זה, ואפילו 

הכי קאמר דאין עד נעשה דיין. אבל מדרבי עקיבא לא מקשה, דלדידיה 

אפילו באחרים מעידין לפניהם, אי אפשר להם לדון, דכיון דחזו דקטל 

חמנא אמר (כו.), דרבראש השנה נפשא, תו לא חזי ליה זכותא, וכדאיתא 

 ]. התוס׳ בד״ה כגון״ושפטו העדה והצילו״. [וכעין זה כתבו 

דאכתי קשיא, הרשב״א, הקשה  גמ׳, כי תניא ההיא כגון שראו בלילה.) יא

דהא ר׳ יהודה הנשיא עד המעיד היה, ושמעינן לר׳ טרפון דאינו נעשה דיין, 

דאי לא תימא הכי, למה לי מקצתן נעשה עדים ומקצתן נעשה דיינים, 

ו כולן יכולין להיות עדים ודיינים. ותירץ, דהמקשה היה סבור שר׳ אפיל

יהודה הנשיא היה מעיד ממש, ובאין שם עדים אחרים. וכי פריך מר׳ טרפון, 

מכל שכן פריך. והמתרץ תירץ, דר׳ יהודה הנשיא לא עד המעיד היה, 

שאחרים היו שם שמעידין בו, ועד היודע נעשה דיין, כשאחרים מעידים 

והא דקאמר ״בשראוהו בלילה״, היינו דהא דקאמר ר׳ טרפון מקצתן  בפניו.

נעשו עדים, דווקא בשראוהו בלילה, אבל ביום כולן דיינים, דעד היודע 

 ורואה נעשה דיין על פי ראייתו ואפילו בלא הגדת אחרים.

ובקצות ועל טעם זה קשה וכו׳. תוס׳ ד״ה כגון שראו בלילה, בתוה״ד, ) יב

) יישב, דבהא אפילו בבית דין אחר לא יתקיים הזמה, ד״(סימן ז׳ סקהחושן 

דהא קיימא לן דאין העדים זוממין נהרגין עד שיגמר הדין על פיהם, וכיון 

(ה:) דעד זומם למפרע הוא נפסל, ואם יוזמו הרי נפסלין  במכותדקיימא לן 

מאותה שעה, ואם כן נגמר הדין לפני פסולין, והוי כמו שלא נגמר הדין, ואין 

ים. ואפילו למאן דאמר מכאן ולהבא הוא נפסל, הרי הוא כמו לאותו נענש

בד״ה רבא אמר]. (עב:) התוס׳ לעיל עדות, דפסול לכולי עלמא. [כמו שכתבו 

 .השר מקוצי תרצ״ו) בשם מןסימרדכי (סנהדרין הוכן הביא שכתב 

דאפילו כרבי עקיבא ניחא דלא גמר  (השני),תוס׳ ד״ה כגון שראו בלילה ) יג

לפי זה מאי פריך לקמן, ״וכי בפני בית דין הרש״ש, שות. הקשה מדיני נפ

הכהו״, והא התם מיירי בממון, דהאי קרא ד״אבן או אגרוף״, כתיב גבי ״ולא 

ימות״, ולקמן פשטו מיניה דיש אומד לנזקין. ותירץ, דאפשר לומר דרבי 



 

 
 

 

 כט

בתוס׳ עקיבא איירי אפילו בדיני נפשות, מדקאמר הרי שדחף ומת. וכן כתב 

 בינו פרץ.ר

דקשיא הפני יהושע, ביאר  גמ׳, וסבר רבי עקיבא אין עד נעשה דיין.) יד

דווקא לפי האיבעית אימא. דללישנא קמא, דמוקי כשראו בלילה, מצי 

למימר דטעמא דרבי עקיבא, משום דסבירא ליה, דעד הרואה אין נעשה דיין 

ן יכולין ם הוי כראיית עדים, כיון שאיתָ יָ כלל, ודווקא כשראו בלילה, דרִא 

לדון מיד. אבל כשראו ביום, ליכא למימר אין עד הרואה נעשה דיין, דהא 

חשבינן ראיית המעשה כקבלת עדים ולא כראיית עדים, ואם כן, אין סברא 

לומר אין עד נעשה דיין, שהרי לא נעשו עדים מעולם. ובהכי מיתוקמא 

ון מיד על פי אידך ברייתא דרבי עקיבא, והיינו כשראו ביום, דאז יכולין לד

הראיה. אבל ללישנא בתרא, דאוקי מילתא דר׳ טרפון אפילו כשראו ביום, 

ואפילו בהאי גוונא פליג רבי עקיבא, דאין עד הרואה נעשה דיין כלל, אפילו 

 בעדות אחרים, אם כן מקשה שפיר.

סימן יד החזון איש (בבא קמא הקשה  גמ׳, ב״ד הולכין אצל בירה וכו׳.) טו

מד בבירה, הלא תלוי רק בגובהה, ולהא לא בעי ראיה. א), מה שייך או״סק

עוד הקשה, הרי כבר קבעו חכמים י׳ טפחים. וכתב, דאין לומר, משום 

דצריך אומד של כח הנדחף, או חוזק הדחיפה, דלהא לא מהני שילכו אצל 

הבירה. וכתב, דיש לומר, דהוי גזירת הכתוב, שיראו בעצמם את החפץ, 

 הבירה שיש בגובהה י׳ טפחים.ואם כן, צריך שיראו את 

ב), ״(סימן תו סקהקצות החושן הקשה גמ׳, הדר ולידייניה נמי ממונות. ) טז

(כד.), דשור הנסקל שהוזמו עדיו כל הקודם בכריתות דמאי פריך, הא איתא 

וזכה בו, זכה, משום דאפקורי אפקר ליה, וכיון דקדמוהו ודנו אותו דיני 

הדר ולדייניה דיני ממונות, כיון נפשות הרי נעשה הפקר, ואיך שייך לי

בגליון הש״ס]. הגרע״א דהפקירו קודם שהעמידו בדין. [וכעין זה הקשה 

הנאה לא מהני הפקרו כלל, כיון דלאו ברשותיה קאי. ואף  דבאיסורי ותירץ,

דלאו ברשותיה קאי, מכל מקום, בעלים אית ליה. ואם כן, הא דהפקירו 

בעינן בעלים מתחילה ועד סוף, והא קודם שעמד בדין פטור, היינו משום ד

אית ליה בעלים, והפקר שלהם לאו כלום, כיון דאיסורי הנאה חשיב שאינו 

ברשותו, והא דשור הנסקל שהוזמו עדיו כל הקודם זכה, היינו דכיון שהוזמו 

עדיו, הרי מעולם לא היה איסורי הנאה, וכיון דבעלים הפקירו הרי הוא 

 הפקר.

 

 
אבל קדמו ודנהו ליסקל לא מענינן בדיניה רידיא, בתוה״ד, רש״י ד״ה מ) א

(פי״א מנזקי ממון ה״ח) כתב, דמשתלם מן השבח הרמב״ם לשהויי לרידיא. 

ברדייתו אחר שנגמר דינו, דכיון שנגמר דינו לסקילה אין לו לבעלים 

, דאחר שגמרו דינו של שור המועד הלחם משנהשיתחייבו בנזקיו. וביאר 

יבים הבעלים על ההיזק שהזיק קודם. משום דהוי כאילו לקטלא, אין מחי

אתה מחייבו אחר גמר דינו, וכיון שנגמר דינו, הרי אינו שורו, ולא שייך 

לחייבו על הנזק שהזיק קודם גמר דינו. וסבירא ליה להרמב״ם, דלהך 

תירוצא דאפילו תימא רבי עקיבא, לא חיישינן לעינוי דינו של שור. כדי 

שירויח בחרישתו. והא דלא דיינינן ליה דיני ממונות אחר לשלם הנזק ממה 

שדנהו דיני נפשות, משום דברח, וברח אשור קאי, ואפילו תחייבהו, אין 

 הבעלים חייבים אפילו הוא מועד, כיון שנגמר דינו.

לא היו ממתינים לו עד שישלם מן תוס׳ ד״ה זאת אומרת, בתוה״ד, ) ב

כן, אפילו כשקדמו ודנו דיני אם  הכוס הישועות,הרידיא וכו׳. הקשה 

ממונות בשור המועד וברח, נמי אין ממתינים לו עד שישלם מן הרידיא. 

וכתב, דיש ליישב. [ולכאורה נראה לחלק, דהא דכתבו התוס׳ דאין 

ממתינים בתם, משום דאם הוא גובה לגמרי, חשיב דכבר דנו דיני ממונות, 

יני נפשות, מה שאין כן ועכשיו שמשתמש לרידיא, הרי הוא מעכבו מלדון ד

במועד, הא דאמרינן דמשתלם מן רידיא, היינו עיקר הדיני ממונות, ולכך 

 לא חשיב המתנה. (נ.ו.)].

דמעיקרא סבר, הפני יהושע, ביאר גמ׳, לא מלמעלה למטה קא חשיב. ) ג

דהא דקתני מה בור שיש בו כדי להמית עשרה טפחים, היינו דמה שיש 

א בעשרה, למעוטי פחות, ואם כן מתמעט בבור כדי להמית, היינו דווק

מעומק טפח עד עומק פחות מעשרה טפחים, ובכי האי גוונא קתני סיפא, 

היו פחותים מעשרה הוזק חייב, והיינו אפילו בטפח, דומיא להא דממעט 

ברישא משיעור מיתה. ועלה משני דממעלה למטה קחשיב, היינו דהא דנקט 

ם, דבעשרה ודאי איכא שיעור מה בור שיש בו כדי להמית עשרה טפחי

מיתה, כמו שיש למעלה מזה, דהיינו בעומק הרבה, ואם כן לא איירי כלל 

באותן שיעורים שלמטה מעשרה, ובסיפא דנקט היו פחותין, היינו פורתא, 

 דודאי אין בו שיעור מיתה אלא נזקין דזימנין אפשר, והיינו על ידי אומדנא.

שאני  ד״ה (כד:)רש״י בקידושין  כתבגמ׳, איהו דקא מבעית אנפשיה. ) ד

, דכי מבעית מדעתיה קא מיבעית, שנותן לבו אל פחד קול הבא אדם

דאיהו קא מבעית אנפשיה, הרמ״ה,  ביאר בשםובשיטה מקובצת פתאום. 

שהיה לו להרכין ראשו לצד אחר ולא הרכין, אבל ודאי אם לא היה יכול 

, גירי דידיה אהנו להרכין ראשו צד אחר, ולא להציל את עצמו מן ההיזק

ביה. וכתב, דהיכא דעביד מעשה בגופיה, אף על גב דהיה יכול להציל עצמו 

 ולא הציל, המזיק חייב.

אמאי לא חשיב המהדורא בתרא, העיר גמ׳, ריפוי ושבת עד שיתרפא. ) ה

נמי צער, דאומדין עד שיתרפאו, דהרי כל יום ויום קודם שיתרפא יש לו 

ר אין נותנין אלא של שעת חבלה, ולא צער. אמנם לדעת הסוברים, דצע

הצער הנמשך אחרי כן, אתי שפיר. אבל לדעת הסוברים, דמשלמים הצער 

הנמשך לאחר מיכן, קשה. ותירץ, דודאי ריפוי ושבת בעי לאשמועינן, דאין 

אומדין כל יום ויום השבת או הריפוי מה שצריך לרופא ליתן בכל יום ויום, 

ום כל יום ויום כמה כואב לו דאין שייך לׁש אלא נותנין מיד, לאפוקי צער,

 המכה היום ולמחר, אלא צריך לאמוד צער של מכה בכלל, עד שיתרפא.

ובהכי לא בעי לאיסתמוי אלא מזליה הוא רש״י ד״ה דבעינן אומדנא, ) ו

דההוכחה מהא דקיימא הראב״ד, בשם  השיטה מקובצתדאתרע ליה. ביאר 

את  וס שצנף וחמור שנער ושברלן דקלא מילתא היא, כדאמרינן לענין ס

הכלים דחייב, והא דפטרי הכא, משום דבעינן אומדנא ואי אפשר לאומדו, 

 משום דאין אדם יכול לעמוד על צליל ההכאה.

(לעיל צ.), דדינין  המאיריביאר  גמ׳, שמע מינה תנא קמא לקולא קאמר.) ז

, אלו הקבועים הם במכובד, אבל בשאינו מכובד כל כך, וכל שכן במבוזה

אינו נוטל אלא לפי הראוי לו, או לפי ראות עיני הבית דין לפי ענין האיש, 

אם הוא מרגיל עצמו להתעסק בדברי ליצנות. ורבי עקיבא פליג וסבר, 

דקיצבה זו על הפחותים שבהם, ואפילו עניים שבהם רואין אותם כאילו הם 

עדיין בני חורין שירדו מנכסיהם, דהיינו, נכבדים ועשירים שנתרוששו, ש



 

 
 

 

 ל

מתייקרים בכבודם וקדושתם. ומכל מקום, לעשירים וגדולי מעלה, שמין 

 יותר כפי ראות עיני הבית דין.

 

 
דהא חייב משום קוצץ אילנות טובות. תוס׳ ד״ה החובל בעצמו, בתוה״ד, ) ח

אמאי פשיטא להו דאיתא הכא חיוב מלקות, דלמא הפני יהושע, הקשה 

קצת לצורך, דומיא דרישא בחובל דהוי מתניתין איירא בגוונא שהוא 

לצורך, מדמייתי לה אעובדא דאשה שטפחה על ראשה דהיינו לצורך. 

ותירץ, דאי סלקא דעתך דליכא חיוב מלקות, וקרא ד״בל תשחית״ מיירי 

במצור שלא לצורך, אם כן, אמאי נקט בקוצץ אף על פי שאינו רשאי, 

א על הנפש״, אבל דאיסורא מנא ליה, בשלמא בחובל יליף מ״אשר חט

בקוצץ נטיעותיו מנא ליה, אלא על כרחך, דקרא ד״בל תשחית״ ו״אותו לא 

 תכרות״, הווי צורך קצת, ואם כן, מלקות נמי איכא.

ואחרים שקצצו נטיעה חייבין צריך לאוקמה כרבי מאיר. הקשה בתוה״ד, ) ט

דתקשי נמי שאר כל הנזקין, כגון קרע את כסותו או שבר את התורת חיים, 

דו דחייב לשלם, אף על גב דעבר בלאו ד״בל תשחית״. וכתב, דצריך לומר, ּכַ 

(כב.), דהקוצץ אילנות במכות דאין מלקין על לאו ד״בל תשחית״, וכדאיתא 

טובות אזהרתיה מ״ואתו לא תכרות״, ולא קאמר דאזהרתו מ״לא תשחית״. 

 (פ״י מהלכות מלכים ה״א), דהמשבר כלים וקורע בגדים הרמב״םוכן פסק 

לקמן, עובר ב״לא תשחית״ ואינו לוקה. והקשה, מהא דאמר ר׳ אלעזר 

 ובמאירי שמעתי שהמקרע על המת יותר מדאי לוקה משום ״בל תשחית״.

 כתב, דהוי מכת מרדות. (ועיין לעיל דף צ אות א׳).

דלהלכה, אף על פי המאירי, כתב גמ׳, אמר שמואל באשב בתענית. ) י

אם נשבע שיחבול עצמו, שבועה  שאמרו אין אדם רשאי לחבול בעצמו,

חלה עליו, כיון דאין זו מצוה גמורה אלא דברי סופרים, והמקרא אינו אלא 

אסמכתא, וכל שהוא איסור סופרים, שבועת ביטוי חלה עליו ואינו נקרא 

נשבע לבטל את המצוה. ומכל מקום, אם נשבע לחבול באחר, אפילו היה 

ה לא לעשות כן, דכתיב ״לא בידו לעשות פטור, כיון שהוא מוזהר בתור

 יוסיף״.

דהכי התורת חיים, ביאר גמ׳, מקרעין על המת ולא מדרכי האמורי. ) יא

קאמר מקרעין על המת, ובלבד שלא יהיה מדרכי האמורי שמקרעין יותר 

 מדאי, וקאמר ר׳ אלעזר שהמקרע יותר מדאי לוקה.

כבר (אות י׳), והפילפולא חריפתא הקשה גמ׳, לא שבקת חיי לכל בריה. ) יב

דמאי קושיא, לוקמא כגון דליכא עדים שקצצן, ונאמן הרשב״א, הקשה כן 

במיגו דאי בעי אמר לא קצצתי. ותירץ, דאם כן, לא אשמועינן מידי אלא דין 

מיגו. ועוד תירץ, דכיון דהא מילתא מחזי כשיקרא, שאין כן דרך בני אדם, 

ו במקום עדים. כתב, דהוי מיגוהרשב״א הוי מיגו במקום חזקה, ולא אמרינן. 

 כתב, שאם אין עדים, נאמן לומר לא קצצתי.והמאירי 

דהוי קנסא, ר״ת, הביא שיטת הרשב״א  גמ׳, וחייבו ר״ג עשרה זהובים.) יג

(לב: מדפי הרי״ף) כתב, דהוי הרי״ף ולא גמרינן מינה למצוה אחרת. אבל 

 (סימן טו). הרא״שו המאירי,ממון, ולמדין ממנה לכל המצות. וכן כתבו 

יח  הרא״ש, דאי לאו דינא הוא מה שייך הכא למיקנסיה, האי גברא והוכ

 למצוה קא מיכוין, ואנן ניקום וניקנסיה.

 התם בלקיטת פירות איירי. וביארתוס׳ ד״ה כל כמיניה, בתוה״ד, ) יד

, דכשאומר אתה מכרת לי אתה נתתה לי הרמ״ה בשםהשיטה מקובצת 

. אבל גבי אתה אמרת במתנה, נאמן, כיון דטען מילתא דאורחייהו דאינשי

לי להרגו, אתה אמרת לי לקצצו, קא טעין מילתא דלאו אורחייהו דאינשי, 

דאחזוקי אינשי בשופטני לא מחזקינן. ועוד חילק, דגבי אתה מכרתו לי, כיון 

דטעין ביה לנפשיה, אשתכח דקא מפיק ליה מחזקת מריה, ולכך נאמן, דלא 

א דאמר ליה אתה אמרת לי חציף איניש למיגזר דיקלא דלאו דיליה. והכ

להורגו, כיון דלא טעין ביה לנפשיה, אשתכח דלא מפיק מחזקת מריה, 

 ומשום הכי כיון דאיכא עדים דקצץ, מחויב כדין כל מזיק.

עוד פטרו ר״ת משום שיענה אמן תוס׳ ד״ה וחייבו רבן גמליאל, בתוה״ד, 

י׳  דהשתא נמי אמאי חייבו רבן גמליאל ליתןהמהרש״א, וכו׳. הקשה 

זהובים, ולא פטרו מהאי טעמא. ותירץ, דהיה מברך בלחש בשעת כיסוי 

 ד) ק״ס שפב סי׳ משפט חושן( והש״ךהדם, מה שאין כן בקורא בתורה. 

 שמברכין המזון בברכת זהובים׳ מ חייב היאך לשיטת רבינו תם, הקשה

 הרי בלחש. וברך כדין, שלא עשה שהחוטף ואפילו אי נימא רם, בקול בזמון

 זהובים.׳ המ לו יש כ״וא מוציאו, שאינו כיון עצמו בפני לברך חייב טףהנח

 שמברך ברכה על אלא זהובים,׳ י ברכה שכר לאדם דאין ותירץ, דנראה

 מיירי לכוס ברכת המזון, ובהאי שחטף  לא. לבינו בינו אבל אחרים, בפני

 פוודח המזון, ברכת של כוס מחברו שחטף כגון אמן, לענות יוכל שלא בענין

  להם. והלכו שברכו, עד בפניו וסגר הבית מן

 

 
 והתוס׳ רי״דלקורה יותר מפירות.  רש״י ד״ה יכול אפילו מעולה בדמים,) א

ביאר, דאם היה אילן סרק חשוב, כגון שהיה אחד ממיני ארזים, דשוה 

הסרק לימכר יותר, מפני שהיה קטן עדיין והיה עתיד להאריך ולהתעבות. 

ילן המאכל עושה פירות בכל שנה יותר, מכל מקום, שוה ואף על פי שא

אילן סרק למכור בעודו נטוע מאילן מאכל, ועלה קאמר, דאינו קודם לאילן 

 מאכל, כיון דלא הקפידה תורה על השחתת פירות אלא על השחתת דמים.

המהרש״א ביאר  מתני׳, שיבקש ממנו שנאמר ״השב אשת האיש״.) ב

בקשת מחילה, דמן הראוי שיאמר הקב״ה  (חידושי אגדות), דהראיה דהוה

, משמע, לאבימלךשיתפלל בעד אבימלך, אבל מהאי דאמר  לאברהם

ביאר,  ובעיון יעקבדרצונו שיפייס לאברהם עד שימחול לו ויתפלל בעדו. 

דילפינן מהא דכתיב ״כי נביא״, דמשמע דבהשבה לחוד אינו נמחל לו עד 

תו, לכך אמר כי נביא, ומדת שיבקש ממנו שימחול, ואולי לא מחל על בוש

 הנביאים להיות ענוים.

ביאר  מתני׳, ומנין שאם לא מחל לו שהוא אכזרי שנאמר ויתפלל אברהם.) ג

, דמהא דריחם אברהם כל כך עד שהתפלל עליו, ראוי לכל אחד העיון יעקב

לאחוז במדת אבותיו, ומי שאינו עושה כן תופס במידת אכזריות. 

יאר, שנחשב לאברהם המחילה למידת (חידושי אגדות) בוהמהרש״א 

רחמנות, וכמו שכתוב, כל המרחם על הבריות, בידוע שהוא מזרעו של 

 .המאיריאברהם אבינו. וכן כתב 

מנא ליה שהוא אכזרי, דלמא המחילה הפני יהושע, הקשה מתני׳, שם. ) ד

רשות לכל אדם. ועוד הקשה, דמשמע במתניתין דלאחר שיבקש מחילה 

, ואם כן, למה היה צריך אברהם להתפלל, הלא מאחר יצא ידי שמים לגמרי

דאבימלך ביקש מחילה ונתרצה לו, ממילא היה ראוי לרפואה דמה לו 



 

 
 

 

 לא

לעשות עוד. ותירץ, דאדרבה מהכא ילפינן, כיון דממילא משמע שבלא 

התפילה היה ראוי להתרפא, על כרחך, שתפילת אברהם לא הוצרכה אלא 

ראות דין המחילה לרבים שהיא מצד להראות לרבים שידעו שמחל לו, ולה

(לב.), דיבקש אדם  בשבתתירץ, על פי מה דאיתא  והכובע ישועה החיוב.

פטר, הרי, דאין א זכות וִה בֵ רחמים שלא יחלה, שאם יחלה אומרים לו הָ 

הדבר הפועל שלא יחלה, פועל להבריאו כשכבר חלה, והכי נמי המחילה 

שלא יחלה לאחר המחילה,  המביאו למצב שיהא כקודם שחטא, אף דמהני

 לא מהני להבריאו כשכבר חלה, ולכך הוצרך לתפילת אברהם. 

ביאר, דבושת הוי כמו והרשב״א שדואג על בושתו.  רש״י ד״ה אבל צער,) ה

חולי שהוריקו פניו, וזה שנתכוין לצערו, אינו יוצא ידי שמים עד שיפייס את 

והשיטה מקובצת ו. חבירו, והוא יבקש עליו רחמים, מפני שחטא בצער חביר

ביאר, דצערו, היינו, דאף על פי שמשלם לו את הצער, אפילו יהא נותן לו 

כל ממון שבעולם אינו נמחל לו עד שיבקש ממנו, דצערא דגופא לא קא 

 מחיל משום אגר ממונא.

ט:), מכות חידושי אגדות המהרש״א ( ביארגמ׳, וכבר לימד אכסנאי וכו׳. ) ו

תה גרמת לו להשיב לך אחותי היא, בזה דכוונתו לומר, דממך למד, שא

 ששאלתם אותו בתחילה על עסקי אשתו, ולא על אכילה ושתיה.

דיליף מהא דכתיב הפני יהושע, ביאר גמ׳, במתניתא תנא שתים באיש. ) ז

״בעד כל רחם״, דמשמע, דבין בזכרים ובין בנקיבות הוו שני עצירות, והיינו 

ילא ידעינן, דכתיב ״וילדו״. על כרחך שכבת זרע וקטנים. ולידה באשה ממ

וכתב, דלישנא ד״כל רחם״ שייך נמי בזכרים שהוא מלשון פתח. ורבינא 

 דאמר שלש לבר מלידה, יליף מריבוי ד״כל רחם״.

ביאר, והתוס׳ רי״ד שבמעי אשה לא יכולה לפלוט. רש״י ד״ה שכבת זרע, ) ח

ע (לא.) איש מזריבנדה דכמו שהאיש מזריע גם האשה מזרעת, וכדאמרינן 

לובן אשה מזרעת אודם, ואם היתה נבעלת של בית אבימלך לאחרים, 

האיש היה מזריע וגומר תאותו, והיא לא היתה יכולה להזריע ולגמור 

 תאותה.

, דהא העיון יעקבביאר  גמ׳, אמר ליה דכתיב וה׳ שב את שבות איוב.) ט

דלא יליף מקרא שבתורה דגבי אברהם. משום דיש לומר, דהטעם דהוא 

לה, משום דאברהם זכותו גדולה, שקיים כל התורה, כדכתיב נענה תחי

״עקב אשר שמע וכו׳ מצוותי חקותי ותורתי״, מה שאין כן אבימלך שהיה 

רשע, ולהכי מייתי מאיוב שחבריו היו נמי צדיקים. ומאן דיליף מאברהם 

סבירא ליה, דליכא למילף מאיוב, דדלמא משום הכי נשמע תפילתו ונענה 

 סורים גדולים שהיו לו מזבח כפרה, ולכך מייתי מאברהם.תחילה, בשביל י

דלעשירים השיטה מקובצת, ביאר  גמ׳, הסלים והביכורים נותנין לכהנים.) י

היו מחזירים את הסלים, ושל עניים היו נתונים לכהנים. עוד כתב, דיש 

מפרשים, שהם מביאים בקלתות של סלים ושל נסרים, ולא מטריחינן להו 

 של זהב ושל כסף, דבתר עניא אזלא עניותא.לאיתויי בקלתות 

 

 
, דאייתי ראיה דבקיץ מפני העץ יוסףביאר גמ׳, ולא יכם שרב ושמש. ) יא

החמה, ובחורף מפני הצנה, כי בחורף בבקר בעת עליית השמש הקור גדל 

 מאד לפי הטבע.

 גמ׳, ועבדתם וכו׳ זה קריאת שמע ותפילה וכו׳ וכולן פת של שחרית.) יב

דמשמע, דאחר זמן קריאת שמע ותפילה של שחרית י יהושע, הפנביאר 

שהיה בהשכמה לגמרי, אז הברכה מצויה בסעודה של לחם. וכתב, דאין 

לומר דמיירי בקריאת שמע ותפילה של ערבית, דאם כן, אמאי כתב 

״לחמך״, הא סעודת הערב היא בבשר, כדכתיב ״בערב בשר לאכול ולחם 

 יירי בשחרית.בבוקר לשובע״, אלא על כרחך דמ

ששים איש רצו ולא הגיעו וכו׳. הקשה רש״י ד״ה שיתין רהיטי רהוט, ) יג

דמאי רבותא יש יותר אם ששים רצין אחריו ואין מגיעין אותו, הפני יהושע, 

ממה שיש באחד שרץ אחריו ואין מגיע, והלא כל אחד רץ לפי דרכו. ותירץ 

ד ומורך בלבבו, דכשאדם רץ ורצין אחריו, מוכרח שיפול פחהבן יהוידע, 

שמא הרץ אחריו יגיעו, והפחד והמורך יהיה לו לתקלה, כי יחלש כוחו ולא 

יוכל לרוץ בכל כוחו. ובהא יש הבדל, אם רץ אחד לבדו אחריו, לבין עשרה 

רצין אחריו, כי מחמת אדם אחד לא יפחד, כיון דיחשב שמא יטרח ויגע 

עכב וממילא לא יוכל הרבה ויעמוד, או שמא יזדמן לו מכשול ויתקל בו וית

להשיגו, אבל אם עשרה רצין אחריו, קשה לחשוב שכולם יהיו יגיעין, 

 ולכולם יהיה עכבה, וכל שכן אם הם ששים בני אדם.

(חידושי המהרש״א העיר  גמ׳, מילתא גנאה דאית בך קדים אמרה.) יד

אגדות), דהכא משמע, דבלאו קרית חברך חמרא יקדים להודות גנותו, 

דאי חברך קרייך חמרא וכו׳. וביאר, דאינה סתירה, דהכא אמרינן,  ולעיל

איירי בדבר שהוא אמת לפי דעתו, כמו אליעזר דרצה בעבודת אברהם, 

וכיון דעל כרחך לבסוף הוצרך להזכיר שהוא עבד לאדוניו, ראוי לו להקדם 

מיירי במי שלפי דעתו אינו אמת, שאין בו עתה אותה  גנותו. אבל לעיל

שהיתה עתה בורחת מגבירתה שלא להיות עוד משועבדת  רגָ הגנות, כמו הָ 

לה, ואף על פי כן, כיון שהמלאך קראה שפחה, הודית לדבריו. ולפי זה 

, משום דרובא רבנןולעיל נקט דאמור  אינשי,ביאר, דלכך נקט הכא דאמרי 

אינשי דעלמא לא יודו הגנות שאינו אמת לפי דעתו, אלא דמדת רבנן 

 וחסידות הוא.

דעיקר החידוש אפילו הפני יהושע, ביאר ין תכלי מטי לככי. גמ׳, שית) טו

במי שאוכל לשובע נפשו ולא למלאות כרסו, הוי סכנה כשרואה חבירו 

אוכל והוא אינו אוכל. ואהא מייתי מקרא דנתן הנביא וצדוק הכהן, שהיו 

ניה צדיקים גמורים ואוכלים לשובע נפשם. ועוד, שאפילו אם היה אדֹ 

היו הולכים, כיון שלא נהו אחריו, אלא עם שלמה,  מזמינם לסעודה לא

ואפילו הכי היו מתקנאין, כיון שראו שרים רבים ונכבדים שהלכו לסעודה. 

וכתב, דכמו כן יש לבאר באברהם אבינו ע״ה, שלולי שנתקנא ביצחק לא 

 היה מחזר כל כך לישא אשה, כיון שכבר קיים מצות פריה ורביה.

דבזמן שהאדם קטן הבן יהוידע, ביאר  וכו׳. גמ׳, כד הוינן זוטרי לגברי) טז

בשנים, אל יטעהו יצרו הרע לומר עוד היום גדול, ועתה שמח בחור 

בילדותיך, ואחר שתגדל תעשה תשובה, ותעסוק בתורה ומצות לתקן 

העבר. אלא יחשוב עצמו לגדול בשנים שלא נשאר לו זמן לתקן בו, והשתא 

יין לא סבלנו תורה ומצוות, דקשישנא באמת, רואין עצמנו דרדקי, שעד

 כאדם קטן בשנים שאין בו כלום.

 

 
דהיינו שצועק רבינו יהונתן, ביאר  גמ׳, כל המוסר דין על חבירו וכו׳.) א

להקב״ה שיקח נקמתו ממנו על שגוזלו, הוא נענש תחילה. דמוטב היה לו 



 

 
 

 

 לב

שלא  שיביאנו לפני בית דין של מטה ויגבו ממנו ממון, משימסרנו ביד קונו

ישאיר לו שורש וענף, לפי שמתחבר זה עם שאר עונותיו, וראוי שיענש, 

וכשם שאינו מתמלא רחמים על חבירו, אלא נעשה עליו אכזרי, הקב״ה 

 מזכיר לו עונותיו ומענישו.

(חידושי אגדות), דהא המהרש״א ביאר גמ׳, וכתיב ויבא אברהם לספוד. ) ב

יה להגיע לשני אברהם, דמייתי דוקא מהאי קרא, משום שהיתה שרה ראו

לולי מסרה עליו דין, דהא לא הוה ליה למיכתב רק ״ואברהם בכה וספד על 

שרה״, והא דכתב ״ויבא אברהם״ למימר כדלקמן, דממהרין לצועק יותר מן 

הנצעק, דודאי אף אברהם שהוא הנצעק נמי נענש במה שמתה שרה, דאין 

בר מתה, אשה מתה אלא לבעלה, אבל היא נענשה תחילה שהיא כ

 ואברהם לא נצטער ולא ידע במיתתה עד שבא.

(חידושי אגדות), המהרש״א כתב  גמ׳, שהרי אבימלך קלל את שרה.) ג

דהלשון אינו מדוקדק, שאמר ״יהיו לך בני כסויי עינים״, דמשמע שהיתה 

הנחלת ישראל, הקללה מתחילה על בנה, והכא משמע דקלל לשרה. וביאר 

יהיו מכוסים מעינים שלך, שקילל את שרה דמה שאמר, היינו שהבנים שלך 

שלא תראה זרעה, שהיו מכוסים מעיניה שתהיה סומא. וכן היא משמעות 

הקרא, דכתיב ״הנה לך כסות עינים״, דמשמע שתהא שרה בעצמה סומא 

 (אות א).בהגהות הב״ח ולא נתקיים בה, אלא בזרעה. וכן הגיה 

(חידושי אגדות), ש״א המהרביאר  גמ׳, לעולם לא יהא אדם מן הנרדפין.) ד

דלא קאמר לעולם יהא נרדף, דמיירי אף באדם שאינו רודף, אלא דקאמר 

שיהא עם הנרדף ומצדד להצילו מן הרודפים. עוד ביאר, דאף שיוכל האדם 

להציל עצמו ולעמוד כנגד הרודף עד שיהיה הרודף נרדף ממנו, לא יעשה כן 

 ויהא מן הנרדפים.

דאף שאמר הרשב״א, ביאר אשי איברים. גמ׳, לפי שאין אדם מוחל על ר) ה

 לו על מנת לפטור, אינו אלא מתוך צערו או כעסו, ולא בגמירות דעת.

הכוס ומשלם הכל אפילו צער. ביאר תוס׳ ד״ה משום פגם משפחה, ) ו

דהטעם, דכיון דלא מצי למחול על קטיעת האבר, אם כן דבריו הישועות, 

עוד כתב, דדבריהם מוכרחים אין מעלה ומוריד, מה שאין כן בהכני פצעני. 

דמשלם אפילו צער, דאי לא תימא הכי, הוה ליה לאשמועינן בברייתא 

 א את עיני, אי אמר על מנת לפטור מצער, פטור.מֵ רבותא, דאפילו בסַ 

 בשםהרשב״א לשנויי מתניתין קאתי. אמנם  תוס׳ ד״ה ורבי יוחנן אמר,) ז

דמודה הוא לרבה  דרבי יוחנן לא אתי לפירושי למתניתין,, כתבהראב״ד 

בהא דאין אדם מוחל על ראשי איברים לעולם. אלא דין אחר בעלמא 

קאמר, דצערו וכל שכן ממונו מוחל, אלא שיש הן שהוא כלאו, ובין בצער 

 גופו ובין בממונו חייב. 

דצריך לפרש דרב רבינו יהונתן, כתב  גמ׳, עניי דפומבדיתא מיקץ קייץ.) ח

ם לחלקם לעניים. שאם לא הפקידו יוסף הפקידו לאותו האיש שפשע בה

אצלו לחלק, אלא לשמרו, הלא רב יוסף הוי יד עניי דכולי עלמא, ויכול 

לתבעם מאותו האיש, ולא יוכל להשמט ממנו בדין. ורב יוסף נסתלק מאותו 

  האיש לגמרי, ואי לא הוי קייץ הוי מיפטר לגמרי.
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