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 סזדף  – מח דף גיטיןמסכת .  התשע"ו כ' שבט ס"ד,ב
 

 פרק הניזקין
  

אמאי לא תנן, הרשב״א, הקשה מתני׳, הניזקין שמין להם בעידית. ) א

המלוה את חבירו בעדים גובה מנכסים בני חורין, דהוי נמי מפני תקון 

 העולם, משום תקנת לקוחות. ותירץ, דלמאן דאמר שעבודא לאו

דאורייתא, הא דאינו גובה מנכסים משועבדים מדינא הוא. ולמאן דאמר 

שעבודא דאורייתא, הוי בכלל אין מוציאין לאכילת פירות מקל וחומר. 

דאפילו פירות דכתיבי, כיון דלית להו קלא לא חשבינן להו ככתובין, ואינו 

 גובה מנכסים משועבדים, כל שכן מלוה על פה שאינה כתובה כלל.

הרמב״ם  אבל הגוזל שדה ומכרה לאחר.״ה אין מוציאין, רש״י ד) ב

פ״ה מ״ג) ביאר, דאיירי כגון שגזל ראובן קרקע משמעון,  בפירוש המשניות(

 ושמעון הנגזל, בא לגבות את הפירות מראובן.

וגובה דמי הקרקע מנכסים משועבדים שמכרה לו בא״ד, בתוה״ד, ) ג

הפני יהושע, . הקשה באחריות וכתב לו שטר מכירה והרי הוא מלוה בשטר

(מב.), דהמוכר שדה בעדים, גובה מנכסים בבא בתרא מהא דאיתא 

משועבדים, ואפילו בלא שטר, משום דמאן דמזבין בפרהסיא מזבין, ואם כן 

אמאי איצטריך רש״י לאוקמי במוכר בשטר. ותירץ, דהא דאמרינן כן, היינו 

שאינו שלו  לענין אם הבעל חוב טורף הימנו. מה שאין כן במוכר שדה

וטרפה הנגזל, לא שייך האי טעמא, משום דאנן סהדי דניחא ליה שלא 

 תתפרסם המכירה, כדי שלא יבא הנגזל לערער.

גבי בעל חוב שלא יראה וכו׳. ביאר תוס׳ ד״ה וכתובת אשה, בתוה״ד, ) ד

דאף על גב דאינו דומה ממש, דהתם בעל חוב דינו מדאורייתא המהרש״א, 

באשה דדינה מדאורייתא בעידית. מכל מקום, בבעל בזיבורית, מה שאין כן 

חוב דטעמא משום נעילת דלת, ראוי לגבות לו מעידית. ואדרבא, יש 

להוכיח דעדיפא טעמא דנעילת דלת בבעל חוב, מהא דבאשה מדאורייתא 

בעידית. מהא דמטעמא שלא יראה אדם לחבירו שדה נאה וכו׳ לא נחתינן 

בינונית. אבל באשה מטעמא דשמא בבעל חוב, אלא חד דרגא, מעידית ל

 תקניטנו וכו׳, נחתינן לה תרי דרגי, מעידית לזיבורית.

(רבינו קרשקש  הריטב״אהקשה  מתני׳, והמוצא מציאה לא ישבע וכו׳.) ה

כשומר שכר משום  הרי הואמוצא מציאה הדנא.) מאי טעמא נפסק,  לקמן

משום  תקנו שלא יתחייב,ולא  ,בגנבה ואבדהוחייב  ,פרוטה דרב יוסף

מי שמוצא אבדה אין בדעתו דותירץ,  דניחוש דאתי לאמנועי מלהשיב.

  .שבדעתו להחזירה מיד ,ועוד שיאבד או יגנב ממנו יותר מכל ממונו.

 המלא הרועים (בבא קמא ביארגמ׳, השתא דלא ידעינן אי כחושה אכל. ) ו

ו:), דהוה אמינא, כיון שהרוב הן שמינות. וכתב, דאף למאן דאמר דאין 

 כין בממון אחר הרוב, יש לומר דברובא דאיתא קמן מודה דהולכין.הול

 

 דף מט ע״א

ואמר אין לי מעות לפורעו וכו׳. רש״י ד״ה הכא במאי עסקינן, בתוה״ד, ) א

דמשמע, דאם יש לו מעות צריך ליתן לו מעות,  בחידושי חתם סופר,כתב 

. וכן ולאו דווקא מעות, אלא מטלטלין ולא קרקע, דיד הניזק על העליונה

כתבו, התוס׳ ד״ה כגון, בסוה״ד, (סימן תיט סק״ב). אמנם  הש״ךנקט 

דמשלם כסף לר׳ ישמעאל ולרבי עקיבא מיטב, ומשמע דסברי דיד המזיק 

על העליונה ולענין זה גרע נזיקין מבעל חוב, דלכולי עלמא יד המלווה על 

 (שם). הסמ״עהעליונה, וכן נקט 

אמאי לא אמרינן דאהני קרא, ״א, בחידושי הגרעהקשה גמ׳, אהני קרא. ) ב

בגוונא דאין לניזק נכסים כלל, ומכל מקום צריך לשלם מעידית, דבדמזיק 

שיימינן. דבלא קרא לא הוי ידעינן לה, דמסברא אם אי אפשר לשום 

 בדניזק, ליכא לדין מיטב כלל. ונשאר בצריך עיון.

שוויא גמ׳, דאי אית ליה למזיק עידית וזיבורית וזיבורית דידיה לא ) ג

), פ״א סימן בבבא קמא (הרא״ש כתב  כעידית דניזק דמשלם ליה ממיטב.

דאי אית ליה למזיק עידית ובינונית וזיבורית, ולא שוויא זיבורית דמזיק 

כעידית דניזק, ובינונית שויא טפי מעידית דניזק, דיהיב ליה בינונית. 

יהיב ליה  והוכיח, מהא דלא נקט בינונית. וכתב, דיש אומרים דאפילו הכי

עידית, וטעמייהו משום דאהני גזירה שווה וקרא תרווייהו לשלם ממיטב, 

אהני גזירה שווה לשלם לו מזיבורית, דמזיק כשהיא כעידית דניזק. ואהני 
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קרא, כשאינה כעידית דניזק, לשלם ממיטב דמזיק, דלעולם בעינן מיטב, או 

נית. משום דלא דמזיק או דניזק. והא דנקט עידית וזיבורית, ושבק בינו

 הזכיר אלא הנך דמשתלמין מהם.

והשתא כולהו נזקין דפטירי בו בהקדש תוס׳ ד״ה שור רעהו, בתוה״ד, ) ד

הא בהדיא המהרש״א, ילפינן מאדם וכו׳ ממזיק ע״י כריית בור. הקשה 

דרשינן בבור לפטור בו הקדש, מדכתיב ״והמת יהיה לו״. ותירץ, דאיצטריך 

למעוטי שור פסולי המוקדשין, דמאדם לא  קרא ״והמת יהיה לו״ גבי בור

ילפינן אלא לפטור הקדש, ואי לא ילפינן בור בהקדש מאדם, לא הוה 

מוקמינן ל״והמת יהיה לו״ לפסולי המוקדשין אלא להקדש גמור, אבל 

 השתא דאתי הקדש מאדם, לא איצטריך אלא לשור פסולי המוקדשין.

השיטה מקובצת  הקשהגמ׳, אלא לאומר הרי עלי מנה לבדק הבית. ) ה

ו:), למה לי קל וחומר, תיפוק ליה דכתיב בהקדש ״לא תאחר  בבא קמא(

לשלמו״ דמשמע מיטב, כמו ״מכה בהמה ישלמנה״ דמדמינן ״ישלמנה״ 

ל״מיטב כרמו ישלם״. ותירץ, דלא גמרינן גזירה שווה ״דישלם״ אלא היכא 

לא דמשלם מכח בית דין, ד״ישלם״ משמע בבית דין, אבל התם דכתיב ״

תאחר לשלמו״, משמע שמוטל עליו ולא על בית דין, ואם כן לא אתי 

 מגזירה שווה, ומשום הכי איצטריך קל וחומר.

ו:),  בבא קמא(השיטה מקובצת הקשה גמ׳, לא יהא אלא בעל חוב. ) ו

דילמא הקדש עדיף מהדיוט, ומאי פריך. ותירץ, דשפיר פריך, משום דבעל 

משום נעילת דלת אוקמוה רבנן חוב מן התורה דינו בזיבורית, אלא 

בבינונית, ואם כן גבי הקדש דלא שייך נעילת דלת, סגי במה דיגבה 

 מבינונית, דתרי יפוי כח לא עבדינן ביה.

דלענין לחיובי מזיק וכו׳ מרעהו נפקא וכו. תוס׳ ד״ה ועוד מאי, בתוה״ד, ) ז

מאי קושיא, הא אי לאו קל וחומר, הוה דרשינן המהרש״א, הקשה 

לפטור הקדש כתנא קמא, אבל השתא דאיכא קל וחומר להקדש ״מרעהו״ 

לחיובי, אית לן למימר דעל כרחך ״רעהו״ אתי לחיובי בהקדש נזק שלם, 

תירץ, דהקל וחומר מהא והרש״ש אפילו בתם כרבי שמעון בן מנסיא. 

 דהדיוט משלם חצי נזק, ולהקדש נזק שלם.

 

 דף מט ע״ב

דמהאי הרש״ש, כתב בעידית. גמ׳, מפני מה אמרו הניזקין שמין להן ) ח

לישנא משמע דהוי מדרבנן. והקשה, אם כן היאך אפשר ליישב להאי 

לישנא עם הא דאמר רבינא ״ור׳ שמעון היא וכו׳.״. ותירץ, דנראה דעיקר 

(כד: מדפי הרי״ף), דהוי ״רבי שמעון בן אלעזר״, הרי״ף הגירסא כמו שגרס 

שמעון דריש טעמא ולא מייתי הברייתא אלא לפרש הטעם, והא דר׳ 

רש״י ד״ה דקרא, ידוע הוא מהא דסבר עשירה ממשכנין אותה וכדהביא 

דגרס מפני מה ״אמרה תורה״, וכן הרי״ף, . אמנם הקשה על גירסת דדריש

גרס גבי בעל חוב, דהוי בבינונית, והא בבעל חוב לכולי עלמא דינו 

בתוס׳ רי״ד בבינונית מדרבנן. ותירץ, דמצינו לשון זה גם בדרבנן. ועיין 

  דגרס, בנזקין מפני מה אמרה תורה, ובבעל חוב מפני מה אמרו חכמים.

(כד:  הרי״ףעיין באות הקודמת.  .מפני מה אמרו בעל חוב בבינוניתגמ׳, ) ט

שמן התורה דינו בבינונית, אלא  ,בדעת ר׳ שמעוןמדפי הרי״ף) פירש 

ים שלא יער וכדישראוי היה לגבות מעידית, מפני שגמל עמו חסד, 

 .אמרה תורה שדינו בבינונית, העידיתאת לגבות ממנו  על מנת ,להלוותו

 (פ״ה ה״א). בירושלמיוכן אמרו  .טעם לדין התורה , דהוויהראב״דוהוסיף 

בדעת שם  והמאירי (בבא קמא ,)הרמ״הבשם  .ח בבא קמא( הנמוקי יוסףו

 קנו שמן התורה דינו בעידית, וחכמים תי ,בדעת ר׳ שמעוןפירשו  ,)הרי״ף

שמן  כתב בדעת הרי״ף, והרשב״א .שלא יגבה אלא מבינוניתמהאי טעמא 

ולא  .התורה דינו בזיבורית, וחכמים תיקנו בבינונית משום נעילת דלת

 דמטעמא ,אלא כדי שלא נאמר ,של שמא יקפוץ וילונו אחששלהאי אמרו 

 .נעילת דלת מהראוי לתקן שיגבה מהעידיתד

דיש להוכיח מהכא, הרשב״א, ב כתגמ׳, אפשר דמשהי לה בגיטא. ) י

דלעולם אין אשה יכולה להפקיע עצמה מיד בעלה שלא לרצונו, ואפילו 

(פי״ד כהרמב״ם באומרת מאיס עלי, דאם כן לתקנו ליה כתובה מינה. ודלא 

תוס׳ בכתובות וה מאישות ה״ח), דפסק דבמאיס עלי כופין אותו להוציא.

אלא בשיש  לטעון מאיס עלי, אדלא מצירצו, ותי הקשו כן, .ד״ה אבל :)סג(

 ובשביל אותן נשים לא רצו רבנן לתקן כיון דהוויין מיעוטא.  .רגלים לדבר

הנה מוכח  גמ׳, אמר רבא ת״ש וכו׳ אילימא מיתמי לית ליה ר״מ וכו׳. ) יא

בתוס׳ דלקושיית רבא, סבר ר׳ מאיר דגבינן מיתמי מזיבורית. ותמה 

 .תמי אוקמוה רבנן אדאורייתאדגבי י(נ.), לקמן הא רבא אית ליה  הרא״ש,

 םא. כתובת אשה מדאורייתא ,סבר דר׳ מאיר (נו:),בכתובות ומאידך מצינו 

כן, כיון שמאביהן גובה מבינונית, בעינן לאוקמא לדינייהו אבינונית 

 יןשגוב ,גבי נזיקין ושטר חוב שכתוב בו שבחד כאביהן. ותירץ, דיש לומר,

מן כן גובין  ,קיעו חכמים כחןולא הפ ן מן התורה,מן העידית מאביה

והפקיעו חכמים  ,מדאורייתא בעידית דלר׳ מאיראבל כתובה  .היתומים

גבי יתומים נמי ראוי  שלא תקניטנו, וגובה מן הבינוניתאף גבי אביהן, כחה 

 ׳ מאירוהא דפריך מי לית ליה לר .ותגבה מן הזיבורית ,שתרד מעלה אחת

אבל בנזקין ודאי לית ליה אליבא  ,יךדוקא אכתובה קא פר ,אין נפרעין וכו׳

  נמי הקשה קושיה זו, ותירצה בדוחק רב, עיין שם. והגרע״א דרבא.

אלא  ,לאו דוקא בנו, דהתוס׳ הרא״ש כתב שנעשה ערב לנזקי בנו.גמ׳, ) יב

לחד שינויא דמשני כל כתב, דו .אלא אורחא דמילתא נקט ,אחר וא הדיןה

 .ניחא ,לגבי בריה שעביד

נהי דרב אחא דבחידושי הר״ן, כתב על חוב דמחיים גבו. גמ׳, ניזקין וב) יג

כיון  מכל מקום, ,ומר זוטרא איתותב ,בר יעקב לפרוקה לדמר זוטרא אמרה

 . הלכך, אי מת הלוהנקטינן כותיה ,דרב אחא בר יעקב לא אדחייא ברתודס

אבל  .שאינו קבלן ףגובה מן הערב בבינונית א ,ואין ליתומיו נכסים לפרעו

ליתומים  הערב יכול לתתשהרי אף שאין הלכה כמותו,  ב,כת המאירי

 ויהיה להם לפרוע החוב וממילא יפקע שיעבודו.  זיבורית

הא איכא חיוב הרש״ש,  הקשהגמ׳, כתובת אשה דלאחר מיתה גביא. ) יד

כתובה נמי מחיים, וכגון על ידי גירושין, ואם כן נימא שהערב מתחייב כמו 

דגירושין אינם שכיחים כל כך, הלכך כתובה מחיים דבבינונית. ותירץ, 

 עיקר הערבות באה בחיוב כתובה שעל ידי מיתה. 

וקשה דהכא איירי בקבלן. ותירץ תוס׳ ד״ה אלא למאן דאמר, בסוה״ד, ) טו

(קעג:), לענין  בבבא בתראדרש״י סבירא ליה, דהא דמפלגינן הפני יהושע, 

ארצה ערב או קבלן, היינו דווקא שאמר המלווה בשעת הלואה ממי ש

הרמב״ן (בבא בתרא אפרע תחילה, דבערב לא מהני ובקבלן מהני. וכן כתב 

 קעב:) בשם יש מפרשים.

 ״י ותוס׳ היה אפשר לפרשרש שופיר כתב, דלולישם. הפני יהושע ) טז

הרמב״ן שיטת על פי מה שסבר דהכא מיירי ביתומים קטנים. ול הגמ׳.

 ,נזקקין לנכסי ערב אין דביתומים קטנים ,והרא״ה והנימוקי יוסף והריטב״א

 סכת גיטין דף מטמ

 התשע"ו  בטש כא
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, והערב יחזור או לשובר ,טפי לצרריבהו חיישינן משום ד .אפילו בקבלן

אבל כשאין . נכסיםלהם דוקא כשיש היינו ד ,ונראה מדבריהם עליהם.

בדלית  איירינןבשמעתין והרי  ,נפרעין מהקבלן ,דלאו עלייהו הדר ,להם

  .לא היו נפרעין מהקבלן דאי לאו הכי ,להו נכסים

 

 נ ע״א דף

כגון שנעשה ערב אחר הנישואין. הקשה תוס׳ ד״ה מצווה הוא דעבד, ) א

(ערב סימן א׳), דהא קיימא לן דלא משתעבד אלא משום המחנה אפרים 

דבההיא הנאה דקא מהימן ליה, שהוציא ממון על פיו. וכתב, דצריך לומר 

(פכ״ה ממלוה ה״ו), דערב דכתובה, כיון הרמב״ם דתוס׳ סבירא להו כדעת 

צווה עבד, אפילו קנו מידו, לא משתעבד, ואם כן היכא דלאו מצווה דמ

 קעביד, כגון לאחר הנישואין, שייך להשתעבד בקנין.

ביאר גמ׳, ואי סלקא דעתך מיתמי האי משום דיתמי הוא תיובתא וכו׳. ) ב

טעמא דיותר ממה שהאיש רוצה עדיף יתמי מאי דלענין הפני יהושע, 

 ,אפילו הוי שייך טעמא דחינא בכתובה הא .לאפוקי מטעמא דחינא ,לישא

כדלא  ,לא הוי חיישינן לחינא גבי יתמי .כמו טעמא דנעילת דלת בבעל חוב

והקשה,  חיישינן נמי לנעילת דלת בבעל חוב לגבי יתמי להגבותו מבינונית.

אמאי מסקינן בתיובתא, הא בסמוך מסקינן דהא דאין נפרעין מיתומים 

א מסיק אדעתא דמלוה דמית לוה, ונפלי אלא מזיבורית, היינו משום דל

נכסי קמי יתמי, ודווקא בבעל חוב שייך לומר כן, משום דניתן לגבות 

(מח:).  לעילמחיים, אבל כתובה הא לא ניתן לגבותה מחיים, וכדאיתא 

ולפי זה שפיר איצטריך עיקרא דתקנתין, דאי לאו האי טעמא, הוי חיישינן 

כתחילה להנשא, משום דמסקא לחינא אפילו לגבי יתמי, שתמנע מל

אדעתא דמיית. ותירץ, דחינא הוי דומיא דנעילת דלת, דנהי דבעלמא 

חיישינן אפילו לגבי יתמי, היינו היכא שתוכל להפסיד לגמרי, מה שאין כן 

 לענין בינונית וזיבורית דהוי רווחא פורתא, לא חיישינן לחינא גבי יתמי.

הרמב״ן, ביאר מן הזיבורית.  גמ׳, אע״פ שכתוב בו שבח אינו גובה אלא) ג

דאיירי דכתב לו סתם לגבות מן העידית, ומן הדין גובה מן העידית בין 

ממנו ובין מיורשיו, וכיון דתקנו חכמים ליתומים מן הזיבורית, אין עוקרין 

תקנת חכמים בסתם, אלא אם כן פירש ואמר גבה מן העידית בין ממני ובין 

 מיורשי.

או נשדפה וכו׳ דבטיל  שנטלוה מסיקיןה״ד, רש״י ד״ה מאי עידית, בתו) ד

וכי מפני דנשדפה התבואה בשנה זו, הרש״ש, ליה תנאה וכו׳. הקשה 

אבדה שם עידית. וכתב, דאולי יש לומר דאם רוצה הניזק לקחתה, צריך 

ליקח אותה ותבואתה המחוברת בה, והמה שדופות. [ולכאורה יש לומר, 

יה לשימוש, כמו בגוונא דנטלוה דאיירינן דנשדפה באופן שכבר אינה ראו

 מסיקין.] 

דאזל ליה דיניה דאמר ליה נסתחפה שדך. רש״י ד״ה גובה מן הבינונית, ) ה

דכיון דהזיק ונשתדפה עידית הראויה לו, למה אינו גובה הרמב״ן, הקשה 

מעידית של שאר נכסים, והלא היא הראויה לו מן התורה, דכתיב ״מיטב 

שעת תשלומין. עוד הקשה, אמאי איצטריך שדהו ישלם״, ואין חיובו אלא ב

רבא לפירושי מאי הזיק, הוה ליה למימר הניזקין גובה מן העידית שפאי 

 עידית וכו׳. 

דמפני תקון העולם, הרש״ש, אלא מפני תקון העולם הוא. הקשה בא״ד, ) ו

דניזקין הוה ליה למימר דיגבה מן העידית, כמו לר׳ ישמעאל דגובה 

 מעידית דמזיק.

הקשה דלמא משום דלא מסיק אדעתא דמלווה דמית לווה וכו׳.  גמ׳, או) ז

דלפי זה, אמאי קתני במתניתין מפני תקון העולם. ועוד הקשה, הרשב״א, 

דמאי איכא למימר לענין ניזקין, דליכא טעמא דלא מסיק, כיון דדינא 

בעידית דבר תורה, ואי בגדולים אמרו, ליכא תקנתא. ותירץ, דלכולי עלמא 

י הוי מפני תקון העולם, ובקטנים דווקא, דכי עבוד רבנן תקנתא ניזקין ודא

בקטנים אבל בגדולים לא. והכא נסתפק ר׳ אדחבוי, אי יתומים שאמרו 

במשנתינו דווקא בקטנים, בין לענין נזיקין ובין לענין בעל חוב, וכי קתני 

מפני תקון העולם אכולהו מילי דמתניתין קאי. או דלמא, בעל חוב הוי 

, משום דלא מסיק אדעתיה דמית, ואפילו גדולים נמי, ובנזקין לחוד מדינא

הוי תקנתא, וכי עבוד רבנן תקנתא בקטנים ולא בגדולים, והא דקתני 

מתניתין תקנתא היינו דוקא לענין נזקין. [ודבריו צרכים עיון, דבתחילת 

 ,, אכולה מתניתין קתנידקתני במתניתין מפני תיקון העולםדבריו כתב ד

 ] לפרשו לצדדין. אפשרואי 
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אי נמי וכו׳, כשסרב לו מן העובד תוס׳ ד״ה יתומים שאמרו, בתוה״ד, ) ח

הא כיון שהערב כבר שילם לגוי, אם בחידושי חתם סופר, כוכבים. הקשה 

כן אין ריבית אוכלת בהן. ואי מיירי דהערב לא שילם, מי יכריח אותו 

יאמר אינני נשבע, ואם לא  לישבע, וממי הוא תובע שיזקק לישבע, הלא

 תרצו לשלם לגוי מה לי בכך, ונשאר בצריך עיון.

דמשמע, דקמא הרשב״א, כתב גמ׳, אע״ג דקמא בינונית ובתרא זיבורית. ) ט

גבי בינונית ובתרא זיבורית מדינא, דכי היכי דאקדמיה בפירעון הכי נמי 

י אקדמיה ליטול מן העידית או מן הבינונית. דאי לא תימא הכי, היכ

 (רבינו קרשקש)א ״הריטבמשכחת לה דקמא בינונית ובתרא זיבורית. אמנם 

כתב, דליכא למימר דהוי מדינא, דהא איהו לא אקדמיה אלא לענין שאם 

לא יספיק לכולם, יהיה חלקו של ראשון קיים, או כדי שלא יטרפנה הבעל 

ית חוב. וכתב, דהכא איירי דכל אחד ואחד נוטל חלק שווה בבינונית וזיבור

לפי חשבון, ובינונית של אחרון לא הספיק לכל החוב, ומעיקר הדין היה 

לבעל חוב לטרוף מבינונית דקמא, קא משמע לן דאינו גובה אלא 

 מהאחרון, אף על גב דאיכא בינונית לקמא.

תירץ, דהתם ודאי שייך ותוס׳ הרא״ש קשה קצת וכו׳. תוס׳ ד״ה אע״ג, ) י

גובה, אבל הכא שאינו יכול לגבות לומר לשון גובה, דמאיזה מהם שירצה 

 אלא מן האחרון, לא משמע לפירושי אין נפסד אלא אחרון.

(כה. מדפי גמ׳, שמע מינה במתנה נמי עבוד רבנן תקנתא. הקשה הר״ן ) יא

הרי״ף), אי קרי למתנת שכיב מרע משעבדי, אם כן מלווה על פה בתוך 

(קלג.),  א בתראבבבזמנו, ומזון האשה והבנות, לא יגבו מהן, והא אמרינן 

השתא ירושה דאורייתא אלמנתו נזונית מנכסיו, מתנת שכיב מרע לא כל 

שכן. ותירץ, דהכא איירי במתנת שכיב מרע במקצת ובקנין דהוי כמתנת 

בריא, אבל במתנת שכיב מרע בכולה, אי קמא בינונית ובתרא זיבורית, 

 מבינונית דקמא גבי.

המהרש״א, במקצת. ביאר אי נמי הכא במתנה תוס׳ ד״ה שמע מינה. ) יב

דמהא דלא חילק לאחר ב׳ חלקים מנכסי ולאחד ג׳ חלקים, מוכח דלא הוי 

כתב, דיש להוכיח כן משום דבכולה לא ובמהר״ם שיף מתנה בכולה. 

מיקרי משועבדים להיות גובה מן האחרון, מטעם דאין גובה ממשועבדים 

 דף נ – סכת גיטין דף מטמ

 התשע"ו  בטשכב  – בטש כא
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דהוי בקנין במקום שיש בני חורין, אלא דווקא במתנת שביב מרע במקצת 

כיב א משמע דמתנת שכמהכתב, ד ובחדושי הר״ןוכמתנת בריא לכל דבר. 

שגובה  ף על פישאינה גובה ממנו א ל פה.לענין מלוה ע ,כמתנת בריא מרע

דבמתנה נמי עבוד רבנן אי אפילו  ,דאם איתא דכירושה היא .מן היורשין

ין אמאי גבי מבתרא ולא מקמא דביורשין לא שייך ד ,תקשי .תקנתא

והכא במתנת  ,כירושה כיב מרעאבל יש דוחין דלעולם מתנת ש .קדימה

 .ובקנין עסקינן שדינה כמתנת בריא ,במקצת כיב מרעש

לפי שאין אדם רוצה ליקח וכו׳ חוזרין רש״י ד״ה מעיקרא הכי איתקין, ) יג

דכוונת רש״י, דלא תקשי אמאי תקנו  הפני יהושע, עליו עולמית. ביאר 

שה ממשעבדי, דהא כל אדם יש עליו חוב זה. ולכן חכמים לגבות כתובת א

כתב, דכיון שהוא דבר קצוב לא חששו בכך. מה שאין כן מזון אשה ובנות 

שחוזרין עליו עולמית, הוי דבר שאין לו קצבה, ומשום הכי חששו לפסידא 

דלקוחות. עוד כתב, דאף לפי מה שכתב רש״י, אין טעמם דר׳ יוחנן וריש 

שהוא טעמו של ר׳ חנינא], דאף בשאין קצובין לא לקיש משום קצובין, [

חששו לתיקון העולם. דסגי במה שכתובין, ותו לא שייך למימר אין לך 

 אדם שלוקח שדה מחבירו. 

 כגון דגרשה ואהדרה. הקשהתוס׳ ד״ה לפי שאין כתובין, בסוה״ד, ) יד

(נא.), דמוקי בקנו מידו דאתי מכח התחייבות  לקמן בשלמאהתורת גיטין, 

ן שלו, פריך שפיר, דבנות שקנו להן אחר שגירש ואהדרה שהיה וקני

בעולם. אבל הכא מיירי בבנות, דלא קנו מידו, אלא דבאין מכח תנאי בית 

דין, ואם כן מאי אהני דגירשה ואהדרה, הא אפילו אם גירשה, לא הפסידו 

הבנות תנאי בית דין שלהן. ואפילו אהדרה, אין לבנות תנאי בית דין חדש, 

ן שהחיובן מכח התנאי בית דין הראשון, אם כן לית לה קלא להך וכיו

 כתיבה.
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ומלוה על פה שהיא קצובה רש״י ד״ה קצובין ואע״פ שאין כתובין, ) א

דאף דשאר מלוה על פה אינו גובה המאירי, טרפה ממשעבדי. ביאר 

ממשעבדי. שאני הכא, דמזון האשה ובנות הוי משום תנאי בית דין, ושבח 

ירות משום דכתב ליה אינון ועמליהון, ואף על פי שלא הזכיר שעבוד ופ

הנכסים בפרט לשבח ופירות. ועוד, דשבח ופירות יש להם קול אגב קרקע, 

ומזונות אגב כתובה. ואם כן, כל שקצב דמים לשבח ופירות ומזונות, יטרוף 

 כפי מה שקצב, אף דלית ליה קלא כולי האי, הואיל ואינם כתובים בהדיא.

הא הרש״ש, ואין נראה דבהדיא תנן וכו׳. הקשה תוס׳ ד״ה או דלמא, ) ב

קעה.), איתא בהדיא, דלר׳ יוחנן וריש לקיש מלוה על פה  בבא בתראהתם (

גובה מן הלקוחות. ותירץ (שם), דר׳ יוחנן וריש לקיש איירי בגוונא דאין 

 חשש פירעון, כגון בגו זמניה, או דקאמרו מדין תורה.

אלמא כיון דקייצי וכו׳ גביא נית מנכסים משועבדים, רש״י ד״ה ניזו) ג

דמזון בת אשתו לא הרשב״א, ממשעבדי כר׳ חנינא וקשיא לעולא. הקשה 

קייצא ולא כתיבה קרינן לה, כיון דדמי מזונות לא קייצי, דפעם השער 

(נח:), דרב ושמואל סברי דתקנו בכתובות מוקיר ופעם מוזיל, והכי מוכח 

ה, ומעה כסף תחת מותר, ורב אדא בר אהבה פליג, מזונות תחת מעשה ידי

וסבר, דתקנו מזונות תחת מותר, ומעה כסף תחת מעשה ידיה. ואמרינן 

התם, דקמפלגי, דמר סבר מידי דשכיח ממידי דשכיח, ומר סבר מידי דקיץ 

דהיינו מעשה ידיה, ממדי דקיץ דהיינו מעה כסף. אם כן מוכח, דמזונות לא 

דמזון בת אשתו לא כתיבי  ר״חדיש לפרש כפירוש  הוי מידי דקיץ. וכתב,

 ולא קייצי, ואכולהו פריך. 

אם הרשב״א, הקשה רש״י ד״ה בשקנו מידו, וסתם קנין לכתיבה עומר. ) ד

כן למה ליה למימר בשקנו מידו, לימא בשכתב ליה. לכך כתב, דכיון שקנו 

הא   מידו הוה משעבד נפשיה, ואלים כח הקנין טפי מכתיבה. ולפי זה ביאר

דמקשינן, ״אי הכי בנות נמי״, דנהי דעיקר תקנתין, דלא גביא ממשעבדי, 

התוס׳ דאינן כתובין אצל משועבדין, אבל מחמת קנין ליגבו, וכן כתבו 

 בד״ה בשקנו מידו.

לפי הפני יהושע, ונראה, דלעולא פריך דווקא. הקשה תוס׳ ד״ה אלמא, ) ה

הוי מפני תקון העולם. מה שפירשו התוס׳, דר׳ נתן אתי לפירושי, אימתי 

אמאי איצטריך למימר מפני תקון העולם, תיפוק ליה משום דהמקח קודם 

לשבח. ותירץ, דכיון שהקול יוצא בשעת כתיבת השטר, אם כן הוה להו 

ללקוחות להיזהר אף כנגד השבח שיעלה אחר כך, דמשעת הכתיבה 

פני אשתעבד ניכסי, ומדינא היה ראוי לגבות השבח מהלוקח, אי לאו מ

 תקון העולם.

דבזמן שקדם שבחו של ראשו היינו קצובין ואין כתובין. בא״ד, בתוה״ד, ) ו

אמאי חשיב בשעת מקחו של שני קצובין יותר מכתובין, הרמב״ן, הקשה 

הא כיון שישנו לשבח עכשיו, ויש קול לכתיבה, הוי נמי ככתובין. לכך כתב, 

 דכל קצבה וכתיבה דבתר זביני לאו קלא אית ליה.

כתב הריטב״א (רבינו קרשקש) דבעינן  .ב׳ כיסין קשורין ׳ יצחקאמר ר ׳גמ) ז

דאם  .שיהא טוענו בבריא א. ד׳ תנאים כדי לחייב בשבועת מודה במקצת. 

שהפה שאסר  ,ופטור מן התורה ,דמשיב אבדה הוי .פטוראינו טוענו בבריא 

 קודםשאם הודה לו  ריה הודאה.אחלטענה ו דבעינן ב. .הוא הפה שהתיר

משום דלא  ,אינו נשבע ,ק׳ לי בידך מר לוא ואחר כך ביעה בחמישים,הת

שלא יהא בה   ד. .דהילך פטור ״הילך״שלא יהא  ג. .מקצתבמודה  חשיב

משום  ,מגו אחר). אלא לא מגו דכופר בכל דהא לא חשיב מגו( ,משום מגו

שכתב דלא  מיגש י״הרושלא כדברי  .מגו לאפטורי משבועה נןדאמרי

דברי  בעינן לפרש ,והשתא לפום הני כללי .לאפטורי משבועהאמרינן מגו 

נפלו  מר,וא המאבד,ומשכחת לה כשטענו  .להו איתנהוודכ ר׳ יצחק בגוונא

עומד הייתי בראש ההר וראיתיך שמצאת כיס ו ,ממני ב׳ כיסין קשורין

 .ב׳ הכיסין שנפלו לימ הכרתי בו שהיה א׳ ,ואותו הכיס שמצאת ,אחד

 . והמוצא אומר,דקשורין היו ,מצאת גם חברו את זה, תמצא אםש וברור לי

הרי זה . או שהוצאתיו לעצמי ואשלם לך, א׳ מצאתי ונאבד ממני בפשיעה

כיון  ,איכא טענת בריאנתקיימו כל ד׳ התנאים לחייב. דהשתא  .ישבע

 ר כךויש כאן תביעה ואח .וכיון שהוציאו אין כאן הילך .דקשורים היו

י א .בכל לא מצאתי כלום לא הוי מיגו שכופרמיגו ד ,ומיגו ליכא .הודאה

 מןובא חברו ונתן סי ,כיס א׳ אשמצ שהמוצא הכריז נמי יש לפרשה, בגוונא

משום דאמר ג׳ כיסין קשורים  ם,תבע ממנו ב׳ כיסין אחרי ר כךואח .ונטלו

וחברו אמר שמאותן הב׳ אין לו  .וכיון שמצא הא׳ מצא הכל ,נפלו ממני

משום דמנתחי  ׳ יצחק,והשוורים פטר ר .דלא הוי הילךוהוציאו  ,אלא א׳

שהיו  אףמהדדי ולא הוי טענת בריא דאפשר דמצא הא׳ ולא מצא חבירו 

 .קשורין

מאי , הפני יהושעהקשה  , והוי ליה טענת ברי.רש״י ד״ה והלה, בתוה״ד) ח

חוץ מהשבת  ,הכל צריכין דעת בעליםד ימא לןהא קי ,טענת ברי היא זו

כגון לגינה וחצר  ,שלא מדעתך ,מצי למיטען החזרתי לך ם כןוא .אבידה

 אדף נ – נסכת גיטין דף מ
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דאיירי שהמוצא טוען שהחזיר לידו  אם תימצי לומרואפילו  .המשתמרת

להימן [לשיטת הסוברים דמועיל מגו לאפטורי משבועה]  מכן מקום ,ממש

כיון דלא שכיח  ,ואפשר דלא חשיב מיגו .במיגו שהחזיר שלא מדעתו

י בענין שאין לבעל אבידה גינה וחצר או דאייר .להחזיר שלא מדעת

 צריך להחזיר לידו ממש.  דבכהאי גוונא ,המשתמרת

כתב פירש בקונטרס כו׳ וקשה דליהמניה במיגו כו׳.  ,ד״ה תניא ׳תוס) ט

(בעמוד  לקמןמשמע מפירושם כדנראה דאזלי לשיטתייהו ד הפני יהושע,

יפטורי דאמרינן מיגו לא ,ד״ה מפני .)ג( מציעאבא וב ,ד״ה מפני ב׳)

בהא דמפני מה  )שם( מציעא בבא לשיטתו שפירש  רש״יאבל  .משבועה

דליהוי כמשיב  ,היינו דקשיאד ,אמרה תורה מודה מקצת הטענה ישבע

משמע דהיכא דלא שייך משיב אבידה לא אמרינן מיגו לאיפטורי  .אבידה

 . ׳אין מקום לקושיית התוס ח] ואם כן-[ועיין לעיל אות ז ו .משבועה

וכן פירשו  הרשב״אכתב ועוד לפי המסקנא ר״י דאמר כמאן.  ,בא״ד) י

). אתוס׳ ד״ה ורי אליעזר(בעמוד ב׳  והמהר״ם(בחכמת שלמה)  המהרש״ל

ר׳ אליעזר בן  דיברלמסקנא נמי פירש דד .אתי שפירבסוגיין  רש״ילפירוש ד

לא חשיב משיב  ,דאפילו בתביעה כל דהו של קטן ,וסובר .בקטן יעקב

כיון  ,בהא דר׳ יצחק וא הדיןוה .נו מעיז לכפור בכלדאכתי אי ,אבידה

דרש״י לשיטתו  ,נראה עודכתב, ד הפני יהושעו .דאיכא טענת ברי כל דהו

 ,אין אדם מעיז אמרינןדלא  ,דמשמע מפירושו .)ד״ה כדרבה .(קז בבא קמא

דהיינו טעמייהו דרבנן  ש לומרי ם כןוא .אלא דוקא היכא שעשה לו טובה

 ,כל שכן במצא מציאה ם כןוא .ינו לפי שלא עשה לו טובהוהי ,דבבנו מעיז

 אי אפשרו .דאי בעי כפר הכל ,כמשיב אבידה וימשום דהו .דלא ישבע

 מה שאין כן .כיון שבעל האבידה לא עשה לו טובה ,לומר אין אדם מעיז

לא  ם כןוא ,דאמר לא שנא בו לא שנא בבנו אינו מעיז לר׳ אליעזר בן יעקב

ואם כן  .דבכל ענין אינו מעיז ,א שעשה לו טובה או לאשני ליה בין היכ

  כר׳ אליעזר בן יעקב.היינו נמי טעמא דרבי יצחק דסבר 

 

 דף נא ע״ב

השתא משמע שאין אדם תובעו. הקשה רש״י ד״ה על טענת עצמו, ) יא

יח.), היאך מתחייב שבועה, הא אין נשבעין על טענת  כתובות(ההפלאה 

אחר שהודה שחייב לאביו מנה, הבן טוען שמא. ותירץ, דמיירי בגוונא של

 ברי לי שלא פרעת לאבי.

 דרש״י כתבוהמהר״ם וקשה וכו׳ ועוד וכו׳. תוס׳ ד״ה וראב״י לית ליה, ) יב

דהוי כמו ורבי אליעזר,  בד״העצמו הרגיש בקושיא זו ומשום הכי כתב 

והוינן בה. דהיינו דלא הקשו לקושיא זו אלעיל, אלא שהיתה קושיא 

 יעזר ב״י. בעלמא אר׳ אל

לא תימא בטוענו  ,אלאבד״ה  ״ירש פירש אלא בדרבה קמיפלגי. ׳,גמ) יג

דאמנם כבר כתבו  הפני יהושעכתב גדול אלא בטוענו קטן ודקשיא לן כו׳. 

משום דבעי  ,לפרש כןרש״י הכרח שועוד [עיין לעיל אות י],  הרשב״א

איירי ב״י ר׳ אליעזר היינו דוקא אי ו כר׳ אליעזר ב״י.לאוקמי הא דר׳ יצחק 

 ,כמשיב אבידה וילא הו ילו הכיואפ .טענת ברי קצת ויאדהו ,בטוענו קטן

והוא הדין בהא דרבי יצחק דאיירי נמי כשבעל אבידה  .דאכתי אינו מעיז

דרש״י  אמנם לפי מה שראה הפני יהושע .ולא ברי גמור ,טוען ברי קצת

דלא  ףא .)ד״ה אלא :מב( ובשבועות )אלא הד״ .יח( בכתובותפירש כן 

בדרבה קמיפלגי  אלאנראה דלשון כתב, ד .מייתי התם הא דרבי יצחק

מאי קטן  ,משמע דהדר ביה ממאי דקאמר מעיקראד .הכריחו לפרש כן

דאף אם  ,בסמוך לפי מה שביאר הפני יהושע גדול. ולפי זה אתי שפיר אף 

מיתוקמא הא דרבי  ,איירי בגדול הבא בטענת אביו דר׳ אליעזר ב״ינאמר 

היינו משום  ,אלא הא דהדר ביה הש״ס ומוקי לה בקטן ממש ,כוותיה יצחק

 דקתני אבל נשבעין לקטן כפשטיה.  ,דבעי לאוקמי מתניתין דשבועת הדיינין

עיקר התירוץ חסר מן הספר. פי׳בקונטרס וכו׳ וקשה ד ד״ה אלא, ׳התוס) יד

דהא  ,לא קשה מידי דלפי מה שכתב לעיל (אות יג) הפני יהושעוכתב 

דקתני סיפא  אף ,ש״ס מעיקרא והתנן אין נשבעין על טענת קטןדמקשה ה

לחלק  דגמ׳דלא הוי מסיק אדעתא  היינו משום .הדיא אבל נשבעין לקטןל

 ,מרישא הקשה ומשום הכי .לבא בטענת אביו ,בין קטן הבא בטענת עצמו

מה  .היינו כדמוקי לה שמואל התם בבא ליפרע מנכסי קטן ל כרחךוסיפא ע

היינו אי שייכא העזה בבא ד ,בדרבה קמיפלגידדמסקינן  שאין כן לאחר

ממילא מיתוקמא מתניתין דאבל נשבעין לקטן ו ,בטענת אביו או לא

היינו משום דלא  ,דנהי דהבא בטענת עצמו אין נשבעין לקטן ,כפשטיה

שייך שפיר אין  ,בבא בטענת אביו מה שאין כן ,שייך גביה אין אדם מעיז

לא שנא  ם כןוא .כיון שאביו עשה לו טובה ,נו מעיזדבבנו נמי אי ,אדם מעיז

כיון דהא גופא בפלוגתא ושוב לא קשיא לרש״י, לא שנא בנו קטן.  ,בנו גדול

 דרבה שייכא, 

ועוד דבהגוזל קמא ממעטינן כו׳ וא״כ מהאי טעמא נמי נמעט כו׳.  בא״ד,) טו

נמי להאי יש ליישב  [באות הקודמת] לפי מה שכתב, דהפני יהושעכתב 

היינו  ,דנהי דממעטינן התם נתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא גדול .יאקוש

 ,דהא דמחייב שבועה במודה במקצת ,מטעמא דרבה דדריש טעמא דקרא

בנתנו כשהוא קטן  ם כןוא .משום דאין אדם מעיז ,ולא מהימנינן ליה במיגו

 .או החזרתי לך כשהוא קטן לא היו דברים מעולם,אם יאמר  ,דליכא העזה

אפילו בתבעו  ,פטור משבועה (קו:) משום הכי בבא קמא ׳התוסתבו כמו שכ

דהתם נמי  .לא שנא שבועת שומרים ,מקצתבמודה  שהוא גדול לא שנא כ

כל מ ,לא אמרינן מיגו לאפטורי משבועהדואף לרש״י . מיגולאלו האיכא 

בנתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא גדול  ,מיתוקמא סוגיא דהגוזל מקום

כמשיב דהווי  משוםופטור  ואל בשבועת השומרים. קאבמודה במקצת דו

בקטן  מה שאין כן .כיון דלא שייך אין אדם מעיז ,דאי בעי כפר הכל ,אבידה

 ,כיון דלא שייך האי טעמא דמשיב אבידה .לא ממעטינן ,הבא בטענת אביו

  .דכיון שבא בטענת אביו בבנו נמי אינו מעיז

 הקשהוטי הוא דקא משתמיט. גמ׳, ובכוליה בעי דלודי ליה וכו׳ אשתמ) טז

דמאחר שאינו חשוד לכפור אלא מתכוין לדחותו עד שיהיה ש, ״הרא ׳התוס

לו לפרוע, מה עסק לשבועה זו, והלא בודאי יפרע כשיהיו לו המעות. 

ותירץ, דאיכא למיחש דכיון דהתחיל לכפור ויצא מבית דין זכאי, הואיל 

 ונדחה ידחה, ולא יפרע.

לא חשוד מדלא כפריה בכוליה. הקשה  אממונארש״י ד״ה חזקה, ) יז

אמאי הוצרך לומר דאינו חשוד מדלא כפריה, ולא פירש בחידושי הגרע״א, 

כפשוטו דלא הוי חשוד אממונא, דתלינן דעושה כן משום אישתמוטי, והרי 

בשבועה להכחיש עד, הא דלא אמרינן מיגו דחשיד, על כרחך הטעם נמי 

 כפריה. ונשאר בצריך עיון. משום אישתמוטי, אף דליכא הוכחה מדלא

ואם כן מהאי טעמא נמי נמעט כשהוא גדול תוס׳ ד״ה אלא, בתוה״ד, ) יח

דיש ליישב, דנהי דבעינן בחידושי החתם סופר, ותבעו כשהוא קטן. כתב 

נתינה בגדול שהוא איש שהביא ב׳ שערות, מכל מקום לענין תביעה הוי 

 אדף נ סכת גיטיןמ
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ר׳ אלעזר בן יעקב, איש כל שתביעתו תביעה ואין המשיב יכול להעיז. ול

אפילו קטן לענין תביעה גדול הוא, אם בא בטענת אביו שאינו יכול להעיז. 

ולרבנן אפילו גדול במילי דאבוה קטן הוא מפני שיכול להעיז. [ועיין לעיל 

 אות יג] 

הר״ן וליכא מיגו דאין לו פנים לכפור הכל. הקשה תוס׳ ד״ה מפני מה, ) יט

בבבא האי גוונא אמרינן מיגו, כדאיתא כ״ג. מדפי הרי״ף), הא ב(בשבועות 

(לו.), בהנהו עזי דאכלי חושלא בנהרדעא, דיכול לטעון עד כדי בתרא 

דמיהן, מיגו דאי בעי אמר לקוחות הן בידי. אף דאילו אמר לקוחות הן בידי 

היה צריך להעיז. ותירץ, דאף דמהני התם לענין ממון מכל מקום הוווי מגו 

(ח״ב סימן ג׳ סקכ״ב), ובקובץ שיעורים עה. גרוע ולא אלים לפטור משבו

ביאר החילוק בין ממון לשבועה, דבמיגו דהעזה ליכא גריעותא אלא 

בהוכחה והברור, משום דאפשר שהוא רוצה לשקר, ואינו יכול להעיז. אבל 

כח הנאמנות שיש בדין מיגו, איכא אף במיגו דהעזה, דמכל מקום אם היה 

סגי בדין נאמנות גרידא, אבל לאפטורי  טוען היה נאמן, ולאפטורי מממון

 משבועה צריך שיהיה בירור במקום השבועה שהיא מבררת. 

 

 דף נב ע״א

גמ׳, ועושין להן לולב וציצית וכל דבר שיש לו קצבה לאתויי שופר וכו׳ ) א

דאיכא רבותא, דאף שיכול לצאת המהר״ם שיף, ביאר לאתויי מגילה, 

ולב וציצית דבעינן ״לכם״ בשמיעת שופר של חבירו. מה שאין כן בל

 משלכם, וכן לאתויי מגילה אף דיכול לצאת פעם בשנה בשל חבירו.

בעל לדעת החשק שלמה, הקשה גמ׳, ולוקחין להם ס״ת תפילין ומזוזות, ) ב

(הובא בשולחן ערוך אורח חיים סימן לז), דחינוך דתפילין אינו העיטור 

דאולי כל זמן דלא  אלא מבן י״ג שנה, ותו לא צריכי לאפוטרופוס. וכתב,

 הביאו ב׳ שערות, עדיין קטנים הם וצריכי לאפוטרופוס.

גמ׳, אף לא למכור עבדים וליקח שדות מאי טעמא דלמא לא משפיין. ) ג

דתנא קמא פליג בהא ולא חייש ללא משפיין. והא דלא המהרש״א, ביאר 

גבי למכור ברחוק ולגאול בקרוב, משום  כדלעילחייש הכא לדלמא תשדוף, 

 דים איכא למיחש טפי לתיוהא מבשדה, שמא יחלה או ימות.דבעב

הריטב״א הקשה גמ׳, ואין אפוטרופין רשאין להוציא עבדים לחרות. ) ד

(מו:) אמרינן, דכתב ליה גיטא דחירותא על שמיה. לעיל (מכתב יד), הא 

ותירץ, דההוא משום דעשה שלא כהוגן, אפקעוה רבנן ואוקמוה לעבד 

 ברשותיה דאפוטרופוס.

דמאי קא הרשב״א, הקשה , ואם מינן אבי יתומין הרשות בידו. גמ׳) ה

משמע לן, פשיטא. וכתב, דאפשר לומר, דכיון דטעמא דמילתא משום 

דמפסידין, דקטן אין לו דעת, ואשה אינה זריזה להשתדל בתקנתן של 

נכסים, ועבדים משום דלא מהימני, והלכך אף שמינן אבי יתומים נסלקם, 

ואפילו מינהו אבי יתומים, קא משמע לן דלא. כאפוטרופוס דמפסיד, 

דשאני הכא, דהפסד זה כבר ניכר ונודע לאבי יתומין וסבר וקיבל. עוד כתב, 

דהיינו ביד בית דין, דאם מינן אבי יתומים על נכסיו  בידןדגרסינן הרשות 

בחייו לשאת ולתת בהן, לומר שהיו מוחזקין אצלו נאמנים וזריזין, הרשות 

 עשותן אפטרופסין מדעתן על נכסיו לאחר מותו.ביד בית דין ל

אפילו הכי אין רשאין שהרי אין גופן רש״י ד״ה להוציאן לחרות, בתוה״ד, ) ו

דלא נהירא, דהא כשמוכרים אותם ש, ״הרא ׳התוסקנוי להן לשחררן. כתב 

לאחרים היאך מוציאין אותם לחרות, והלא לא באו אלא מכח 

ום חשד שלא יאמרו שמזלזלין האפוטרופוס. לכך כתב, דהטעם הוא מש

ה אין הגזברין). ובתפארת יעקב ד״(לח:)  התוס׳ לעילבהם, (וכמו שכתבו 

כתב, דיש לחלק בין שיחרור דהוא עצמו מפקיע האיסור ולא הוי בידו. 

למכירה, דלא מכר אלא קנין דמים, וקנין איסור ממילא נפקע למי שיש לו 

 קנין דמים.

הרא״ש חשב עמהן וישבע וכו׳. כתב כשיגדלו ירש״י ד״ה באחרונה, ) ז

(סימן ה׳), דלא נהירא לאוקמי פלוגתא דרבי ורבן שמעון בן גמליאל, 

בפלוגתא דאבא שאול ורבנן דמתניתין, אלא בחשבון לחודיה הוא דפליגי, 

דרבי סבר כיון שצריך לעשות חשבון באחרונה, ישים לבו לדקדק בענינים, 

 מליאל סבר אינו צריך.אפילו אין לו לישבע. ור׳ שמעון בן ג
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דנעשים הלוקחים שומרי שכר כיון דיכולים לאוכלם. תוס׳ ד״ה דאתו, ) ח

הא כיון דיכולים לעשות בהם ככל חפצם, יתחייבו נמי המהרש״א, הקשה 

תירץ, דדווקא היכא דאין המוכר יכול לחזור, ובתורת גיטין באונסים. 

שאין הלוקח מחזיר, אין אמרינן דכל הנאה של לוקח, משום דכל זמן 

המוכר יכול ליהנות בשום דבר, והלוקח יכול ליהנות ממנו לכל צרכיו, הן 

לקדש בו אשה והן לקנות. אבל הכא דהיתומים דהם המוכרים יכולין 

לחזור בהן, ויכולין נמי לחזור וליקחן מבית הלוקח, לאוכלן ולקדש אשה, 

לעשות בו כל מה  לא חשיב כל הנאה של לוקח, דהרי גם המוכר יכול

 שירצה.

כתב גמ׳, קא אכיל ושתי מדידהו ולא אמוד אימור מציאה אשכח. ) ט

(פ״י מנחלות ה״ז), דהא דתלינן במציאה, הוי דווקא באפוטרופוס הרמב״ם 

שמינהו אבי יתומים, אבל באפוטרופוס שמינהו בית דין, לא תלינן 

יה, דבי דינא דכיון דאיכא למיחש ביה מסלקינן ל הרשב״א,במציאה. וביאר 

לא מוקמי אלא גברא דבדיק ומהימן, והאי כיון דסאני שומעניה לא חזי 

להכי. והקשה, דבשלמא לכתחילה לא מוקמינן ליה אפוטרופוס, כיון דסני 

שומעניה, אבל כיון דנחית להו לנכסים, מספיקא אמאי מסלקינן ליה, 

נן ליה דאחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן. ואי משום דלא אמיד מחזקי

דאכיל מיתמי, אף בשמינהו אבי יתומים נסלקיה, דהא אפוטרופוס דאפסיד 

אפילו כשמינהו אבי יתומים מסלקינן ליה. לכך כתב, דהוא הדין בכל 

אפוטרופוס, דכיון שהורידוהו בית דין לנכסים, מספיקא לא מחזקינן ליה 

 בגנב, דאחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן, ואיכא למיתלי במציאה.

בחידושי הקשה גמ׳, מאן דאמר מערב מאי טעמא לא אמר מנסך. ) י

דמקושית הגמרא משמע דעדיף לפרש מנסך. ועוד, דהא רב סבר הגרע״א, 

מסברא כר׳ ירמיה, ואם כן אמאי פריך מאי טעמא לא אמר מערב. ותירץ, 

דודאי בפשטות עדיף לפרש מערב, דאי הוי מנסך ממש, צריך לדחוק 

(עד.) דסבירא ליה כרשב״ג, בעבודה זרה שמואל בישראל פושע. מיהו, ל

דיין ימכר לעכו״ם, חוץ מדמי איסור. ועל כרחך משנתינו כתנא קמא, 

דסבירא דיין ביין אסור כולו. לכך, עדיף לפרש במנסך ממש, ולאוקמי 

בישראל מומר. והוי סתם מתניתין כהלכתא. אבל רב לשיטתו אזיל, דסבר 

, וממילא עדיף לפרש מערב ממנסך, כדי כתנא קמא דיין ביין אסור כולו

 שלא לדחוק ולאוקמי בישראל מומר.

הפני יהושע, יין נסך ביין כשר ואסרן בהנאה. הקשה רש״י ד״ה מערב, ) יא

(עד.), דאמר שמואל להדיא דהלכה כרבן שמעון בן בעבודה זרה דאיתא 
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גמליאל, דאפילו יין ביין, מותר למכור לעובד כוכבים, חוץ מדמי יין נסך 

שבו. עוד הקשה, דמי הכריח לרש״י לפרש כן, הא שפיר מצינן לפרש 

לשמואל, דאף דלא אפסדיה לענין איסור הנאה, מכל מקום הוי ליה הפסד 

מועט שצריך למכרו בזול לעכו״ם, וכמו לגבי מדמע. ועוד הקשה, דרש״י 

, דבמערב יין נסך בכשר ד״ה ומנסך(ד:)  בבא קמא סתר עצמו למה שפירש

 לאוקמי. וכתב לעיין מה שכתב בבא קמא.  לא מצינן

הא אכתי שייך הפני יהושע, הקשה גמ׳, מנסך קים ליה בדרבה מיניה, ) יב

התוס׳ בד״ה תיקון העולם שלא יהא כל אחד הולך ומנסך. ומה שכתבו 

דאי אפשר לחייב מהאי טעמא, אלא כאילו הוא היזק ניכר. הא גופא מנסך, 

יק גדישו של חבירו בשבת, או גנב קשיא דאפילו בהיזק ניכר, כגון מדל

וטבח בשבת, דפטרינן ליה, משום קים ליה בדרבה מיניה, אמאי לא נחייבו 

משום תיקון העולם, שלא יהא כל אחד הולך ומדליק גדישו של חבירו, 

ואומר פטור אני. דבשלמא לשמואל דקנסא מקנסא לא ילפינן, אתי שפיר. 

מא לן דאין אדם אוסר דבר שאינו אלא לרב דיליף קשה. ותירץ, דכיון דקיי

שלו, אם כן לא משכחת מנסך ממש אלא בישראל מומר, אבל לא בהיתרו 

בו וקיבל התראה. ולפי זה אתי שפיר, מה שלא תקנו כן בכל מקום, היכא 

דקים ליה בדרבה מיניה, משום דלא יועילו חכמים בתקנתן, דאפילו אם 

ומי ולומר שוגג הייתי, או נאמר דחייב בתשלומין במזיד, אכתי אתי לאער

שיזיק וידליק גדישו שלא בעדים. מה שאין כן במנסך, כיון דלא משכחת 

דאוסר אלא בישראל מומר, אם כן לא לא יהיה נאמן שניסך שלא בעדים, 

 וכיון דאיכא עדים תו לא מצי לאערומי ולומר שוגג הייתי.
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 פירשלגמרי.  להמפסיד גמ׳, דאי תנא מטמא אי תרומה משום דקא ) א

הא בהמשך אמרה הגמ׳,  הרשב״אדלא חזיא תו לאכילה. והקשה רש״י 

משום דחזי להסקה או  רש״ילגמרי. ופירש  דלא מפסיד ליהאבל מטמא 

הא לגבי מדמע דלא מפסיד להו אלא כל דהוא, דלבהמה. ותירץ,   דהכא 

שום מ ,שויא ליה למטמא מפסיד לגמרי .אי בעי לזבוניה לכהן בדמי תרומה

לגבי מנסך דמפסיד לה  לקמן אבל .דלא חזי אלא להסיקה תחת תבשילו

 ,מפסידחשיב תרומה  לומטמא ואפי איןבהנאה אסור,  לודאפי ,לגמרי

 .הסקהחזיא למשום ד

מדמע. הקשה  יון דתנן מנסך בתרתי דרישא כ״שכרש״י ד״ה למה לי, ) ב

א דהא אמרינן לעיל, דלא הוה ידעינן מדמע ממטמא, דמטמהרש״ש, 

 מפסיד לגמרי וכל שכן דלא הוה ידעינן ליה ממנסך דמפסיד לגמרי טפי.

בחדושי החתם תמה . לא שמיה היזקגמ׳, מאי טעמא היזק שאינו ניכר ) ג

אפילו  הפקר והיתר להפסידיהיה דמן התורה , היאך אפשר לומר סופר

ועל כן כתב, דלא  .היזק שאינו ניכרעל ידי  ,אלפי אלפים רבבות של חברו

 .ממיטבלדין תשלומין  ,פרשת נזיקין דקראב נכללשאינו  היזק היינו,שמיה 

וקונסין לפי המקום  ,מכין ועונשין שלא מן הדיןש בית דיןהוא בכלל שאלא 

 .שיהיה ככל ניזקין שבתורה ,עד שתיקנו חכמים .והמזיק והניזק ,והזמן

שלא  ,מן התורה היזק שאינו ניכר מהיכי תיתי למעט ומכל מקום הקשה,

(פד:) דהיכא  מסנהדריןהוכיח ו ה״.מכה בהמה ישלמנ״היה בכלל י

וכתב, דלפי מה  דמסברא ליכא טעם לפטור לא דייקינן לה מדיוקי דקרא.

לבן עזאי איכא מיעוטא לפטור הכהו בשפוד על ד :)פד( בבא קמאדאיתא 

אדם דאם  יש לומר דיליף מקל וחומר, .דהוה צער שאינו ניכר ,הציפורן

דפליג אבן עזאי, ולרבי  .בבהמהאדם  ל שכןכ ,ינו ניכרבאדם פטור בא

משמע ך לחייב באדם ימדאיצטרדיליף  ריך לומר,צ .הלכתא כוותיהו

 וסיים בצריך עיון. .בבהמה פטורד

מאי , (רבינו קרשקש)א ״הריטבהקשה גמ׳, אי הכי אפילו במזיד נמי. ) ד

הא מצי קושיא, הא כיון דשוגג פטור, אם כן אפילו קאמר דמזיד חייב, 

מודע ליה שטהרותיו טמאות, שהוא טימאן בשוגג. ותירץ, דהיינו דקא 

מקשה, דאי איתא דמזיד חייב והוא טימאן במזיד, לא יודיעו כלל, 

דלהכי  שנינן,ומשמתיירא הוא שלא יבא על ידי כך לדעת שבמזיד טימאן. 

א נמצ ,שאם לא יודיענו ,דכיון דמתכוין הוא להזיקו יודיענו ,ליכא למיחש

 ולא להאכילו איסור. ,שלא הזיקו והוא להזיקו מתכוין

כתב גמ׳, שלא יהא כל אחד ואחד הולך ומטמא טהרותיו של חבירו וכו׳. ) ה

דשוגג לא מחייבינן ליה כדי שלא יהא כל אחד ואחד הולך הרשב״א, 

ומטמא טהרותיו של חבירו ואומר שוגג הייתי. משום דסבירא ליה לרבי 

נסינן, דנוציא ממון מזה שהוא שוגג גמור, וליכא יוחנן, דכולי האי לא ק

דקניס הכי, אלא רבי מאיר דמחייב בין בשוגג בין במזיד, דקניס שוגג אטו 

מזיד, ואנן כרבי יהודה סבירא לן דלא קניס. ואף על גב דרבי יהודה קניס 

(נד:), באגוזי פרך שנפלו ונתפצעו, וטעמיה לקמן שוגג אטו מזיד, כדמוכח  

לאיערומי ואומר שוגג הייתי, דדווקא התם אמרינן הכי, משום  משום דאתי

 דלא מפקינן מיניה מידי.

א ״הריטבהקשה גמ׳, הכהנים שפגלו וכו׳ ואי אמרת היזק שאינו ניכר. ) ו

היכי קרי ליה היזק שאינו ניכר, הא מעשה קעבדי , (רבינו קרשקש)

ן נמי, בשחיטתה, כיון דאינה ראויה הרי היא כנחירה, דמטעם זה אמרינ

דטבח אומן שקלקל חייב משום דהיזק ניכר הוא. ותירץ, דקושיין משאר 

עבודות, כגון זריקה והקטרה, דלאו היזק ניכר הוא. ועוד כתב, דכי חשבינן 

שחיטה פסולה כהיזק ניכר, היינו כשפוסלה בשחיטה, דנמצא דאינה 

שחוטה אלא נחירה, אבל הכא גבי פגול, שחיטה ראויה היא, אלא שדבר 

 אחר גרם לה ליפסל, וכיון שכן היזק שאינו ניכר הוא. [ועיין לקמן אות ו] 

הקשה גמ׳, העושה מלאכה וכו׳ ואי אמרת היזק שאינו ניכר שמיה היזק. ) ז

דלמאן דאמר לאו שמיה היזק, נמי תיקשי, דלחייב בדיני אדם, המהרש״א, 

י שלא יהא כל אחד ואחד הולך וכו׳. ותירץ, דאיכא שום חומרא בכל הנ

 דמתניתין דליתא בעושה מלאכה, וליכא למילף מנייהו.

דאמחשבה לא מחייבינן ליה דפסולה מחמת מחשבה. רש״י ד״ה ותדוש, ) ח

מאי שנא מפיגול דהוי נמי במחשבה, ואף על גב דלא הרשב״א, הקשה 

עביד מעשה. ותירץ, דשאני התם דבשעה שמפגל עושה מעשה ששוחט, 

 אבל הכא אינו עושה מעשה.

 

 ע״בדף נג 

 ,בגופןדד״ה ששקל וד״ה דרבא, רש״י ירש פ .הא בגופן הא כנגדןגמ׳, ) ט

שהיו המים בכלי שיש בו שנתות והיו יודעים לאיזו מאותן שנתות  היינו

. כתב שהיו המים בכף מאזנים ושקל בהן , היינוכנגדןושהמים עולין. 

לאו משום  ,דטעמא דפוסלין בגופן .רבו(רבינו קרשקש) בשם  הריטב״א

שנפסלים  ,אלא משום לחלוחית הבשר שנתערב בהןה השקילה, מעש

ששקל בהן בשר היינו  ,בגופןד רש,פי  דרבינו חננאלוהביא  .בתערובות

 ,כנגדןו [דהיינו דמעשה השקילה כנגדם הווי מלאכה]. ועושה בהן מלאכה.

 הובאות , [דהיינו שלקח אבן וכיון משקלה כנגד המים]ששקל בהן משקולת
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לא היה כיון ד נן, משום כיוון המשקולת.פסליולא  .ם בשרמשקולת שוקלי

עובד ״ צריך למשקולת עצמה אלא לצורך שקילת בשר, וכדי לפסול בעינן

 אתי שפירלא  אפירושדלהאי  ״ דהיינו לצורך. אמנם הקשהדומיא דעבד

היינו שכך פירשה הגמ׳ ד[ וכו׳, כנגדן אידי ואידי ,בסמוך מרה הגמ׳הא דא

כי קרי עושה מלאכה כששוקל מלאכה במי חטאת]. ו למאי דתני שעשה

אתי שפיר, כיון רש״י ירוש בשלמא לפ , [הא לא הווי דומיא דעבד].כנגדן

דהחסרון דכנגדן, אינו בהגדרת המעשה כמלאכה. אלא דלא עביד בהו 

. [ולא דמשום הא נקט האי לישנא כתב דיש לומר, ומעשה אלא מחשבה. 

כיון דתלוי בהיסח אף לרש״י, תמה  שב״אהראמנם  זכינו להבין כוונתו]

דעתו בלא סיח לישמעינן בה ,אמאי נקט לה בעושה בהן מלאכה, הדעת

 . ונשאר בקושיא.מעשה

כתב, דיש אומרין דדווקא ובמאירי שפסלתו מלכות. רש״י ד״ה ונפסל, ) י

  בפסלתו מדינה, דעדיין יוצא במדינות אחרות.

ק שאינו ניכר וכו׳. הקשה ויש לומר דכיון דהיזתוס׳ ד״ה גזלן הוא, ) יא

אם כן, בגזל בהמה והוכחשה ממילא, אמאי אמרינן הרי שלך המהר״ם 

לפניך. ותירץ, דהכחשה שאני דהדר בריא. ולפי זה הקשה, מאי סלקא 

דעתייהו דתוס׳ להקשות מהכחשה, הא הכחשה שאני. ותירץ, דעיקר 

 קושית התוס׳ היתה מכח סברא דיש לחלק בין נטמאת ממילא למטמא

 בידים.

אי חשיב ליה היזק שאינו ניכר אפילו אתפסיה בידים בא״ד, בתוה״ד, ) יב

(פ״ג מגזילה ואבידה ה״ד), הא בידים ודאי  המשנה למלךפטור. הקשה 

התורת חייב, כי היכי דמחייבינן את המטמא, המדמע והמנסך. ותירץ 

דכיון דעיקר טעם החיוב שלא יהא כל אחד ואחד הולך וכו׳, האי גיטין, 

מא שפיר שייך במטמא ומנסך, דהדין נותן שאסור לעשות כן, אבל טע

למסור השור לבית דין, הוי חיובא מדאורייתא, והיאך שייך לעשות תקנה 

לחייב המוסרו לבית דין, כדי שלא יהא כל אחד מוסר לבית דין, שור 

 שחייב מיתה.

 דכיהפני יהושע, הקשה גמ׳, ר׳ יהודה אומר בשוגג יאכל למוצאי שבת, ) יג

היכי דבו ביום לא יאכל, משום דקניס שוגג אטו מזיד. הכי נמי אמאי יאכל 

למוצאי שבת, ולא קנסינן ליה שלא יאכל עולמית דומיא דמזיד. ותירץ, לפי 

טו.), דהא דקנסינן שוגג אטו מזיד, היינו דלא  בחולין(הרשב״א מה שכתב 

שייך אלא  ליתי לאערומי לעשות במזיד ולומר שוגג הייתי. והאי טעמא לא

לענין בו ביום, דאי שרינן ליה בשוגג, אתי למיעבד במזיד. אבל הכא כיון 

דלא שרינן ליה, אלא למוצאי שבת בכדי שיעשה, תו לא שייך למיקנסיה 

שוגג שלא יאכל עולמית, כי היכי דלא ליתי לאערומי ולמיעבד בשבת 

ולא  שיאכל במוצאי שבת, דבלאו הכי מצי למיעבד במוצאי שבת בהיתרא,

 שביק היתרא ואכיל איסורא.

ולא צריך רש״י ד״ה משום חומרא דעבודת כוכבים מיבדל בדילי מינה, ) יד

דמשמע, דגבי שבת דקניס, לא סבירא ליה המצפה איתן, למיקנסיה. כתב 

(יא.), חזינן, דר׳ בפסחים לר׳ יהודה, דמיבדל בדילי מיניה. והקשה, דהא 

דשבת מיבדל בדילי מיניה, יהודה סבירא ליה, דאמרינן משום חומרא 

ומשום הכי מתיר ליתן שפופרת של שמן על פי הנר בשביל שתהא מנטפת, 

ולא גזר דלמא אתי לאיסתפוקי מיניה. וכתב, דיש לחלק, בין גזירה דלהבא 

דשמא יבא לידי איסור, לקנסא דקנסינן על העבר, דכבר עביד איסורא. 

שבת, משום טעמא דבדילי  דנהי דהיתרא אטו איסורא לא גזר ר׳ יהודה גבי

, ולא מהני ליה טעמא דמיבדל מיניה, מכל מקום היכא דעבד איסורא קניס

 בדילי.

ואם תאמר וכו׳ וקתני כהנים שפגלו במקדש תוס׳ ד״ה בדאורייתא, ) טו

תירץ, דשאני כהנים דזריזין הן, לכן לא קנסום שוגג וברש״ש שוגגין פטורין. 

לאורויי טעמא דלכך פטרום שוגגים  שפיגלו, הכהניםאטו מזיד. ולהכי תני 

 לפי שכהנים הם.

דלא המהרש״א, כתב גמ׳, ורמי דרבי מאיר אדרבי מאיר בדאורייתא. ) טז

ניחא ליה לתרץ, דמיירי בשביעית בזמן הזה דרבנן, דכיון דתני סתמא 

(אבן העזר קמ״ז) ביאר עוד, דאי והחזון איש ״בשביעית״ משמע בכל גווני. 

ורייתא שרי לקיים, אין ראוי להחמיר בזמן הזה נימא דבזמן ששביעית דא

יותר מבדאורייתא. ועוד, מדאמר רבי מאיר דרך כלל לחלק בין שביעית 

 לשבת, משמע אפילו בזמן דשביעית דאורייתא.

המקדש דוד הקשה גמ׳, הנוטע בשבת בשוגג יקיים במזיד יעקור. ) יז

ר למוצאי (שביעית סימן לה), כיוון דהמבשל בשבת במזיד, שרי לרבי מאי

שבת בכדי שיעשו. נתיר נמי הנטיעה במוצאי שבת בכדי שיטע. ותירץ, 

דהא דמהני להמתין בכדי שיעשו היינו דווקא בשאר מלאכות, דעל ידי 

שממתין שיעור זמן הכנתם, נמצא דלא נהנה ממלאכת שבת. אבל באילן 

שההנאה ממה שהאילן ניטע בשבת, הרי לא יועיל מה שימתין לגבי מה 

 כבר בעצם נטיעתו וגידולו בשבת, שממנו נהנה אף לאחר מיכן.  שנהנה

 

 דף נד ע״א

הא המהר״ם שיף והרש״ש, הקשו גמ׳, זמנין דמקלע יום ל׳ בשבת וכו׳. ) א

אכתי לא דמיא שבת לשביעית, דבשביעית מוכח שנטעה בשביעית דאם 

היה נוטעה קודם השביעית היתה ניתרת באכילה כבר אשתקד, אבל 

ח, דאיכא למימר שנטעה קודם שבת שהוא ל״א יום או יותר בשבת אין מוכ

רש״י ד״ה הכי קאמר, , דלכך כיון הרש״ש קודם לראש השנה. ותירץ

וליקנסוה. דהיינו שמתוך  ״ומזכירין שנטע בשבת״בסוה״ד,  בדבריו

ששואלים למה הותרו פירות אלו אחר ב׳ שנים, נזכרים שנטע בשבת. מיהו 

יום קודם, איכא למיחש שיזכרו שנטע בשבת. הקשה דאם כן גם בנטע ל״א 

 [ויש לומר, דאין הכי נמי אלא שמל׳ יום ואילך ניחוש לה].

אם בשוגג שילם. וכן רש״י בד״ה בשוגג,  פירשגמ׳ בשוגג וכו׳ במזיד.  ) ב

, דשוגג הריב״א, ביאר בשם בתוס׳ הרא״שפירשו כל הראשונים. אמנם 

דקשיא לרש״י ולכל הראשונים ומזיד אאכילה קאי. ולפי זה ניחא ליה מאי 

[עיין לקמן אות ה], דאם אכל במזיד אין התשלומין תרומה. אמנם התוס׳ 

הרא״ש, הקשה לפירושו, דאי אכל במזיד, אמאי משלם חולין טהורין, גזלן 

בעלמא הוא, ואפילו סובין משלם. ועוד, אי שוגג ומזיד אאכילה קאי אבל 

א לשלומי קא מכוין, הא אינו התשלומין לעולם במזיד. היכי קאמר, גבר

מתכוין לשלם כראוי. ועוד, מאי קשיא דר׳ מאיר אדר׳ מאיר, אדרבה ר׳ 

 מאיר לטעמיה, דבדאורייתא לא קניס, ואכילת מזיד דאורייתא. 

ולקמן פריך אמאי משלם טהורין. ביאר רש״י ד״ה משלם חולין טהורין, ) ג

במזיד טמאה]  דאף דבגמ׳ לא הקשו אלא ״מאי טעמא [אם שילםהמהר״ם, 

אין תשלומיו תשלומין״. מכל מקום, מטעם הקושיא שאף ״תבוא עליו 

והרמב״ן ברכה״, משמע, דאף אלכתחלה יקשה דיוכל לעשות כן. 

דהוא הדין דהיה יכול להקשות ארישא,  הוסיפו,, (רבינו קרשקש)והריטב״א 

 אלא דאלומי לקושיא מסיפא, דקתני ״אין תשלומין תשלומין״.
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דכוונתו  דייקוהתוס׳ בד״ה אכל,  משלם מעות אלא תבואה. אינובא״ד, ) ד

דאינו משלם לפי ערך ההפסד, אלא לפי מדה בלבד, ופליגי עליה משום 

(לב.) [ועיין  בפסחיםהוסיף שכן משמעות הסוגיא והרשב״א דלא גרע מגזלן. 

הא בעיא היא ואם אי  לקמן אות ו בביאור סברת רש״י]. ועוד הקשה,

יש כרש״י, אמאי לא פשטוה מהא. וכתב בשם  אפשר לפרש לה אלא

, דבתר שעת תשלומין אזלינן, וכיון דבשעת תשלומין, דמי קב מפרשין

חולין טמאין כדמי קב תרומה טהורה שאכל, פטור. ואף על פי שנעשין 

תרומה לאחר מכן, [והרי דמי התרומה טמאה אינם כדמי תרומה טהורה]. 

״ונתן לכהן את הקדש״, לכשיבאו  היינו רק לאחר שבאו ליד כהן, דכתיב

 יהיו קדש.  ליד כהן

רש״י ד״ה . פירש גמ׳ תבוא עליו ברכה, דאכל מיניה מידי דלא חזי ליה) ה

ואע״ג דסוף סוף נעשין תרומה וכו׳ מיהו חולין  בתוה״ד, וקמשלם ליה,

טמאין מכוין לשלומי ולא ידע שהן נעשין תרומה. [ודבריו צרכים עיון 

ביאר, על פי מה שהביא באות  הרשב״אא ידע] אמנם דאוקי לגמ׳ דוקא בל

ובתוס׳ . דכיון דחזי ליה בשעת תשלומין סגי. יש מפרשיםהקודמת, בשם 

 הביא שרש״י פירש כהיש מפרשים. [ועיין לעיל אות ב]. הרא״ש

הזכרון דלא גרע מגזלן וכו׳ דלפי דמים משלם.  תוס׳ ד״ה אבל, בתוה״ד,) ו

הגמ׳ בפסחים ביאר  דרש״י(פסחים כז ד), ב והקהילות יעק (סימן ג׳), שמואל

(לב.), דמדין תשלומי תרומה סגי בתשלומין לפי המדה שאכל. אלא, דמדין 

גזלן חייב להוסיף כשיעור שווי התרומה בשעת הגזילה, וכמו שכתב 

), דבמעיקרא שויא ד׳ והשתא שויא הרש״ש(בפסחים שם וכן כתב הגרע״א 

שיעור שאכל. ושאר הג׳ זוזים יתן מעות, זוזא, סגי לתת פירות בשווי זוז כ

כיון דאינם אלא מדין תשלומי גזילה, ולא בעינן בהו דבר הראוי להיות 

קודש. ולכך לדעת רש״י, אף בשילם חולין טמאים קיים דין תשלומי 

תרומה. והכא לא נחית רש״י לפרש מה שיצטרך להוסיף מדין גזל. או יש 

ה ליד כהן, דהוי ממון שאין לו לומר, דמיירי באוכל תרומה קודם שבא

תובעין ופטור מתשלומי גזילה. אבל תוס׳ ושאר הראשונים סברי, דכל 

התשלומין הוו מדין תשלומי תרומה, ולכך כל שלא יתן חולין טמאים 

 שיהיו שוין להסקה כשיעור התרומה שאכל, לא קיים דין תשלומי תרומה.

משמע, דאסור לכהן גמ׳, וקמשלם ליה מידי דחזי ליה בימי טומאתו. ) ז

, ד״ה דאיכא(לה.) רש״י בחולין לאכול חולין טמאים בימי טהרתו, וכדכתב 

ד״ה (ב:) והתוס׳ בחולין דכהן מוזהר שלא לפסול גופו על ידי חולין טמאים. 

כתבו, דילפינן מ״והייתם קדושים״ אזהרה לבני ישראל שיאכלו טמא 

כתב, דנאסר מדרבנן ת, ד״ה הטהרו(ל.) רש״י בבכורות חוליהן בטהרה. וכן 

והתוס׳ (פט״ז מטומאת אוכלין ה״ח), הרמב״ם לאכול חולין טמאים. אמנם 

 כתבו, דמותר לו לאכול חולין טמאים.ד״ה והשלישי (לד:) בחולין 

דקנסוהו רבנן שמתכוין להפסיד רש״י ד״ה אין תשלומיו תשלומין, ) ח

זיד מפני (סוף סימן נה), דלדברי רש״י דקנסו מהמקדש דוד הכהן. כתב 

שהפסיד הכהן, אם כן באוכל תרומת עצמו כגון שירש מאבי אמו כהן, 

ברש״י דלא שייך בזה הפסד כהן, יכול לכתחילה לשלם חולין טמאים. אבל 

משמע, דאף באוכל תרומת עצמו אסור לשלם ד״ה והא הכא (צ.) יבמות 

חולין טמאין. שפירש דדמי לתורם מן הרעה על היפה דבדיעבד תרומתו 

 ומה, מיהו לכתחילה אסור לעשות כן.תר

דהאוכל תרומה בטומאת הגוף במיתה ואפילו רש״י ד״ה דאכל מיניה, ) ט

(קיג:), בחולין דאיתא  (בגליון הש״ס) מהאהגרע״א היא טמאה. הקשה 

דדוקא האוכל תרומה טהורה בטומאת הגוף הוי במיתה בידי שמים, אבל 

ש״ס), תירץ, על פי דברי (צ. בגליון היבמות והגרע״א בתרומה טמאה לא. 

(מסכת פאה פי״ג מ״ג), שפירש דמתניתין דהתם פליגא אההיא הר״ש 

(ובחולין) תירץ, דרש״י מיירי  בהגהות ר״ב רנשבורג, דחולין. וכן הקשה

בתרומה שלא היתה טמאה קודם שנטמא הכהן, ובזה הוי במיתה אף 

תירוצם בד״ה בנטמא (קא.) התוס׳ בחולין דנטמאה אחר כך, וכדתירצו 

 האחרון.
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ד״ה (נג.) גמ׳, והא הכא דמדאורייתא חד בתרי בטיל. התוס׳ בבא מציעא ) י

דדרש מקרא ״את מקדשו , במדבר פיסקא קכא)( הספריהביאו ועולה, 

ממנו״, מכאן שתרומה עולה באחד ומאה, וערלה וכלאי הכרם באחד 

אסמכתא  ומאתיים, דמתוך שכפל איסורו כפל עלייתו. וביארו, דקרא

(בגליון הגרע״א בעלמא, דמדאורייתא חד בתרי בטיל כדאיתא הכא. אמנם 

שכתב, דלא אשכחן ד״ה מידמעת (עז:) לרש״י מנחות הש״ס שם), ציין 

מיעוטא דקרא לגבי דימוע. ומשמע, דבעינן ביטול בא׳ ומאה מדאורייתא. 

רות (פט״ו ממאכלות אסווהאור שמח . ד״ה זו (ב.)מרש״י תמורה וכן משמע 

דרק הא דדבר מרש״י ד״ה לא יעלו, הט״ז) דחה הראיה מסוגיין, ודייק 

חשוב לא בטל הוי דרבנן, מיהו ביטול תרומה במאה, וערלה וכלאיים 

 ד״ה אתי דימוע(מז.) בנדה  דמתוס׳במאתיים, הוי דאורייתא. והביא 

 מבואר, דיש ספרים דלא גרסו בסוגיין ״מדאורייתא חד בתרי בטיל״.

, ר״ת, כתבו בשם תוס׳ ד״ה אמר אביי אביי כל שבידו נאמן.גמ׳, אמר ) יא

דאף דעד אחד נאמן באיסורים, אפילו אינן בידו. הכא במכחישו וכו׳, והתם 

(רבינו והרשב״א והריטב״א ששותק והווי כהודאה [ועיין באות יג]. 

דהכא כיון שהוא פועל או שליח ומוטל עליו לעשות, חזקה , קרשקש) ביארו

תירצו, ד״ה נטמאו (סה:) והתוס׳ בקידושין נזהר ואינו מקלקל. על בן דעת ש

(סימן ח׳ דין ב׳ מדיני והרא״ש דלהתיר לא בעינן בידו, אבל לאסור, בעינן. 

עד אחד) תירץ, דשאני הכא דמעיד נגד חזקת טהרה, ולכך אין נאמן מדין 

עד אחד. [אמנם הרשב״א לא תירץ כן, משום דסבר דעד אחד נאמן אפילו 

 (שמעתתא ו׳, א)].השב שמעתתא, כא חזקת היתר, וכדהביא בדאי

הקשה ר״ת דהכא אפילו לרבא וכו׳ משום שהיה תוס׳ ד״ה אמר אביי, ) יב

דאף דבגמ׳ לא הוזכר כן בדעת רבא. מכל המהר״ם שי״ף, בידו. ביאר 

מקום, מדנקטה הברייתא ״היה עושה עמו בטהרות״ ולא נקטה סתם ״אמר 

 דבעינן שמעיקרא היה בידו.לו נטמאו טהרותיך״, משמע, 

דהוי מדין המהרש״א, ביאר  אבל התם דשותק הוי כהודאה.בא״ד, ) יג

והקרבן נתנאל (יו״ד קכז.) הש״ך שויא אנפשיה חתיכא דאיסורא. והקשו 

(אות ק), אם כן אין צריך לנאמנות העד, ואף בדבר שבערוה ובגזלן יאסר 

, דלא מהימן, משום פירשוד״ה רבא, (סו.) והתוס׳ בקידושין מהאי טעמא. 

דשתיקה כהודאה, דהשתיקה אינה הודאה גמורה, אלא דמחמת ששותק 

איכא רגליים לדבר שדברי העד הם אמת, ובכהאי גוונא דאיכא רגליים 

לדבר עד אחד נאמן, מיהו בגזלן או בדבר שבערוה לא מהני רגלים לדבר 

 להאמינו.

הרשב״א ו ורישא כגון שעודן בידו לטמאן. ביאררש״י ד״ה נאמן, ) יד

דכוונתו, דבידו נאמן מכח מיגו, דבידו לטמא , (רבינו קרשקש)והריטב״א 

(סימן יג) ביאר, דמהני מטעם, דכיון דהוא בידו הוי כבעליו, והרא״ש ולפגל. 

 דדף נסכת גיטין מ
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 .הראב״דבשם  הרשב״אוהתורה האמינה לבעלים על שלהם, וכן הביא 

שביאר, , (סימן עב)המהרי״ק (שמעתתא ו׳ ו׳) הביא דברי והשב שמעתתא 

דכל שבידו לשנות הדבר מחזקתו, שוב הוי כלא איתחזק איסורא, דנאמן 

 עד אחד אף באינו בידו.

הרשב״א ביארו גמ׳, אתא לקמיה דרבי אמי וכו׳ הכי אמר רב יוחנן וכו׳. ) טו

דמיירי קודם שפגע בבעלים ואחר שיצא מתחת , (רבינו קרשקש)והריטב״א 

אמי סבר כאביי דכיון דעתה אינן ידו. ופליגי בפלוגתת אביי ורבא, דרב 

בידו אינו נאמן, ורב אסי סבר כרבא, דאף שעתה אינו בידו כל זמן שלא 

פגש בבעלים נאמן. ומייתי ראיה מכהן גדול דנאמן על העבר על מה שפיגל 

 כבר, ואף דעתה אין בידו לפגלן, דאין עבודה נוספת אחר עבודת פנים.

 (רבינו קרשקש)הריטב״א ביארו  גמ׳, אמר ליה שורת הדין אינו נאמן.) טז

דנקט לשון ״שורת הדין״, דמשמעותו דמדינא נאמן. משום,  ובחידושי הר״ן,

דאם אמר דטמאן או פגלן במזיד, הדין נותן דלא מהימן, דהא אינו מתחייב 

לשלם, דהיזק שאינו ניכר לאו שמיה היזק. אבל עכשיו דתקנו דהמזיד 

נאמן לטמאן ולפגלן, אבל היכא  משלם, מהימן. שמתוך שנאמן לחייב עצמו

שטמאן או פגלן בשוגג, בין מעיקרא בין השתא אינו נאמן, דהא אינו חייב 

 לשלם.

למה הוצרך הפני יהושע, הקשה גמ׳, כהן גדול ביום הכיפורים יוכיח. ) יז

להוכיח מכהן גדול, ולא מייתי ראייה מכל כהן דנאמן לומר שפיגל. 

נן מקרא ״דהמקריב אותו״ דנאמן דילפירש״י בד״ה כהן גדול, וכדפירש 

לומר שפיגל, ואף דהפיגול עצמו עשה במחשבה ועתה אין בידו לפגל. 

שכתבו ד״ה החושב, (מג:) התוס׳ בבבא מציעא ותירץ, דמכאן ראיה לשיטת 

כאן. אבל המהרש״ל דפיגול אינו חל במחשבה אלא בדיבור, ולזה רמז 

הוי בדיבור, דדילמא  כתב, דאין להוכיח מהכא דכל פיגולבתוס׳ הרא״ש 

הא דנאמנין בפיגול במחשבה הוי דווקא בקרבן שלו, אבל בקרבן חבירו לא 

(סימן א׳ ענף ובמנחת ברוך מהימן אלא בדשמעיניה דפגיל כיון דאינו בידו. 

ג׳) כתב עוד, דשאני שאר קרבנות דאיכא לאוקמיה דנאמן בשחיטה, כיון 

גדול דנאמן שפיגל בעבודת  דבידו לפגלן בשאר עבודות, מה שאין כן בכהן

 פנים, אף שאין לאחריה עבודה.

כיון שלא מצאנו בתורה  הפני יהושעהקשה  והכתיב וכל אדם כו׳. גמ׳,) יח

בפירוש, דכהן גדול מהימן לומר שנתפגל בפנים, דילמא אינו נאמן. וביאר, 

דמגופא דקרא דייק, דכתיב, (ויקרא פט״ז, יז) ״וכל אדם לא יהיה באהל 

סלקא דעתך דלא מהימן, אף אם פיגל. היכי ליעביד, הא כיון  מועד״. ואי

שכל העבודות אינן כשירין אלא בו, והוא יודע בעצמו שפיגל בפנים. תו לא 

מצי למיעבד שאר עבודות. מתן דם על המזבח, והקטרת אימורין. דהא 

לגביה דנפשיה שוויא חתיכה דאיסורא. וכל העבודות נפסלו שצריכין 

ואי אמרת להביא פר אחר, אין שומעין לו. דלא מהימן.  להיות על הסדר,

ואם כן היאך אמרה תורה, ״וכל אדם לא יהיה״ דהוי מילתא דאתינן לידי 

 תקלה. אלא על כרחך דכהן גדול מהימן. [ועין באות הקודמת]

ואין לתמוה מנא ליה דמהימן, דפשיטא תוס׳ ד״ה דכי אמר, בסוה״ד, ) יט

דהוקשה המהרש״א,  ביאר. ד׳ עבודותדבכל הקרבנות שייך פיגול בכל 

להם, דנימא דלא שייך פיגול בעבודת יום הכיפורים. או דנימא, דדווקא 

בשחיטה הנעשית בחוץ שייך פיגול, ולא בשאר עבודות הנעשות בפנים. 

לכך כתבו, דפשיטא דשייך פיגול בכל הקרבנות ובכל הני עבודות ואין 

 לחלק ביניהן. 

שהר״ח הביאו יד מי. הרמב״ן והרשב״א גמ׳, אמר ליה ספר תורה ב) כ

. דלאביי, אפילו הספר תורה בידו לא ביאר, דרב אמי אזיל בשיטתיה דרבא

מהימן, דהאזכרות כבר כתובות, ושוב אין יכול לעשותן שלא לשמן. והא 

דשאלו ״ספר תורה ביד מי״, היינו, אם פגש כבר בבעל הבית או לא. 

א במעשה דלעיל, לא שאלו אי והקשה הרשב״א, אי סבר כרבא, מאי טעמ

אשכחיה ולא אמר ליה או לא. ועוד, אי סבר כרבא מה הקשה ליה רב אסי 

מכהן גדול ביום הכיפורים דפגיל, דבהא כיון דבשעה דאשכחינהו לישראל 

אמר להו מהימן לרבא. לכך כתב, דלעולם סבר כאביי, והא דשאלו ״ספר 

ול עדיין לפוסלו, שימחוק תורה ביד מי״. היינו משום, דאי הוי בידו יכ

האזכרות ויחזור ויכתבם שלא לשמה. מיהו כתב הרשב״א, דיש לומר, 

דעובדא קמא דרב אמי הוי כאביי, אבל לבתר דשמע מרב אסי הא דר׳ 

 יוחנן רביה, סברה, וחזר לומר כרבי יוחנן וכדעת רבא. וסיים בצריך עיון.

כר דספר תורה גמ׳, אמר ליה רבי ירמיה נהי דהפסיד שכר אזכרות ש) כא

דאף דפשיטא המהרש״ל והתפארת שמואל, ביארו כוליה מי הפסיד. 

דהספר פסול לקריאה בציבור. מכל מקום סבר דמצי לקרוא בו בביתו, 

כסתם חומש, ועלה השיב דאינו שווה כלום, דאסור להשתמש בו בביתו, 

 (יורה דעההט״ז שמא יטעו ויקראו בו בציבור, ולכך צריך לגנזו. וכן פסק 

(בנקודות הכסף יו״ד שם) הביאו הרש״ש, והש״ך רפ״א סק״א). אבל 

פסק, דכשר לקריאה בביתו, ולעולם שכר כתיבת חומש ישלם לו,  המרדכיד

 (שם). הרמ״א וכן פסק 

הפני לעיל כ. אות ג׳ הבאנו מה שהוכיח  גמ׳ נימא דלא כר׳ יהודה.) כב

בחר״, מסוגיין, דכוונת חכמים במה שאמרו ״אין השם מן המו יהושע

להורות שאין למחוק השם. ומשום הכי לשיטתם הספר תורה פסול. אמנם 

כתב (שם) בשם הירושלמי שלחכמים אינו כתב כלל, והא דאמרו  הרשב״א

האי לישנא היינו לר׳ יהודה. [אם כן יקשה, מאי קאמר דהווי דלא כר׳ 

  יהודה, הא אפילו לחכמים יכול לתקן האזכרות על ידי מחיקתם. (י.ז.ו.)]

גמ׳, אמר לו מתוך שאתה נאמן להפסיד שכרך אתה נאמן להפסיד  ) כג

כיון דנאמן משום מתוך, מדוע שאל אותו הפני יהושע,  הקשהס״ת. 

דמעיקרא סבר רבי אבהו שכתב לו הס״ת  ותירץ, מעיקרא ס״ת ביד מי.

בחנם. ושפיר שאל אותו ס״ת ביד מי, שאם כבר מסרה לבעלים ולא אמר 

הבין, שכתב לו בשכר,  ביד הלוקחא לאחר שאמר לו לו, לא היה נאמן. אל

ומשום הכי אמר רבי אבהו דמהימן בכל ענין, מתוך שנאמן להפסיד שכרו. 

 הריטב״א(ביו״ד סי׳ רפ״א סק״ט). וכבר קדמוהו  הש״ךוכתב שכן כתב 

 (רבינו קרשקש) ועוד ראשונים.
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ה אביה שהיא מתני׳, העיד רבי יוחנן בן גודגדא על החרשת שהשיא) א

דאף דחרש דינו כשוטה, ושוטה לא  בחדושי הר״ן,כתב יוצאה בגט. 

קיג:). היינו מדכתיב ״ושלחה״ מי שמשלחה  ביבמותמגרשה. כדאיתא (

ואינה חוזרת, יצאת שוטה שמשלחה וחוזרת. וחרשת אינה חוזרת, וכיון 

, נהרש״י ד״ה אי(סד:) דפליגי  לקמןדלא בעינן דעתא דידה מתגרשת. [ועיין 

בביאור דין משלחה וחוזרת, וצריך עיון]. והקשה מדאיתא  ותוס׳ ד״ה וכל,

(ע״ח.) אמר לה כנסי שטר חוב זה, או שמצאתו מאחוריו, וקראתו לקמן 

והרי הוא גיטה, אינה מגורשת עד שיאמר לה הרי זה גיטך, חזינן דבעינן  

ה (ו.) גבי היה מדבר עימה על עסקי גיט מקדושין דעתא. וכן הוכיח
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(פ״ו)  דאמרינן הוליך אשתו אצל לבלר ונתן לה  מתוספתא וקדושיה. וכן

גיטה, ולא פירש, אם עסוקין באותו ענין מגורשת, ואם לאו אינה מגורשת. 

ותירץ, דהתם אינו משום דבעינן דעתא דידה, אלא שיהא מוכח דלשם 

 גרושין יהבה ניהלה. 

 בשם״א הרשב כתב מתני׳, ועל חטאת הגזולה שנודעה לרבים.) ב

והרמב״ם  (על מתניתין), דנודע ברבים היינו שלשה בני אדם. הירושלמי

דהרמב״ם התוס׳ יו״ט,  (פ״ה מאיסורי מזבח ה״ז) לא ביאר השיעור, וכתב

למד דהיא פלוגתא בירושלמי, ואיכא מאן דאמר דבעינן שיהיה גלוי 

 לרבים, ותליא בראות הדיין כפי הזמן והענין. 

דמשמע, הפורת יוסף,  העירוכו׳.  ול שבנאו בבירהמתני׳, ועל המריש הגז) ג

דדווקא היכא דצריך לקעקע הבירה, אבל אם בנאו במקום דאין צריך אלא 

ליטול המריש ולהביא אחר במקומו, אפשר דגם בית הלל מודים דליכא 

(כז. מדפי הרי״ף)  הרי״ף״תקנת השבים״. וכתב, דיש לדייק כן מדברי 

ש ובנאו וכו׳״, ולכאורה מאי רבותא איכא שהביא הכא ברייתא ד״גזל מרי

(לא.) גבי גזל עצים  דסוכהבהא דכבר הביא למתניתין. מיהו כתב, דבסוגיא 

וסיכך בהם, משמע, דאף ביכול להשיבם בלא לקעקע הבירה איתא 

  לתקנתא.

 גמ׳, גזירה שמא יאכיל חרש בחרשת וכו׳ שמא יאכיל חרש בפיקחת.) ד

בחרש בחרשת טפי מפיקח בחרשת.  מאי איסורא איכא המהרש״א,הקשה 

ועוד, אמאי הקשו בחרש בחרשת מדין ״קטן אוכל נבילות״, הא אף מה 

שהקשו מתחילה דנתיר בפיקח בחרשת הוי מדין ״קטן אוכל נבילות״. 

ותירץ, דמעיקרא פריך למאן דאמר קטן אוכל נבילות, בית דין מצווין 

רק בתרומה דרבנן,  להפרישו. ולדבריו הא דשרינן הכא קטנה בתרומה הוי

ולא גזרינן שמא יאכילנה בתרומה דאורייתא, דמאחר שבעלה גדול, 

ישמרנה שלא תאכל. לכך פריך, דגם בפיקח שנשא חרשת ימנעה שלא 

תאכל בתרומה דאורייתא. ועלה משני, גזירה אטו חרש בחרשת שלא 

ישמרנה מתרומה דאורייתא. והדר פריך, למאן דאמר ״אין בית דין מצווין 

הפרישו״, למה אסרו חרשת בתרומה דאפילו חרש בחרשת שרי בתרומה ל

דאורייתא, ומשני משום חרש בפיקחת גדולה דאסירה בתרומה 

 מדאורייתא.

שאכלו חולין שנשחטו בעזרה. הקשה רש״י ד״ה שלא יהו כהנים עצבים, ) ה

אמאי לא חיישי משום איסור שחיטת חולין בעזרה. ותירץ, על פי הרש״ש, 

דדוקא מידי דאכילה הוא גנאי ד״ה רבי נתן, (יב:) תוס׳ בשבת המה שכתבו 

דטעמא דלא נקט למה  שהקריבו , ביאר והחתם סופרביותר שנכשלו בו. 

חולין בעזרה, משום דהוו כאנוסים ומתעסקים דפטורים. אבל לענין אכילת 

 איסור הוו כמתעסקים בחלבים ועריות, שחייבים משום שנהנו. 

ואי קשיא וכו׳ שב ואל תעשה  בטל, בסוה״ד, רש״י ד״ה נמצא מזבח ) ו

דייק דלפירוש רש״י הגזלן לא נתכפר, ורק פטרוהו בתוס׳ הרא״ש, שאני. 

מלהביא אחרת. ואילו לישנא דמתניתין ״ועל חטאת הגזולה שהיא 

״, לא משמע הכי. ועוד, דאם לא נתכפרו בעלים אכתי כהנים מכפרת

וד, דאכילת הכהנים הוי עקירה עצבים כיון ששחטו ואכלו חולין בעזרה. וע

בקום ועשה. וכן בקרבן מחוסר כפורים, דמתירו להכנס למקדש ולאכול 

קדשים, הוי עקירה בקום ועשה. לכך ביאר, דמכח הפקר בית דין, תיקנו 

שיקנה הגזלן את הבהמה, והוי קרבן דיליה, וממילא אין כאן חולין בעזרה. 

כתב, דרש״י  והחתם סופר ).שרבינו קרשקהרשב״א והריטב״א (וכן ביארו 

ת. תקנה ראשונה היתה שיתכפר, ולא יתעצבו הכהנים. סבר, דהיו ב׳ תקנו

ולא משום הפקר בית דין, דאין לבית דין להפקיר ללא טעם,דמה אשם 

ורק  ד״ה אזיל. (צ.) ביבמות התוס׳הנגזל שיפקירו ממונו. וכמו שכתבו 

 רש״יהפקירו, כמו שכתב לאחר מיכן, כיון שבין כך כבר נפסד מהבעלים, 

. כדי שיתחייב כרת בשחטה בחוץ ד״ה אוקמוה ברשותיה(עמוד ב׳)  לקמן

ולא יהיה נשכר, שיתכפר במה שאינו שלו, וכרת נמי לא יתחייב. אמנם 

כתבו, דאפילו אם שחטו אחר בחוץ,  ד״ה כי היכי (עמוד ב׳)לקמן  התוס׳

תקנה ראשונה, [דליכא קנס] חייב כרת, משום דסברי שכבר הפקירו מ

 וכתוס׳ הרא״ש ושאר הראשונים.

ביאר, לפי מה שביאר שיטת רש״י באות הקודמת. דמה שם, החתם סופר ) ז

שכתב רש״י דהוה שב ואל תעשה. היינו שחכמים בטלוהו ממצות עשה 

של הבאת חטאת. והוא על ידי שאמרו שיכפר, הרי נתכפר חטאו. והקב״ה 

מים. אמנם כתב, דלפי זה, מה מסכים עם חכמי ישראל, ופטור מעונשי ש

שתיקנו חכמים שיכפר, דוקא אם נודעה אחר אכילה. אבל נודעה בין 

זריקה להקטרה, לא תיקנו שיתכפר כיוון דהווי קום ועשה, להקטיר חולין 

בעזרה. (והיינו לעולא, אבל לרב יהודה איירינן דוקא קודם זריקה, כמו 

ם כתב, דאכתי קשה, מה ). אמנד״ה שלא יאמר(בעמוד ב׳)  תוס׳שאמרו 

נעשה אם יוודע לכהנים בתוך זמן אכילה. הרי אם נאמר שיאכלו עוד, הוי 

 קום ועשה, ואם לא יאכלו, יהיו עצבים על מה שכבר אכלו. 

ואומר רבינו תם וכו׳ משום  תוס׳ ד״ה מאי טעמא יאוש וכו׳, בתוה״ד,) ח

ם היאך מתישבי הרמב״ן והרשב״א,דמצוה הבאה בעבירה היא. הקשו 

ביאר  והמהרש״אדבריו עם מה שאמרה הגמ׳ דפליגי אי יאוש כדי קני. 

כוונת רבינו תם, דהא דאמרה הגמ׳ דלעולא יאוש כדי לא קני, היינו משום 

דאי הוה קני קודם הקדש, לא היה מצוה הבאה בעבירה וכדכתבו התוס׳ 

בהמשך דבריהם. אמנם כתב, דלפי מה שכתבו בסוף דבריהם, דאף לרבי 

יאוש גרידא לא קני אלא על ידי שינוי השם, ולא חייש לטעם יהודה 

דמצוה הבאה בעבירה, אם כן הא דקאמר רבי יהודה יאוש כדי לא קני, 

, כתבו, ד״ה אמר עולא (סז.) דהתוס׳ בבא קמאקשה להולמו. אמנם הביא, 

דלהאי פירושא לא גרסינן ״הא קניא ביאוש״ אלא ״הא קניא״ סתמא, 

 וי.והכוונה ביאוש ושינ

(בעמוד  הרשב״א, כיון דאין קנוי אלא מחמת שהקדיש וכו׳. הקשה בא״ד) ט

ב׳), כיון שיאוש כדי אינו קונה, היאך יכול להקדישו קודם שנעשה שינוי 

ובקצות השם. ותירץ, דהקדש ושינוי השם או שינוי רשות באים כאחד. 

(שסב סק״א), למד מדבריו, דאף אם נתן הגזילה במתנה לקטן דלא  החשן

ני אלא על ידי דעת אחרת, מכל מקום, חשיב שינוי רשות וקני ליה, משום ק

 דנתינתו לקטן וקנייתו באין כאחד, ונעשה שלו כאחד עם נתינתו לקטן. 

 

 דף נה ע״ב

המהרש״א, ביאר גמ׳, אוקמוה רבנן ברשותיה כי היכי דליחייב עלה.  ) י

, כדי דכוונת הגמרא שהפקירו ממון הנגזל ונתנוהו לגזלן קודם הקדש

שיחשב כמקדיש בהמה שלו, משום דבלאו הכי יחשב מצוה הבאה 

דאף דסבר עולא ) ד״ה מאי טעמא, א (עמודתוס׳ לעיל בעבירה. וכדכתבו 

 דיאוש כדי קני מכל מקום פסיל לקרבן, משום דהוי מצוה הבאה בעבירה.

והפקר ב״ד הפקר הוא וקדשה.  בסוה״ד,. ד״ה אוקמוה ברשותיה, רש״י) יא

 .החתם סופרבנו לעיל אות ו׳ בשם עיין מה שכת
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מתני׳, לא היה סקריקון ביהודה וכו׳ לקח מסקריקון וחזר ולקח מבעל ) יב

(מז:), בבבא בתרא דאף דקיימא לן הרשב״א, ביאר הבית מקחו בטל. 

״תליוהו וזבין זביני זביני״. היינו משום דיהיב דמי, ואגב אונסיה עם קבלת 

דמי לא גמר ומקני, והוי כתליוהו המעות גמר ומקני, אבל הכא דלא יהיב 

ויהיב דאין מתנתו מתנה. אמנם בשעת הרוגי מלחמה, אף דלא יהיב דמי, 

אין בו דין סיקריקון, משום מגודל האונס, שהפקירתם המלכות להריגה, 

 גמרי ומקני לגמרי בלא דמי, כי אינם מקוים לשוב עוד לנחלתם.

חו בטל. בביאור מתני׳, לקח מסקריקון וחזר ולקח מבעל הבית מק) יג

דהרשב״א ורבינו ירוחם, (חושן משפט רל״ו סק״א) הביא, פלוגתא הגר״א 

לדעת הרשב״א, למשנה ראשונה מקחו בטל וחוזר לבעלים בחנם והלוקח ד

. ורק למשנה אחרונה ד״ה אין בו(נח:)  רש״י לקמןמפסיד כספו, וכן פירש 

ון. אבל תקנו, דהבעלים צריכים להחזיר ללוקח הדמים שנתן לסקריק

(נתיב ל״א ח״ה), אף למשנה ראשונה צריכים הבעלים לרבינו ירוחם 

 ועיין לקמן נח: אות יג.להחזיר ללוקח דמי הקרקע. 

(חשן מתני׳, אבל יש בידן ליקח הם קודמים לכל אדם. בביאור הגר״א ) יד

להרמב״ם משפט רל״ו סק״א) הביא, דפליגי הראשונים בביאור מתניתין, 

(מישרים נתיב ל״א ח״ה), הא ולרבינו ירוחם ה״א), (פ״י מגזילה ואבידה 

דתנן ״אם יש בידן ליקח הן קודמים לכל אדם״, היינו אם היה בידם ממון 

מספיק כדי לקנות הקרקע בשעה שקנאו הלוקח, אף שהקדימן וקנה, 

מוציאים מידו. אבל אם רק לאחר זמן יש בידם לקנות, אין מוציאים מיד 

ן, שאף בהיה בידם ליקח, אם שהתה בפני הלוקח. ורבי הושיב בית די

(חשן הטור הסקיריקון י״ב חודש אינם יכולים להוציא מיד הלוקח. אבל 

משפט רל״ו) נקט, דאפילו אם רק לאחר זמן יש בידם ליקח, אם ירצו 

יכולים להוציא מיד הלוקח. ורבי הושיב בית דין והקילו על הלוקח, דאם 

ריקון אין הבעלים יכול להוציא קנאו אחר ששהתה י״ב חודש בפני הסק

 מידם.

רש״י בד״ה פירש גמ׳, מאי דכתיב אשרי אדם מפחד תמיד אקמצא כו׳. ) טו

(בחידושי אגדות),  המהרש״א, דואג לראות הנולד שלא כו׳. ביאר מפחד

דכיון שאירעה תקלה בראשונים, דהיינו חורבן ירושלים, היה לאנשי טור 

פא דקרא ״ומקשה לבו יפול מלכא וביתר לדאוג על הנולד. וסמך אסי

(ביאורי אגדות) ביאר, דכיון דבאותה שעה היו ביניהם  והמהר״לברעה״. 

הרבה חוטאים דאם לא חטאו לא חרב הבית, וכדלקמיה. היה להם לפחד 

שמא יבא עונש וכדאיתא בקרא, ואף דקרא איירי בדברי תורה כדמייתי 

לאדם לפחד שלא , מכל מקום מייתי ראיה, דכשם שיש התוס׳ בד״ה אשרי

ישכח דברי התורה, כך יש לו לפחד מחטאי הדור, ואין לעשות מעשה 

 שאפשר שיבא ממנו צרה.

המהר״ל ביאר  גמ׳, אקמצא וכו׳ אתרנגולא וכו׳ אשקא דריספק וכו׳.) טז

(ביאורי אגדות), דכאשר היו ישראל בארץ, היה יישוב הארץ בשלשה 

שהיה  ב.ם הברכה. ״השראת השכינה״ ועל ידי כך שרתה בה א.דרכים. 

שהיה יישוב הארץ על ידי מקומות וכרכים חזקים.  ג.בארץ רבוי עם מאוד. 

ולכך כאשר נחרבו, נסתלקו אלו ג׳ המעלות בזה אחר זה. מתחלה חרבה 

ירושלים ונסתלקה שכינה, ולא היתה ברכה בארץ. ולאחר מיכן חרבה טור 

לינאי וכו׳״.  מלכא, שהיה שם רבוי ישראל, כדלקמן ״ששים עיירות היה

ואחר כך חרבה ביתר, שהיא כרך גדול ותקיף שהיה בארץ ולפיכך נקרא 

 ״כרך״ ביתר. 

דאפשר  (חידושי אגדות),המהרש״א ביאר גמ׳, אקמצא ובר קמצא כו׳. ) יז

שליח ביניהם, ולכך בר קמצא אתא אף אחר שהיה זה אב ובנו וטעה ה

ודאי מבקש גם  שידע שהוא שונאו, מפני שהיה סבור אחרי שאביו אוהבו,

 אהבתו לעשות שלום עמו בזה שהזמינו.

, הא קמצא לא עביד מידי, והוה ליה העיון יעקבהקשה גמ׳, שם. ) יח

דקים ליה  הבן יהוידע,למימר, ״אבר קמצא חרוב ירושלים״. ותירץ 

לתלמודא, דבעת שבא בר קמצא, היה קמצא אהובו של בעל הבית יושב 

לבר קמצא מביתו, וכיון דלא מנעו, שם, והיה בידו למונעו שלא יוציאנו 

נעשה גם הוא שותף בנזק שנסתבב מזה, משום דכל מי שיש בידו למחות 

(הובא המהרש״א, ולא מיחה, נקרא הדבר על שמו. ובודאי לפי מה שכתב 

דקמצא ובר קמצא היו אב ובנו, ידע קמצא שיש שנאה  באות הקודמת),

(ביאורי והמהר״ל ום. ומריבה ביניהם, והיה חייב להשכין ביניהם של

אגדות) ביאר, שדרך המקום שיש בו שנאת חנם, שלוקח לו אוהב לחלוק 

 עם אחר ששונא אותו. והכי נמי זאת היתה תכלית התחברותו עם קמצא. 

 

 דף נו ע״א 

 המהרש״א ביאר גמ׳, ואמר הואיל והוו יתבי רבנן ולא מיחו בו כו׳.) א

ידם למחות. ועוד, מפני דלא מיחו, משום שלא היה ב (חידושי אגדות),

(מא:) גבי אגריפס המלך.  בסוטההחנופה שגברה באותו הדור וכדאיתא 

זצ״ל, על פי  יעקב וירמיזביאר בשם הרב הגדול מו״ה ובחידושי חתם סופר 

(קיג:) דהרואה דבר ערוה בחברו, אסור להעיד עליו  בפסחיםמה דאיתא 

דמכל מקום לא  אה,התוס׳ ד״ה שריחידי, אבל מצוה לשנאתו. והעלו שם 

יראה לו שנאה בפרהסיא, משום כמים הפנים אל פנים. ואם כן חכמי 

ישראל דנו הנהגת ״ההוא גברא״ לזכות, דמסתמא ראה בו דבר ערוה 

שמצוה לשנאותו, ואסור לו לגלות לנו, על כן שתקו ולא מיחו. אמנם 

וחנן הנהגתם זו היה משום דהעמידו דיניהם על דין תורה. וכמו שאמר ר׳ י

ל:) לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה. כיון שהיו  בבא מציעא(

צרכים למחות שלפנים משורת הדין היה צריך שלא להראות לו שנאה 

 בפרהסיא. 

 ביארגמ׳, שדא ביה מומא בניב שפתיים ואמרי לה בדוקין שבעין. ) ב

הקרבן (ביאורי אגדות), דהאומות מתייחסים לגוף, ודי להם כאשר המהר״ל 

שלם בגופו שהוא שלימותם. ומום בדוקין שבעין לאו מום הוא, כיון שגופו 

עדיין שלם. אבל ישראל יש להם מעלה רוחנית, ולכך צריכים שיהיו 

קרבנותיהם תמימים אף בדברים שאינם גוף, ויש בעין קצת כח רוחני. 

והאיכא דאמרי סברי, דשדא מום בשפתים דוקא, כי הפה משם יבוא 

הקול, אף כי אין לבהמה דבור, יש לה קול, שאינו גוף. אבל מאן הדבור ו

דאמר דשדא מומא בדוקין שבעין, סבר, שחשיבות הפה הוא בשביל הדבור 

 דוקא שהוא רוחני, אבל בהמה, אף שמוציאה קול, אין הוא רוחני. 

(שם).  המהר״לעיין באות הקודמת. וביאר  גמ׳ א״ל מרדו בך יהודאי.) ג

, שהיו מראים מעלת החלק הרוחני שבאדם, והוא דענין המרידה היה

מעלת בית המקדש. ולפי זה תירץ, למה לא שלחו אל הקיסר שאין הקרבן 

אינו ראוי להקרבה. והוא משום שלא היה מועיל, כיון שהיתה למלכות 

טענה על ישראל שהיו אומרים שירושלים והמזבח שלימות כל הנמצאים, 

ית המקדש מיוחד דוקא לישראל, ומה ועכשיו נתגלה על ידי קרבן זה שב

 שראוי להם להקריב, לא מה שראוי להקריב לאומות. 
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גמ׳, אמר להו רבי זכריה בן אבקולס יאמרו בעלי מומין קריבין לגבי ) ד

(תרנו סק״ח), הוכיח מכאן, דשרי לעבור על לא תעשה מזבח. המגן אברהם 

ף דהיה בעל מפני שלום מלכות, דהא מבואר דמדינא הוה שרי להקריבו [א

(סימן מט אות ז׳) ובקובץ הערות  מום] ורק כדי שלא יאמרו וכו׳ נמנעו.

הקשה, מאי טעמא חשש לשמא יאמרו וכו׳ שהוא איסור דרבנן, הא איכא 

לפני עור שאסור מדאורייתא. ואי נימא דהיינו משום דאיסור לפני עור 

הים  י דברינדחה מפני פקוח נפש, כל שכן איסור דרבנן. ויש שתירצו, על פ

לח.) שביאר הא דאיתא שם, דשלחו למלכות רומי,  בבא קמא(של שלמה 

דשור של כנעני שנגח לשל ישראל משלם נזק שלם, ושל ישראל שנגח של 

כנעני פטור, ולא שינו מפני הסכנה, אף דהתירו ללמדם תורה. והיינו 

לשנות משום, דאף דהותר מפני פיקוח נפש לעבור על דברי תורה, אסור 

. והכי נמי יש לומר הכא, דלא נדחה הא דיאמרו בעלי מומין קריבין התורה

[וצריך עיון, דאם אמנם . שינוי התורהוכו׳, מפני פיקוח נפש, דאיכא בזה 

כך היה צריך לנהוג, מה תלה לה ר׳ יוחנן בענותנותו של ר׳ זכריה, ועיין 

 לקמן באות ו]

ריבה ביתנו ושרפה גמ׳, אמר רבי יוחנן ענותנותו של רבי זכריה הח) ה

דאף שכבר נגזרה עליהם  (בחידושי אגדות),המהרש״א ביאר היכלנו כו׳. 

גלות בעבור שנאת חנם. אפשר, שהבית לא היה נחרב שהיתה המלכות 

חסה עליו אילו היה קרָּבנֹו קרב. אבל עתה שלא נקרב קרבנו היה חמתו על 

  הבית שאמר אין לו צורך בו.

 סבלנותו שסבל את זה ולא הרגו.נותנותו, בד״ה עביאר גמ׳ שם. רש״י ) ו

(פ״ח הרמב״ם דמדינא היה מותר להרגו כדכתב המהרי״ץ חיות,  וכתב

מחובל ומזיק ה״י), דמוסר חייב מיתה, וכן יש לומר שהיה לו דין רודף. אלא 

דר׳ זכריה בן אבקולס לא רצה בענוותנותו להכריע ההלכה, וחשש שמא 

(פ״כ במשקל החסידות) ביאר, דרבי זכריה ובמסילת ישרים לא יכוין לאמת. 

לא שקל במשקל החסידות הנכון, שאין לדון בחסידות, המעשה באשר הוא 

שם לפי מקומו ושעתו. אלא לפנות לכל הצדדים שיוכל לראות, עד שידון 

אם המעשה כשר, או הפרישה ראויה מחמת התוצאות שיהיו למעשה 

ותנותו חשב שאין משקלו נכון לאחר מיכן. ולשון ״ענותנותו״ היינו, דבענ

 ולא הורה כדעתו.

בחידושי הגר״א ביאר גמ׳, החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו. ) ז

ג.), דהא דנקט לשון ״חורבן״ על הבית ו״שריפה״ על ההיכל, וכן  ברכות(

(א, ה), שלא עלה בידם להעלות מדרש איכה בכמה מקומות. היינו על פי 

(חידושי אגדות ובקול אליהו בוהו. את כותל המערבי באש ולכך החרי

ברכות) כתב, ד״החרבתי ביתי״ קאי על מקדש של מעלה ו״שרפתי היכלי״ 

(ה.), ״לא אבוא בירושלים של בתענית קאי על מקדש של מטה, וכדאיתא 

(שער א בנפש החיים מעלה עד שאבוא בירושלים של מטה״. וכן ביאר 

כולת בידם לשרוף בית פ״ד), דרק מכח חורבן מקדש של מעלה, היתה הי

(א, ג) דאמרו לו קמח טחּון במדרש איכה המקדש של מטה, וכדאיתא 

 טחנת.

כתב גמ׳, בן ציצית הכסת שהיתה ציציתו נגררת על גבי כרים וכסתות. ) ח

(סימן כא סק״ג), דמשמע דציציות של שאר העם היו נגררות המגן אברהם 

ם וכסתות. והקשה על הארץ, ורק הוא מחמת עשרו היה מהלך על גבי כרי

(שם ס״ד), דיש להזהר שלא יהיו הציציות נגררים על השלחן ערוך לפסק 

הארץ. ותירץ דיש לדחות, דדוקא הוא, כיון שלבש בגדים ארוכים, היו 

רץ, אי לא היה מהלך על גבי כרים. אי נמי יש ציציותיו נגררים על הא

בד בהם את לומר, דדווקא כשגוררם בשעת לבישה הוי ביזוי, דנראה כמכ

הבית, אבל אם נגררים דרך הילוכן אין קפידא. [ואולי יש לבאר, דלא היו 

ציציותיו של ד׳ כנפות. אלא שהיה לו בגד יקר ששפתו היתה עשויה חוטים 

חוטים, וכלישנא דקרא (יחזקאל ח׳ ג׳), ״ויקחני בציצת ראשי״, וכן יש 

 לדקדק מדנקטה הגמ׳ ״ציצתו״ ולא ציציותיו (ח.ו.)].

ביאר , דרבי צדוק יתיב מ׳ שנין בתעניתא דלא ליחרוב כו׳. גמ׳) ט

דארבעים שנין קודם שנחרב הבית גלתה  (בחידושי אגדות),המהרש״א 

והבן יהוידע (מא.).  בסנהדריןסנהדרין, וחזו בו סימני חורבן, כדאיתא 

פירש, דרצה להגין על ארץ ישראל שהיתה ת׳ פרסה, ששיעור הליכתה מ׳ 

רגלים שתרו את הארץ ארבעים יום, נגזר עליהם מ׳ שנה יום. וכמו לגבי מ

במדבר יום לשנה יום לשנה, וכן עשה הוא להגין על ארץ ישראל שלא 

 תחרב.

 

 דף נו ע״ב

המכתב למד מכאן גמ׳, תן לי יבנה וחכמיה ושושילתא דרבן גמליאל. ) י

), דתכלית הבריאה אינה קיימת בעולם אלא על ידי 265(ח״ד עמוד מאליהו 

רק מחמת בקשת רבי יוחנן בן זכאי ניצלה שושלת מלכות בית דוד, נס, ד

ואם לא קיבלו בקשתו היתה נכחדת. וכן מצינו בדוד עצמו, שעתיד מלך 

המשיח לצאת ממנו, וזכה לבוא לעולם רק מכח אדם הראשון שנדב לו 

שבעים שנה מחייו. וכן מאברהם אבינו שעל פי דרך הטבע לא היה ראוי 

כל זה, שעל פי דרך הטבע אין קיום לרוחניות וקיומה תלוי להוליד, למדנו מ

 בלמעלה מן הטבע.

, איך אפשר הבן יהוידעהקשה גמ׳, ונעשה נס והיה דם מבצבץ ויוצא. ) יא

לקרא לדבר שיצא ממנו חילול שם שמים, ״נס״. ותירץ, שנקרא כן משום 

שבסופו של דבר נעשה טובה גדולה לישראל שניצולו מן הכליה. דעל שאר 

וונות שעשה טען המקטרג, דישראל נמי חטאו. אבל במה שחירף כלפי ע

מעלה, לא היה לו פתחון פה לומר שגם הם עשו כן. וגם הוא לא עלה על 

דעתו לחרף בפיו, אלא לאחר שראה את הדם מבצבץ, וסבר שהרג את 

 עצמו. 

דבא , (בחידושי אגדות) המהרש״א ביארגמ׳, בא יתוש ונכנס בחוטמו. ) יב

ה לפי שחטא שחירף וגידף בדבורו שבא מכח הנשמה שבא דרך לו עונש ז

החוטם למוח, כמו שכתוב ״ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה״ 

 ותרגם אונקלוס ״לרוח ממללא״.

דטיטוס היה , (ביאורי אגדות)המהר״ל  ביארגמ׳, וניקר במוחו ז׳ שנים. ) יג

שגדר הפרוכת. ראש המחבלים ומחבל ומשחית יותר מכל הרשעים, וכמו 

ולפיכך כמדתו נפרע ממנו, שהיתוש היה מנקר במוחו, והיה פועל ומחבל 

 בו בכח מפסיד, כמו מדתו של טיטוס. ועיין באות הבאה.

(ביאורי  המהר״לביאר גמ׳, אמר אביי נקטינן פיו של נחשת וכו׳. ) יד

אגדות), דכח זה שהיה פועל בו היה לו טבע הנחשת שהוא קשה, שנאמר 

) ״ומצחך נחושה״, ובזה פעל בטיטוס השחתה קשה ביותר. (ישעיה מ״ח

״וצפרניו שהוא מסרט בהן של ברזל״, לפי שהברזל יותר קשה ומועיל 

לסרוט ולהפריד, וההשחתה הוא בשתי פנים, האחד שהוא מכה ודוחה 

 האחר להפסידו, והשני הוא כח הקציצה.

 נס.  תירץ, שהיה . והמאירילא נעשה טרפה וכו׳תוס׳ ד״ה וניקר, ) טו
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המהרי״ץ חיות בשם סדר הדורות, כתב גמ׳, אונקלוס בר קלוניקוס וכו׳. ) טז

(יא.), דכשמת בעבודה זרה דאין זה אונקלוס הגר בעל התרגום. דהרי מצינו 

רבן גמליאל הזקן שרף עליו אונקלוס הגר כליו, הרי שחי בזמן פטירת רבן 

ף בנו רבן גמליאל הזקן, ורבן גמליאל הזקן קדם הרבה לטיטוס, שהרי א

שמעון נהרג ב׳ שנים קודם החורבן, ונעשה רבן יוחנן בן זכאי לנשיא, עד 

כאן גרס ״בר  ובהגהות הגר״אשחזרה הנשיאות לרבן גמליאל דיבנה. 

(ורשא, פרשת בתנחומא אחתיה דאנדריינוס״, עוד הביא, דהוא נזכר 

  משפטים סימן ה), ושם הגירסא ״עקילס הגר״.

ד״ה (יג:) התוס׳ בחגיגה  ביארונעשה ראש. גמ׳, כל המיצר לישראל ) יז

בטעמא דמילתא, שלא יאמרו אומות העולם ביד אומה שפלה מסר  שלא

(במדבר קדמות מערכה כ אות ז׳) ביאר, דהוא לטובת והחיד״א את בניו. 

ישראל, שעל ידי שנעשה ראש ניטלת ממנו הבחירה, וכדכתיב ״לב מלכים 

(ח״ג במאמר ובמכתב מאליהו . ושרים ביד ה׳״ ולא יוכל להרע לישראל

הגלויות) כתב לבאר, שאין ענין הגלויות עצם הצרות, אלא הנסיון שבהן 

אם נתחזק באמונה על אף הסתר הפנים וחשכת הגלות. ולכך המיצר להם 

 נעשה ראש ומתחזק. ונראה כביכול שה׳ עזבנו חס ושלום. 

 

 דף נז ע״א

 ),ח״א(המהרש״א  ארביגמ׳, כל הנוגע בהם כאילו נוגע בבבת עינו. ) א

דכמו שכל הנוגע בבבת עינו הוא משחית אורו, כן הנוגע בהן לרעה 

 (ד.). בבבא בתראמשחית ומכבה אורו של עולם כדאיתא גבי בהורדוס 

המהר״ל ביאר גמ׳, כל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת. ) ב

נויים (באר הגולה תחילת באר השני ובנצח ישראל פ״ה), כי דברי חכמים ב

על פי השכל האלקי, שנבדל לגמרי מן האדם הגשמי, דאין השכל מחובר 

לגוף כחלק ממנו אלא מצוי בתוכו כגר בארץ. ומי שלועג על דברי חכמים 

מתרחק מן השכל האלקי וממעלתו, ודומה לחומר היוצא מן האדם לרוב 

 פחיתותו, ולכך ראוי להיות נדון בהם.

אי מהאי טעמא,  הבן יהוידע,הקשה  גמ׳, כלומר פרו ורבו כתרנגולים.) ג

היה להם להוליך לפניהם דגים, שפרים ורבים ביותר, כמו שנאמר 

(בראשית מ״ח ט״ז) ״וידגו לרוב בקרב הארץ״. ותירץ, דהם רצו לעשות 

הסימן בבריות חיות, אבל בדגים אי אפשר לעשות כן בעודם חיים, משום 

ותר משאר עופות, שבצאתם מן המים מתים. והא דבחרו בתרנגולים י

(ק:), מדה טובה למדנו מן תרנגול, דמפייס ואחר כך  בעירוביןמשום דאיתא 

בועל, ועוד דאמרו עתידה אשה שתלד בכל יום, ומייתי שם מעין זה, 

 בתרנגולת שמטלת ביצה בכל יום.

(בחידושי אגדות), המהרש״א הקשה  גמ׳, דוד אתמוהי קא מתמה.) ד

לשון אחד אמרו. ודוחק לומר, דלפי  ומהיכא משתמע טפי בדוד דתמה הא

כוונת הלב ברור לנו שדוד הוה מתמה טפי מההוא גברא. ותירץ, דדוד לא 

קאמר האי קרא בלחודיה, אלא בתוך כוליה מזמורא דמספר בו ישועת 

אלהינו, ״ויך יואב את אדום גו׳״, וסיים בו ״מי יובילני עיר מבצר מי נחני 

אלהים זנחתנו״ דרך תמיה, מה שאין עד אדום״, ואהא ודאי קאמר ״הלא 

ובמדרש  כן האי גברא אמר להאי קרא לבדו, ולא מתשמע דרך תמיה.

(פרשה ב׳ פ״ד) איתא, דבשעה שהיו יוצאים למלחמה היה אומר ״לא  איכה

 תסעוד ולא תכסוף״.

גמ׳, שישים ריבוא עיירות היו לו לינאי המלך בהר המלך וכל אחת וכו׳ ) ה

(בנצח ישראל פ״ו), שקשה לצייר המהר״ל העיר  כפליים כיוצאי מצריים.

שהיו בהר המלך כל כך הרבה עיירות ושבכל עיר כל כך הרבה ישראל, 

וגם שיהיו המספרים שווים זה לזה בכל המקומות. אלא, דנקטו חז״ל 

מהות הרוחנית שהיה לטור מלכא היה ראוי למספר זה, משום דמצד ה

 שתשרה בה הברכה והריבוי כל כך. 

דמהא  הבן יהוידע, הקשה כפר ביש דלא יהבי ביתא לאושפיזא וכו׳.גמ׳, ) ו

משמע דהוו כאנשי סדום, ומהא שזכו לריבוי עצום כפלים כיוצאי מצרים 

נראה, שהיו אנשים טובים. ותירץ, דהא דלא יהבו ביתא לאושפיזא, 

כוונתם לטובה היתה, כי ריחמו על עניי העיר. דמאחר דהוו בה ריבוי 

המהרש״א  תוספו עליהם אורחים רבים, יתייקר השער. אבלאכלוסין, אם י

ביאר, דלהפליג הענין קאמר, דאף שהיו כפלים כיוצאי ) (בחידושי אגדות

ביאר, דקבעו בית מיוחד  ובעין אליהו מצרים, לא נמצא ביניהם אדם טוב.

לאורחים, וכל אחד נתן מעות לצרכן, אך משום דלא הניחו להתאכסן 

 ש.בביתם נקראו כפר בי

(בחידושי המהרש״א  דקדקגמ׳, אל תגע בי שאין לי כתובה ממך. ) ז

דמהכא משמע קצת, דארוסה אין לה כתובה. אמנם כתב, דאפשר  אגדות),

לומר דכיון דשבויים היו והעובד כוכבים קונה את ישראל, וכל מה שקנה 

 עבד קנה רבו לכך אין לו כלום להשתעבד לכתובתה. 

העין ביאר ומצאו אב ובנו שבאו וכו׳. גמ׳, נחסר השער דינר ובדקו ) ח

דממה שכאשר עשה אחד עבירה תיכף נענשו. מוכח, שהיו כולם אליהו, 

צדיקים. ולכך דיקדק ה׳ עמהם תיכף. ולכך נמי מיד כאשר נסקלו, הְחזיר 

 השער למקומו.

 הא (בחידושי אגדות),המהרש״א  ביאר גמ׳, גדע בחרי אף כל קרן וכו׳.) ט

ביתר דווקא. משום, שהמלכות נקראת ״קרן״ בכל  דדרשו האי קרא אחורבן

בביתר, שהרי טעה בו רבי עקיבא שיהיה מלך  ָמלךמקום, ובן כוזיבא 

 המשיח כדאיתא במדרשות.

 

 דף נז ע״ב

(לאוין במגילת ספר הקשה גמ׳, מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. ) י

בלו גרים (סוף בשלח), ״נשבע הקב״ה שלא יקבמכילתא קטו), מהא דאיתא 

החזון איש מעמלק״, ואם כן איך קיבלו גרים מבני בניו של המן. ותירץ 

(יורה דעה קנ״ז ה׳), דיש לומר דמבני בניו נתערבו באחרים, ולכך קיבלו 

(מצוה תר״ד אות ה׳) דלאחר שבא  המנחת חינוךאותם. וכן מצינו שכתב 

(בעינן ובעמק ברכה סנחריב ובלבל את האומות כל דפריש מרובא פריש. 

מחיית עמלק) תירץ, דכיון דכל האיסור לקבל גרים מעמלק הוי מדין מחיית 

עמלק, שהוא מצות עשה.  לכך פשיטא דבדיעבד אם קבלו אותם חלה 

(ישעיהו פמ״ד ד׳) דאף לכתחילה  מרש״יהגירות. אמנם הוכיח בסוף דבריו, 

 מקבלין אותם.

הבן יהוידע,  ביאר גמ׳, הקול קול יעקב, הקול זה אדריינוס קיסר וכו׳.) יא

הא דראה יצחק אבינו ברוח הקודש שתים אלה, ולא ראה מה שהרג 

נבוזראדן רי״א רבוא בבקעה אחת, וצ״ד רבוא על אבן אחת. משום דראה 

 אותה שעה, מה שעושין בני עשו, ונבוזראדן לא היה מזרעו.

הבן פירש גמ׳, אין לך תפלה שמועלת שאין בה מזרעו של יעקב. ) יב

רעו היינו ממדתו, כי המידות נקראים תולדות של הצדיקים, דמז יהוידע,

(בראשית פרשה ל ו), תולדותיהם של צדיקים רבה  במדרשכמו שאמרו 

 זדף נ – ונסכת גיטין דף מ

 התשע"ו  בטש טכ – בטש חכ



 

 
  
 

 טו

מצוות ומעשים טובים, ויעקב אבינו מידתו אמת, וצריך שיהיה המתפלל 

מהתפלל במידת אמת, שלא יהיה כאותם דכתיב בהם (ישעיה כ״ט י״ג), 

 פיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני״. ״יען כי ניגש העם הזה ב

(בחידושי אגדות), למה אמר כל אחד פסוק המהרש״א דקדק גמ׳, שם. ) יג

אחר ולא אמרו כולם פסוק אחד. ועוד, אמאי לא הביאו הפסוקים כסדר 

שהם כתובים בתורה. ותירץ, דז׳ בנים אלו נהרגו על קידוש השם בז׳ ימי 

ותו יום שנהרג בו, והאריך השבוע, וכל אחד הביא קרא מענינו של א

ביאר, דהיו לו שבעה מיני עבודה זרה, ולכל אחד והבן יהוידע בביאורם. 

הוציא עבודה זרה אחרת. ומשום הכי כל אחד הביא לו הוכחה חדשה 

 מפסוק אחד.

, איך הותר בעץ יוסףהקשה גמ׳, אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה וכו׳. ) יד

דמפני שחייה היו ה עיניים, היפלה למסור עצמה מרצונה. ותירץ בשם 

 מרים לה ממות, הותר לה להמית את עצמה.

הבן הקשה גמ׳, רבי יהושע בן לוי אמר זו מילה שנתנה בשמיני.  ) טו

מהיכא מוכח על המילה. ועוד למה הדגיש ״שנתנה בשמיני״. יהוידע, 

וביאר, דאיתא בתיקונים ״מי יעלה לנו השמימה״ (דברים ל׳ י״ב), ראשי 

, וסופי תבות ״הוי״ה״, ועל זה רמז הכתוב, ״כי עליך״ זו מילה תבות ״מילה״

שרמוזה למעלה משמך, ״הורגנו כל היום״. ומסיים נחשבנו כצאן טבחה, 

כאדם ששחט צאן כדי לאכול מבשרם בשמחה, כן מוציא דם מן הנימול 

בשמחה. ולכך פירש ואמר ״שנתנה בשמיני״, דהטעם דנתנה בשמיני מפני 

הוי״ה, שהוא בן שמנה אותיות, ד׳ דשם הנכתב ״הוי״ה״ שיש בה יחוד שם 

וד׳ בנקרא ״אדנ״י״. דהיינו ד׳ אותיות במחשבה, וד׳ בדיבור. והטעם שנרמז 

שם הוי״ה עם המילה בפסוק אחד, כי במילה נעשה יחוד השם, כנזכר 

 בספרי המקובלים.

ביאר גמ׳, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהם. ) טז

(ביאורי אגדות), כי התורה שהיא רוחנית והגוף שהוא גשמי שני ל המהר״

הפכים הם. ולפיכך אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. 

דהיינו, שגופו אינו נחשב אצלו כלל ביחס לתורה. ושוב אין כאן שני 

 הפכים, אלא הכל ענין אחד הוא. 

 

 דף נח ע״א

, דהשואל פירש הכתוב הבן יהוידעביאר גמ׳, אמר ליה גם כל חלי וכו׳. ) א

באופן אחר. שבא לומר, דאף שכתבתי לכם כמה גזרות, יש עוד כמה 

גזירות אשר לא נכתבו, ולא קאי על אחת בלבד. והוא מה שאמר לו ״אי 

מטאי לגבי דהאי קרא״, הייתי מבין שיש כמה וכמה גזרות שלא נכתבו, 

צריך ולפירושך, שבא  ולא הייתי שואל על אותה גזרה שלא נכתבה. ואיני

 הכתוב לרמוז על גזרה זו דוקא, שלא כתבה כיון שהיא דבר מגונה. 

מה  הבן יהוידע,הקשה  גמ׳, אמר מובטחני בו שמורה הוראה בישראל.) ב

דבר חכמה מצא בו, והלא רק אמר סיום הפסוק שזה כבר למדו בבית רבו. 

א׳ דרוש י׳), (חלק  היערות דבש(שעל העין יעקב) בשם הגאון יעקב ותירץ 

מה.), ״אין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהן״, לעיל דאף דקיימא לן (

מכל מקום נתבאר בפוסקים (יורה דעה רנ״ב  התוס׳ ד״ה כל.וכמו שהעירו 

ס״ד ובנושאי כלים שם), דאם רוצה לפדותם לפנים משורת הדין, הרשות 

ה יעקב וכו׳״ בידו. וכוונת רבי יהושע בן חנניה כשאמר ״מי נתן למשיס

היתה לומר, דאם אפדך בממון רב, אגרום שינתנו ישראל לבוזזים, על ידי 

השיב התינוק. אמת, שמעיקר הדין שיִישּבּו מהם כדי להרויח ממון. ועל כך 

חטאנו לו״, דלא חרבה ירושלים אלא על שלא אבו  זוצדקת, אבל ״הלא ה׳ 

ירושלים אלא על (ל:) ״לא חרבה בבבא מציעא בדרכיו הלוך, וכדאיתא 

שדנו בה דין תורה״ ולא נהגו לפנים משורת הדין. וכדאמרו ״והלכת 

בדרכיו וכו׳״ מה הוא רחום אף אתה הוי רחום. ועל כך אמר, מובטחני בזה 

. כי יפה הורה. ואמר ״איני זז עתהשמורה הוראה, לא להבא, אלא כבר 

 מכאן עד שאפדנו בכל ממון שפוסקין עליו״. 

 הבן יהוידע, הקשהעל זה וגעו בבכיה עד שיצאה נשמתם. גמ׳, נפלו זה ) ג

למה געו בבכייה, אדרבה צריכין היו לשמוח, זה ניצול מביאת שפחה, וזו 

נצולה מביאת עבד. ותירץ, דהם היו חסידים גדולים, וגעו בבכיה גדולה, כי 

זה נצטער על אשר קרא על אחותו בלילה שם שפחה, וזו נצטערה על אשר 

  ה שם עבד.קראה על אחי

דהגם דהיה המהרש״א, ביאר גמ׳, ועל אותה שעה נתחתם גזר הדין. ) ד

עבירת יחיד. כיון שהיה בידם למחות ולא מיחו, נחתם גזר הדין לכולם. 

ביאר, דיש ללמוד מכאן, דדבר המתנגד לשכל והוי בכלל ״דסני והיעב״ץ 

תר עלך לחבריך לא תעביד״, הריהו חמּור מאוד, ושנוא בעיני המקום יו

מעבירות חמורות מפורשות. ולפיכך נענשו הרבים בשביל שלא חששו על 

 הדבר, ולא מיחו בו על מעשהו המגונה.

(חדושי  המהרש״אביאר גמ׳, ואמרי לה על שתי פתילות בנר אחד. ) ה

אגדות), דשתי הלשונות בפליגי באופן המעשה. דללשון הראשון בשעה 

עה, היינו מה שעסקו שהיתה אצלו ג׳ ימים לא נגע בה. ועל אותה ש

להסיתו לגרשה ולהשתעבד בכתובתה, נגזר הדין. ולישנא דאמרי לה וכו׳ 

סבר, שעבר בה עבירה בהיותה אשת איש, ונאסרה עליו אף שנתגרשה. 

 ועל זה נחתם גזר דינם.  

הים של אי נמי משום דמופלג בחכמה היה. כתב  תוס׳ ד״ה כל, בסוה״ד,) ו

תי על מהר״ם מרוטבורק ז״ל שהיה תפוס (לעיל פ״ד סימן סו), ״שמעשלמה 

במגדל אייגזהם כמה שנים, והשר תבע מן הקהילות סך גדול. והקהילות 

היו רוצים לפדותו ולא הניח, כי אמר ״אין פודין את השבויים יותר מכדי 

דמיהם״. ותמה המהרש״ל, מאחר שהיה תלמיד חכם מופלג, ולא היה 

פדותו בכל ממון שבעולם. ואם כמותו בדורו בתורה ובחסידות, הא שרי ל

מרוב ענוותנותו לא רצה להחזיק עצמו לתלמיד חכם, מכל מקום היה לו 

לחוש על בטול תורה כאשר כתב בעצמו, שיושב בחושך וצלמות בלי תורה 

ואורה, ואין לפניו ספרי הפוסקים והתוס׳, ואיך לא חש לעוון ביטול תורה 

יפדוהו איכא למיחש דיעשו מאחר שרבים צריכים לו. ותירץ, דסבר דאם 

כן לכל גדולי התלמידי חכמים המופלגים שבדור. עד שלא יספיק ממון 

הגולה לפדותם, ותשתכח התורה מישראל. באמת מאותה שעה  פסקו 

 מלתפוס חכמי הגולה.

המהרש״א וכו׳ איכא למימר השני נוח לי. הקשו רש״י ד״ה לך חזק וקני, ) ז

 א.פירש ב׳ טעמים.  ה מקחו בטל,ד״ (נה:) והמהר״ם שיף, דרש״י לעיל

השני נוח לי וכו׳, ולמה נקט רש״י הכא רק  ב.דאיכא למימר מיראה עבד. 

את הפירוש השני. ותירצו, דפירש כן לסברת רב. ומשום דטענת השני נוח 

לי, אינה אלא בשאמר לו לך חזק וקני. אבל בכתב שטר, אינה טענה, וקנה. 

אה עבד, היינו אליבא דשמואל, והא דפירש לעיל הטעם דאמרינן מיר

דסבר דבשטר נמי לא קנה, והיינו משום דטעין מיראה מכרתי. {ועיין באות 

 הבאה} 
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וכתב, דודאי דטעמא אינו אלא  רש״י, תמה עלהרשב״א  שם. ,בא״ד) ח

משום דאמר נחת רוח עשיתי לסיקריקון, ומכר משום איבה ויראה. והוכיח 

קיריקון, לדינא דלקח מן האיש וחזר מהא דסמכו במתניתין דין ס א.דבריו, 

שהרי  ב.ולקח מן האשה, שהוא משום טענת נחת רוח עשיתי לבעלי. 

מח.), רב המנונא לרב הונא דאמר תליוה וזבין  בבבא בתראאותיב מינה (

 ג.זביניה זביני. דאלמא משום דאנוס הוא, ולא משום טענת השני נח לי. 

שמואל דאמר עד שיכתוב לו דאם כן  ד.דבמכר לא שייך השני נח לי. 

אחריות, סבר דאף דקא עביד מעשה, דהיינו כתיבת השטר, מצי למימר 

(ל:) שמואל דאמר כאדמון,  בבבא בתראהשני נח לי. ואם כן למאי דאיתא 

דאלו לרבנן כיון דקא עביד מעשה לא מצי למימר השני נח לי. [ועיין באות 

 הקודמת]

 

 דף נח ע״ב

ברש״י ד״ה טוענין ליורש,  אכלה ג׳ שנים וכו׳.גמ׳, לקח מן הסקריקון ו) ט

, ״או מכרה לאחר ואכלה ג׳ שנים״, ומשמע דפירש שהאחר בתוה״ד כתב

להדיא, דהא דנקט אכלה שלש שנים הרשב״א אכלה ג׳ שנים. וכן ביאר 

וחזר ומכרה לאחר, לאו דוקא. אלא אפילו אכלה יום אחד וחזר ומכרה, 

 ו. ואכלה לוקח שני ג׳ שנים טוענין ל

(כג.) פלוגתא בבבא בתרא , פירש וכו׳ דלא מצינו התם תוס׳ ד״ה כגון זה ) י

כתב דיש ליישב, דרש״י נתכוון לפלוגתא דרב ורבי חייא  והפני יהושעבזה. 

(מ״א:), גבי האי דדר בקשתא בעליתא. דשקלו וטרו התם,  בבבא בתרא

בעי.  בהא דאמרינן הבא בירושה אין צריך טענה, אי אמרינן דראייה מיהא

ומשמע דהיכא דלא מייתי ראיה שהיתה ביד מי שמכרה לו, לא טענינן 

ליה. ולפי זה אפשר דהכא כמאן דליכא ראיה דמי, דממה שהוחזק הלוקח 

 בשדה אין ראיה שבאתה לו מיד בעל הבית, אלא מיד הסיקריקון.  

(בהשגותיו כז. ה הראב״ד הקשגמ׳, אין לבעלים על לוקח שני כלום. ) יא

), מאי טעמא חשיב חזקה, הא יכול הבעלים לטעון דמחמת מדפי הרי״ף

יראת הסקריקון היה ירא למחות ביד המחזיק, כשם שירא לסרב במכירתו. 

ותירץ, דאיירינן בגוונא שלא ידוע שלקחה מסקריקון עצמו, אלא שהיה 

ידוע דשדה זו נלקחה על ידי סקריקון, ולא נודע אם פדאה הבעלים מידו. 

לקחה מיד הסקריקון, אלא מיד הבעלים. ונאמן, וללוקח והלוקח טוען שלא 

כתב, דאין לתרץ כן, דמלישנא דברייתא אבל הרשב״א שני אנן טענינן הכי. 

״לקח מן הסקריקון״, משמע דידוע דלקחה מן הסקריקון עצמו. לכך ביאר, 

דסתם מאן דזבין  ב ברש״י ד״ה טוענין ליורש,דרש״י נשמר מקושיא זו, שכת

דע ידע, ולא שדי זוזי בכדי ללוקחה אם לא על פי בעלים. מסקריקון מי

וביאר דכוונתו, דמכח חזקה זו אמרינן דודאי לא קנאה מסקריקון עד 

שלקחה תחילה מבעל הבית. עוד תירץ הרשב״א, דכיון שתקנה ידועה 

היתה אצל הכל דהלוקח מסיקריקון קנה, ובלבד שיתן לבעלים רביע, חזקה 

לים כדין, ומיהו דוקא שאכלה שלש שנים אחר שנתן המעות וקנאה מהבע

 סיקריקון דהשתא איכא רגלים לדבר הא לאו הכי לא.  

דלפי  הרשב״א,כתב גמ׳, תנו רבנן הבא מחמת חוב ומחמת אנפרות.  ) יב

קלא.) ד״אנפרות״ היינו, שאונס ולוקח בלא נתינת בחולין ( רש״ימה שביאר 

יוה ויהיב היא. ואפילו דמים. ניחא הכא, דמדינא תחזור בלא כלום, דתל

הכי בבבל דאיכא דיינים הממונים על הגזילות, מקחו קיים. כיון שהיה יכול 

לטעון לפניהם, והוא לא טען שמע מינה דמחיל ליה. ואף לפי מה שפירשו 

ו שנותנין קצת דמים. אין כוונתם כן התוס׳ [אין ידוע היכן] ד״אנפרות״ היינ

 נתינת דמים.   בכל מקום והכא נמי יפרשו שהוא ללא

דהיינו תקנת רש״י בד״ה אין בו, פירש גמ׳, אין בו משום סקריקון. ) יג

תשלום רביע, דכיון דלא גמר ואקני אגב אונס מיתה, צריך הלוקח להחזיר 

בתוס׳ הרא״ש, וכתב  .(סימן יז)הרא״ש הקרקע לבעלים בחנם. וכן פירש 

פרות, דמה שכתב רש״י דחוזרת בחנם, לא קאי אלא על הבא מחמת אנ

ומשום דנטלה שלא כדין. אבל בבא מחמת חוב פשיטא דצריך הבעלים 

ביאר, דלרש״י אין פירוש ״חוב״ והרש״ש להחזיר ללוקח כשיעור דמי חובו. 

(פ״י הרמב״ם שהישראל חייב לו, אלא דהגוי העליל עליו שחייב לו. אמנם 

 פירשו, דכיון שלא נתכוין העכו״ם לחמסהוהתוס׳ רי״ד מגזילה ה״א), 

ממנו, אלא גבאה בחובו, לא חשיב סיקריקון. ואפילו בדמים אין יכול 

הבעלים להוציא הקרקע מהלוקח, דמדלא בא לפדותה ממנו, שמע מינה 

(חשן והשלחן ערוך שהסכים שיטלנה הגוי בפרעון חובו, ונחלטה בידו. 

, למה לא הזכיר דעת הסמ״עמשפט רל״ו ס״ז) פסק כהרמב״ם, ותמה עליו 

 ש.  רש״י והרא״

התוס׳ אם שהה וכו׳ אלא מחזיר לו הקרקע בחנם. רש״י ד״ה אין בו,  ) יד

אי נמי מבריח ארי, ובבבא מציעא  ד״ה (נח.)תוס׳ בבבא קמא  הרא״ש,

, דפליג על רש״י ופסק בתשובהרבינו גרשום, הביאו שיטת ד״ה אם, (לא:) 

שם ביאר, דהיכא דידוע שאם לא  והר״ידאין הקרקע חוזרת לבעלים בחנם. 

היה קונהו ישראל, היה הגוי מוכרו או נותנו לגוי אחר, והיה אבוד מן 

הבעלים לגמרי. פשיטא דלא חשיב ״מבריח ארי״ כיון שמצילו מן ההפסד, 

ולכך צריך לתת ללוקח כל הדמים ששילם עבורה, וכדאמרינן גבי מקדים 

ברועים, דנותן עד כדי דמיהן. אלא אפילו יודע בודאי שאם לא היה קונהו 

ישראל היה חוזר לבעלים בדמים הללו כל שעה שירצו, דהשתא אין ה

מצילו מן ההפסד, מכל מקום אין לדמותו למבריח ארי. דכיון שיצא הבית 

מחזקת ישראל ובא ליד הנכרי, וזה מוציאו מיד הנכרי ומחזירו ליד ישראל, 

לא דמי למבריח ארי. ונוטל מה שההנהו. ואין צריך הבעלים לתת ללוקח 

 י הקרקע, אלא לשלם לו דמי הנאתו. כל דמ

הוכיחו ד״ה דוקא, (מד.) גמ׳, אימא אחולי אחיל. התוס׳ בבבא בתרא ) טו

מכאן דאיכא יאוש בקרקע, דמשמע דמהני הא דאחולי אחיל לעכו״ם 

(סימן שעא סק״א), דחה בשם אחיו ובקצות החשן שתהא הקרקע בחזקתו. 

(סימן והריב״ש וגיין) (בס הרשב״אאת ההוכחה מסוגיין, על פי מה שכתבו 

דודאי בגזל לא מהני יאוש בקרקע. אבל היכא שהאנס בא עליו , רצ)

בעקיפין מצד אחר, וכדי להיפטר ממנו אומר לו הישראל שא קרקע 

והניחני. אף דבעלמא תלוהו ויהיב לא מהני, היכא דאיכא בי דוור איכא 

ון דאיירינן כתב, דהכא כיובחידושי הר״ן הוכחה דגמר ויהיב אגב אונסיה. 

בגוונא שלקח מהאנס, וחזר וקנאה מהבעלים, אחולי אחיל ומקחו קיים. 

 אבל בלא חזר ולקחה לא קני, דאין קרקע נקנית במחילה.

דהיינו על התוס׳ ד״ה למכתב,  פירשוגמ׳ סבר למכתב ליה טירפא. ) טז

כל בני הבאגא. [וכן משמע מלשון רש״י  הבעלים הראשונים ולא על

דהיינו שלא מכרו לו,  ואם כן אין  נתנוהבסוד״ה  מבני באגא שכתב שהם 

ביאר דסבר למיכתב טירפא, אכולהו בני  הרשב״אלו עליהם כלום] אמנם 

באגא דזבנוה ניהליה. [דהיינו שמלבד מה ששילם למלך המס, גם שילם 

ת הקרקע.] והיינו שיטרוף מהם את לבני הבאגא עבור הזכות לאכול פירו

דמי הפירות של ב׳ השנים שכבר שילם להם עבורם, [שאותם יגבו הבעלים 
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 שחזרו].  

, ד״עשיתו רש״י בד״ה  אם כן פירשגמ׳, אם כן עשיתו סיקריקון. ) יז

סיקריקין״ היינו המלך, וממילא יש על גידול ״דין סיקריקון״ דאמרינן 

וכו׳ והאי נמי לא יפסיד מה שנתן  במשנה אחרונה, שאינו מפסיד כלום

ביאר, ד״עשיתו סיקריקין״ היינו לבני הבאגא שמכרו הרשב״א  למלך. אמנם

[עיין באות הקודמת], כאלו הם אנסין, ודינם כסיקריקון שהקונה ממנו קנה 

קרקע, דבעלים אגב אונסייהו מחלי גביה, ומשום הכי כתבת ליה טירפא. 

לו, אבל פירות אין לו. והיה לך לומר  דאי לא קנה, נהי דמעות שנתן יש

שישלמו הבעלים שחזרו כמה שנתן כדין לוקח מסיקריקון ויש ביד בעלים 

ליקח, שמחזירין ללוקח מה שנתן, והיתר במה שיש בין מה שנתן לדמי 

הפירות, יתנו בני הבאגא. לפי שהבעלים פטורין ממנו כדין נותן לבעלים 

 רביע.

 הרשב״אכתב  ׳ הניח מעותין על קרן הצבי.גמ׳, אלא אמר רב הונא וכו ) יח

דהיינו משום דלא קנה הקרקע, דלאו סיקריקון הוא, דהא  הרמב״ן,בשם 

לא מכרו לו מחמת אונסא. וכיון שכן אף מה שהוציא המס על השנים 

הבאות לא יטול, דהוה כפורע חובו של חבירו שהוא פטור. (כדאיתא 

(בהשגות כז. הראב״ד ״ב). אבל (פי״ג ה בירושלמי ובכתובות(לג.)  בנדרים

מדפי הרי״ף) כתב, דאיירינן בגוונא  שהמלך שינה הגזברין, ולא ידעו 

החדשים שפרע גידל ב׳ שנים נוספות וחייבו הבעלים לשלמם שוב, דאי לא 

שינה למה הניח מעותיו על קרן הצבי, הרי המס שהבעלים רוצים לתת 

לא יבקש מעותיו פעמיים  למלך, יתנו לגידול במקום מעותיו, שהרי המלך

 מגזבר אחד, ולא דמי לפורע חובו של חבירו.

 

 דף נט ע״א

רש״י ד״ה מתחילין, בתוה״ד,  פירשגמ׳, ודיני נפשות מתחילין מן הצד.  ) א

 (יח:)ובסנהדרין  דהשאר נכנעין מפניו שלא לחלוק עליו משום לא תענה.

רין פרק ד׳ (בפירוש המשניות סנהדהרמב״ם  וכן פסק ביאר.ד״ה לא תענה 

מ״א), דאחר שאמר הגדול שבדיינין, ילפינן מהאי קרא דאסור לחלוק עליו. 

, דליכא ר׳ פנחס הלוי(רבינו קרשקש), הביא בשם אחיו  הריטב״אאבל 

איסור בדבר, ואדרבא מחוייב לענות על רב אם ראה לו זכות, וכדאמרינן 

בפני רבו וראה לא.), מנין לתלמיד היושב  ובשבועות(ו: עיין שם  בסנהדרין

חובה לא׳ וזכות לא׳ מנין שלא ישתוק, תלמוד לומר ״מדבר שקר תרחק״. 

אלא דהתורה ציותה שינהגו באופן שלא יהא צריך לענות על רב, דהיינו 

 על ידי שיתחילו מן הקטן. 

עיין מה גמ׳, שאני מנינא דרבי דכולהו מניינהו מן הצד הוו מתחלי. ) ב

דהיינו משום שרבי  ביאר,רבינו קרשקש) רש״י ותוס׳. והריטב״א ( שפירשו

גדול היה מאד, וכדאמר בהמשך, ״מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה 

וגדולה במקום אחד״, ואין לך אדם שלא יכניס דבריו מפניו. אפילו בדיני 

 ממונות. [והיינו לפירושו באו  הקודמת].

שני אמאי לא מ המהר״ם שיף, הקשה גמ׳, והא הוה אלעזר הוה פנחס.) ג

״הוו זקנים״ כדמשני אצל פנחס, דהא משמע דפנחס ואלעזר היו באותו 

הזמן דלכך לא מני לאלעזר. ותירץ, דרק לזקנת פנחס היו זקנים חשובים 

 כמותו, ולא בתחלתן. משום דזקנותן גרמה להם החשיבות. 

 (חידושי אגדות), המהרש״א הקשהגמ׳, הא הוה שאול הוה שמואל. ) ד

ל היה נביא כמה שנים קודם שנמשח שאול הוה ליה דלכאורה, כיון דשמוא

הוה שאול. ותירץ, דכל גדולה למיפרך בהיפך, הא הוי שמואל ולשנויי ד

רבי, או מלך כמו שאול, או כהן גדול  דקאמר הכא, היינו שהיה נשיא כמו

יותר מאחד מאלו. והא דקאמר  גדולתוכמו אלעזר, אבל שמואל לא היה 

גדול בתורה ולא היה בשאול תורה וגדולה  ״הוה שמואל״, היינו שהיה

במקום אחד, וכתב, דכן צריך לפרש בהא דמשני הוו זקנים והוה עירא 

 והוה שמעי, דהיינו שהיו גם כן בעלי תורה.

(לו.) ד״ה שמעי, ביאר,  רש״י בסנהדרין גמ׳ שלמה הוה שמעי בן גרא.) ה

עמו (פי״ט) שירדו  בשמואל ב׳דגדלותו של שמעי נראתה במה דאיתא 

 לקראת דוד אלף איש.

(פכ״ט מהלכות מכירה הלכה ב׳), מתני׳, חרש רומז ונרמז וכו׳. הרמב״ם ) ו

מייתי לדינא דמתניתין בין בחרש שאינו מדבר ואינו שומע, ובין בחרש 

(חושן משפט סימן רלה סקנ״ד), בביאור הגר״א המדבר ואינו שומע. וכתב 

איכלל ביה נמי חרש  דלשיטת הרמב״ם כל היכא דשנו במתניתין ״חרש״,

המדבר ואינו שומע, ורק היכא דתנו ״חרש״ בהדי ״שוטה וקטן״ מיירי באינו 

 (ב.). חגיגהמדבר ואינו שומע דווקא, ודייק כן מהסוגיא בריש 

המהרש״א רב נחמן וכו׳ ולא בגיטין ובקרקעות. ביארו  רש״י ד״ה קמ״ל,) ז

לענין קפיצה,  דמה שכתב רש״י ״ולא בגיטין״ לא קאי אלא והמהר״ם שיף,

אבל לענין רמיזה מהני כדמפורש בגמרא. עוד ביארו דהא דהוסיף רש״י דין 

קרקעות, אף דלא הוזכר בגמרא, היינו משום דאתי ליישב, דלא נימא הא 

דאמרה מתניתין במטלטלין לא אתא אלא לאפוקי קרקע, דלא מהני בה 

ה לא מהניא קפיצה. ולעולם בגיטין מהני, לכך ביאר, דבקרקע אפילו רמיז

 )(שםוהראב״ד (פכ״ט ממכירה ה״ב),  הרמב״םוכל שכן קפיצה. וכן פסק 

 פליג, דמהני מכירת חרש ברמיזה אף בקרקעות.

, דכיון דטעמא לא הוי הרשב״אכתב גמ׳, וטעמא מאי משום כדי חייו, ) ח

לכך אי אית ליה אפטרופוס אין ממכרו ממכר,  אלא משום כדי חייו,

אבל יש שם אפוטרופא אין מקחן מקח ואין ממכרן (ע:) ״ בכתובותוכדאיתא 

(בשער שלישי של ספר המקח), שלא  רב האי גאוןממכר״, והביא בשם 

וכדאמרינן הכא ״משום כדי חייו״, ואם יש שם ממון  אלא לכדי חייוימכור 

הרמב״ן הרבה נותנין לו מקצת לסחורה, כדי שיתלמד מקח וממכר. אבל 

ממכרו ממכר, לא פלוג בין מוכר לכדי חייו, כתב, דכיון דתקון רבנן שיהא 

למוכר יותר מכדי חייו. שהרי במתנתו אסיקנא דמתנתו מתנה, בין מתנה 

מרובה בין מתנה מועטת. ואף שאינה משום כדי חייו, כי היכי דלעבדו ליה 

כתב בשם ובתוס׳ הרא״ש מיליה, הכי נמי לא פלוג רבנן לענין מקח וממכר. 

ו יש לו אפוטרופוס מתנתו מתנה. דלענין מקח , דלענין מתנה אפילר״ח

וממכר, דטעם התקנה משום כדי חייו, אי אית ליה אפוטרופוס לא תקון. 

אבל לענין מתנה תקינו ליה כי היכי דליעבדו ליה נייח נפשא, ואפוטרופוס 

(פכ״ט ממכירה ה״ז) והרמב״ם אינו רשאי ליתן מתנה בשביל היתומים, 

 ה אפוטרופוס אין מתנתו מתנה. כתב, דאף במתנה אי אית לי

(תניינא אבן העזר ריש סימן נד) בשו״ת נודע ביהודה הקשה גמ׳, שם. ) ט

ד״ה (לט.) והתוס׳ לעיל (פכ״ט ממכרה הי״א) הרמב״ם דלפי מה שכתבו 

דהיכא דדעת אחרת מקנה לקטן, אית ליה קנין מדאורייתא. אמאי קטנים, 

חייו, הא מדאורייתא נמי הוצרכו לתקן שיהא מקח וממכר לקטן משום כדי 

אית ליה קנין, כיון שדעת אחרת מקנה לו המעות או החפץ. ותירץ על פי 

(פכ״ט ממכירה ה״א), שכתב בדעת הרמב״ם, דדווקא המגיד משנה דברי 

במתנה קנה הקטן מדאורייתא, כיון דכל ההקנאה הוי על ידי דעת אחרת, 

 נטדף  – חנסכת גיטין דף מ

 התשע"ו אדר א' א  – שבטל 



 

 
  
 

 יח

והקטן אין נתינתו אבל במקח דחלק מהקנין נעשה על ידי נתינת הדמים, 

 מועילה מדאורייתא, גם ההקנאה לא חיילא מדאורייתא.

 

 דף נט ע״ב

דאף דנתבאר במתניתין דהוי הרש״ש, ביאר גמ׳, מנא הני מילי וכו׳. ) י

תקנתא דרבנן מפני דרכי שלום. מכל מקום, מבעי ליה, מנא להו דתקינו 

, מנלן ביאר, דבעי ובחידושי החתם סופרכהן ברישא והדר לוי וישראל. 

 דהמברך ראשון חשיב טפי.

אבל במידי דשותפות לא תוס׳ ד״ה וליטול מנה יפה ראשון, בסוה״ד,  ) יא

התוס׳ רי״ד וכו׳ דהנותן עינו בחלק יפה אינו רואה סימן ברכה לעולם. אבל 

כתב, דאף בשותפות צריך לתת לכהן חלק יפה. ותירץ, דבפסחים איירי 

הישראל מצוה לתת לו החלק  בנוטל בלא הסכמת חבירו, אבל הכא יש על

. עוד כתבו ד״ה וליטול(כח:)  התוס׳ במועד קטןהיפה מרצונו. וכן כתבו 

שם, דנראה, דכהן כיון שזה דינו, יכול לראות סימן ברכה. והכי נמי לא 

(קלג.) מ״ונתן״, ולא שיטול מעצמו. משום  בחוליןקשיא מהא דיליף 

מה שהוא רוצה, ואומר ליתן דבכהאי גוונא אינו לוקח מתנות, כי אם רואה 

תירץ, דבפסחים מיירי בשנוטל חלק משובח מחבירו, אבל והבית אהרן לו. 

הכא מיירי בחלקים שוים, אלא דרשאי הכהן ליטול החלק שיותר ימצא חן 

 בעיניו. 

דהקושיא לרב היעב״ץ, ביאר גמ׳, מפני דרכי שלום דאורייתא היא. ) יב

אבא לא קשה מידי, דקרא אשי ולרב יצחק נפחא, אבל לרב חייא בר 

ד״וקדשתו״ איירי בכהנים והוא דאורייתא, אבל מה שהלוי אחריו הוי מפני 

ביאר, דקשה אף לילפותא ד״וקדשתו״, המצפה איתן דרכי שלום. אבל 

 (יג.) ילפינן מקרא ד״וקדשתו״ דכל המקודש קודם. דבהוריותמשום 

נתו, דעיקר דכווהמצפה איתן, כי את וגו׳. ביאר רש״י ד״ה וקדשתו, ) יג

כא, ח) דכתיב ״קדוש יהיה לך״,  ויקראדרשה דסוגיין הוי מסיפא דקרא (

(פח:), וקדשתו בעל כרחו, שאם ביבמות דהא מקרא ד״וקדשתו״ ילפינן 

 (שם). רש״י בפירוש התורה  נשא פסולה כופין אותו לגרש. וכן פירש

דאם אחד המהר״ם שיף, ביאר גמ׳, שניים ממתינין זה לזה בקערה. ) יד

ולך מעט מהסעודה או חותך לחם או שותה, צריך השני להמתין ה

באכילתו. ושלשה אין ממתינים, היינו דשניים אינם צריכים להמתין לאחד 

(אורח חיים סימן קל ס״ב), וכתב השולחן ערוך שפסק מאכילתו. וכן פסק 

(שם סקי״ב), דדווקא בשלא היתה שהייתו מרובה ולא המשנה ברורה 

 ה, אבל אם מאריך בשהייתו אין צריכין להמתין.הפסיק בדברי שיח

(סימן תא), המרדכי  כתבגמ׳, ואם בא לחלוק כבוד לרבו וכו׳ רשאי. ) טו

הוכיח מכאן, דהכהן רשאי למחול על כבודו ולתת דהמהר״ם מרוטנבורג 

פליג, דאין רשאי, ושאני רבו ורבנו שמחה רשות לישראל לברך ראשון, 

(בספר המצוות עשה לב) הרמב״ם ן פסקו וגדול ממנו דזה כבודו דכהן. וכ

 (מצוה רס״ט).והחינוך 

בחידושי  ביארגמ׳, אמר אביי נקטינן אין שם כהן נתפרדה חבילה. ) טז

דכל כבודו של הלוי הוא מפני שמשרת את הכהן, ולכך אי החתם סופר, 

 ליכא כהן אין כבוד ללוי.

ן כתב נפסק הקשר וכו׳ ואינו קורא כלל. וכרש״י ד״ה נתפרדה חבילה, ) יז

 ומשום דשמא יסברו שהוא כהן. וכן כתב (רבינו קרשקש)הריטב״א 

ועוד, דאין לקרותו לשלישי או רביעי משום שיסברו שהוא המהר״ם שיף, 

(אורח חיים קלה) כתב, דלב׳ הפירושים דהבית יוסף ישראל. אמנם הביא, 

 משמע כן בגמרא,  יכול לעלות ראשון, והעיר דלא

דפירוש זה הוא המהרש״א והמהר״ם, ביארו  תוס׳ ד״ה נתפרדה חבילה,) יח

(בגליון הגרע״א וכן העיר ברש״י ד״ה נתפרדה. המובא  ר׳ יצחק הלויפירוש 

 הש״ס). 

גמ׳, הכי נמי דמוחזק לן בהאי שני דלוי הוא וכו׳ ופסליה לזרעיה. ) יט

ואחלייה  שכתב,רש״י בד״ה ופרכינן, (אות לה) דייק מלשון הקובץ ביאורים 

י ישראל פסול. דנתחלל הבן מקדושת לויה. וכתב שיש מקדושת לויה והו

(סט.) גבי  בקדושיןהא דיליף א. על פי לבאר טעם הדבר בשני אופנים. 

ישראל שנשא ממזרת, סלקא דעתך אמינא ״למשפחותם לבית אבותם״ 

כתיב, אתא ״לו״ אפקיה. וביאר דכונת הגמ׳, דה״לו״ אפקיה מהתיחס אחר 

ן שהיא ישראלית הווי ישראל. ודייק שלפי זה, אביו, ומיחסו אחר אמו, וכיו

דפסול ממזרות מפקיע ב.  אם יהיה בן ממזרת לויה, יהיה הבן לוי פסול.

 ממנו קדושת לויה, כמו שמפקיע ממנו קדושת קהל דישראל.      

 

 דף ס ע״א

בערוך כתב גמ׳ אמר ליה אחריהן קורין תלמיד חכמים הממונים וכו׳. ) א

דמשמע מהכא, דאין יתרון וחשיבות לעליה (או״ח קלו ב׳), השלחן, 

מסוימת על חברתה, אלא דהחשוב עולה תחילה. והא דנהגו בזמנינו לתת 

חשיבות לעליות שלישי ושישי ולא לפי סדר קדימתם, משום דאין לנו 

פרנסים ותלמידי חכמים ששואלים אותם בכל מקום ויודעים, ובטל דין 

 הקדימה.

ד״ה (ט.) אין קורין בו. התוס׳ במגילה  גמ׳, ספר תורה שחסר יריעה אחת) ב

הוכיחו מכאן, דספר תורה שחסר בו מילה או שורה לא נפסל בשלמא, 

(כאן) פליג, דאפילו חסר  והרשב״אלקריאה, ודוקא כשחסרה יריעה נפסל. 

במנחות אות אחת פסול כתפילין דפסולין אפילו באות אחת, וכדאיתא 

דאתו למעוטי חומשין, וכדפשטו  (לד.), והא דנקטו הכא יריעה אחת, משום

 מינה בי מדרשא.

ביאר גמ׳, אין קורין בחומשין בבית הכנסת משום כבוד הציבור. ) ג

דבדיעבד אם קראו בהם המאירי, שיאמרו שהציבור עני. וכתב הרשב״א, 

(סימן ת״ו) כתב, דיש מדקדקים מכאן, דדווקא והמרדכי יצאו ידי חובה. 

יו כל ה׳ חומשי תורה מחוברים יחד בחומש אחד אין קוראין, אבל אם ה

דחה דבריהם, דהראבי״ה קוראים ואפילו לא נעבדו ונכתבו לשמה. והביא, 

דהכא מיירי בחומש שנעבד ונכתב לשם קדושת ספר תורה, ולעולם אי לא 

נכתב לשם קדושת ספר תורה אפילו ה׳ חומשי תורה מחוברים אין קוראין 

(או״ח קמ״ג ד) והמאירי. והרמ״א  (רבינו קרשקש)הריטב״א בהם. וכן כתבו 

פסק, דספר שיש בו טעות בחומש אחד שרי לקרוא בציבור בחומשים 

(שם ד״ה יש) כתב ובביאור הלכה האחרים שאין בהם טעות כשאין אחר. 

דאין המנהג להקל בזה, ומכל מקום המיקל אין מוחין השער אפרים, בשם 

 ועיין באות הבאה. בידו.

(ח״א סימן קמד), דאפילו חומש אחד שב״א בשו״ת הרכתב גמ׳, שם. ) ד

שנכתב כדין, ולשם קדושת ספר תורה, יש בו קדושת ספר תורה וצריך 

(אורח חיים רפ״ב סק״י), דהוכיח כן בביאור הגר״א לקום בפניו. וכתב 

מסוגיין, דמשמע דכל הטעם דאין קורין בחומשים בבית הכנסת, אינו אלא 

(פ״ז מהלכות הרמב״ם ות בהם. אבל משום כבוד הציבור. ומדינא שרי לקר

 סדף  – טנסכת גיטין דף מ

 התשע"ו אדר א'  ב – אדר א' 'א



 

 
  
 

 יט

(אורח חיים רפ״ג) כתבו, דאין לחומש קדושת ספר והטור ספר תורה הי״ד) 

(או״ח רפ״ג), דהכא משמע דרק משום כבוד הציבור הב״ח  והקשה תורה.

ותירץ, דהם למדו דשרי לקרוא בציבור אף בספר שאין בו אין קורין בו. 

 . קדושת ספר תורה. [ועיין באות הקודמת]

גמ׳, האי ספר אפטרתא אסור למקרי ביה בשבת מאי טעמא דלא ניתן ) ה

דכיון שלא ניתן ליכתב לא מיקרי , (רבינו קרשקש)הריטב״א ביאר להכתב. 

 ספר, והוי כקורא על פה ודברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרן על פה.

 הרי״ף גמ׳ מהו לכתוב מגילה לתינוק וכו׳ א״ל אין כותבין ומה טעם וכו׳.) ו

קיו (כח. מדפי הרי״ף) כתב דכותבין מגילה לתינוק להתלמד בה. בפס

הא בסוגיין מוכח להדיא, דהלכה כמאן דאמר אין כותבין. וכן הר״ן והקשה 

בפסקיו (ס״כ). וכתב, דאפשר דסבר כר׳ יוחנן דתורה מגילה  הרא״שהקשה 

מגילה נתנה, ולא חייש להא דאידבק, כיון דאם כן לא נתיר לכתוב חומש. 

ראה להקל, משום דאי אפשר שכל עני בישראל יכתוב תורה שלמה  ועוד

(אות ו׳) ביאר הוכחתו מהא דכתבינן חומש. דאם  והקרבן נתנאללבנו. 

רבה סבר לסברא דכיון דאדביק, היאך התיר לכתוב חומש [דהרי אסר רק 

לקרא בחומשים מפני כבוד הציבור, אבל לכתבו מותר] הא נדבקה כל 

(יו״ד סי׳ רפ״ג) כתב, דכל חומש  דהבית יוסףהביא התורה כולה. אמנם 

(כי תשא  תנחומאהווי ספר בפני עצמו. [ויש להביא מקור לדבריו ממדרש 

טז) דנמנו כ״ד ספרים, על ידי מה דחשיב כל חומש בפני עצמו. (י.צ.ב.) 

 ועיין לעיל אות ג׳].        

ש מפרשים, הביא, דיוהמאירי תחילת המקרא וכו׳. רש״י ד״ה בסירוגין, ) ז

שכתובה שלש תיבות בכל שורה, ומאחר ששלש תיבות נכתבות בלא 

(פ״ז מספר תורה הי״ג), דאם כותב הרמב״ם שרטוט אינו קרוי ספר. וכן פסק 

 מגילה שלש שלש תיבות בשורה הרי זה מותר.

מבראשית עד פרשת כהנים. רש״י ד״ה א״נ לכדרבי לוי. בתוה״ד, [) ח

י יין נכתבה לפני פרשת כהנים. והיה לכאורה צריך עיון, דפרשת שתוי

 צריך לכתוב עד פרשת שתויי יין. (א.ר.)] 

ויהי אנשים וכו׳ משום הלכות הפסח. ביארו רש״י ד״ה פרשת טמאים, ) ט

דהא דכתיב ״ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא״, המהרש״ל והמהרש״א, 

אף דיכלו להטהר עד ט״ו בניסן. צריך לומר, דהם לא ידעו וסברו שלא 

יוכלו ליטהר עד זמן ההקרבה, לכך באו אל משה, ומחמתם נאמרה פרשת 

 פסח שני אף דהם לא נזקקו לה.

 

 דף ס׳ ע״ב

גמ׳, הא כיצד דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה, שבעל פה ) י

(רבינו קרשקש), דדברים הריטב״א  ביאראי אתה רשאי לאומרן בכתב. 

דדברים שבכתב איכא בהם שבכתב אי אתה רשאי לאמרן בעל פה. משום 

חסירות ויתירות וְקִרי וְכִתיב וכדומה, ובעל פה אין זה ניכר. ודברים שבעל 

פה אסור לכתבם, משום שללמוד בעל פה בעי מלמד, ומלמד מסביר עד 

שברור לו שהלומד מבין, אבל אם ילמד מהכתוב יכול לטעות בכוונת 

ר הטעם, כדי שלא (בחידושי אגדות בעמוד א׳) ביאוהמהרש״א הדברים. 

יסמוך האדם על הכתיבה ולא ילמד יותר, ובדורות הראשונים שהיה לבבם 

רחב, היה איסור לכתוב כדי שיחזור על תלמודו תמיד ויהיו סדורים בפיו, 

אבל עתה שנתמעטו הלבבות ואי אפשר לזכור על ידי לימוד בעל פה, 

 אדרבה עת לעשות שיהיו דברי תורה סדורים לו בכתיבה.

ועוד דרב יהודה היה בפומבדיתא ורבא  ׳ ד״ה שיפורא, בתוה״ד,תוס) יא

, דאפילו אי נימא דטעמא דעירוב שיף המהרש״א והמהר״םבמחוזא. הקשו 

משום כבוד בעל הבית, מכל מקום אין לדמותו לשופר, דהתם הכל יודעין 

שמניחין אצל ריש מתיבתא, אבל בעירוב אכתי נימא דמשום כבוד אין 

 משנים מקומו.

 בתוס׳ הרא״ש,פירש רבינו תם וכו׳. ביאר  ס׳ ד״ה אלא משום חשדא,תו) יב

שפירש, דיחשדו שמטלטלין בלא כרש״י ד״ה משום חשדא דהא דלא פירשו 

עירוב. משום, דאין שייך בזה לשון ״מפני דרכי שלום״, והיה למתניתין 

 למימר ״מפני החשד״.

 ר.גמ׳, השתא דלא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר כל דאלים גב) יג

(פ״א סימן א׳) הרא״ש בבבא מציעא (חו״מ קלט), הקשה מהכא לדעת הט״ז 

שכתב, דכל דאלים גבר הוי סברא דמי שמוסר נפשו עליה הוי הוכחה 

 שהיא שלו, והכא לא שייך לפרש כן דכל הספק הוא כמאן הלכתא.

לית ליה הא דאמר וכו׳ הלכתא כשמואל בדיני וכו׳ תוס׳ ד״ה והשתא, ) יד

, (רבינו קרשקש)הרשב״א והריטב״א בר טעמא דרב. כתבו אי נמי הכא מסת

דלתירוץ קמא, לדידן דקיימא לן הלכתא כשמואל, הכא נמי יהיה הלכה 

 כשמואל. אבל לתירוץ בתרא, גם לדידן הכא שאני ואין הלכה כשמואל.

דכיון  ,ביאר עודרבנו חננאל בשם  (סימן כ״א)הרא״ש שם. בא״ד,  ) טו

נפק מכללא דהלכתא כשמואל בדינא.  דהכא יישב שמואל את דעת רב,

כתב, דכל מקום שהגמרא נסתפקה כמי הלכה, לא נאמר הכלל והרשב״א 

 דהלכתא כשמואל בדיני.

דלפי מה  הרשב״א, ביאר גמ׳, ולא טעמינהו אביי לפירי דההיא שתא.) טז

דרב הונא בר תחליפא דאמר דהכא כל  רש״י בד״ה כל דאלים,שפירש 

תא כשמואל בדיני, ולדידן הכא נמי דאלים גבר לא סבירא ליה הלכ

הלכתא כשמואל, וכמו שנתבאר באות הקודמת. אתי שפיר הא דלא 

טעמינהו אביי, דהא עבד להו לעלאי שלא כדין. אבל לפירוש ב׳ שכתבו 

התוס׳, דאף לדידן הכא אין הלכה כשמואל, קשה, אמאי לא טעמינהו, 

, אבל מאן דעביד ותירץ, דאיכא למימר דמכל מקום דינא או כמר או כמר

כתרוייהו מיגזל גזיל לחד מינייהו או לעילאי או לתתאי, וכעין מה דאיתא 

 (לב:). בבבא בתרא

גמ׳, הנהו בני חרמך דאזול כרו ברישא וכו׳ אתו עילאי וכו׳ אמר להו ) יז

רש״י ד״ה  פירשכרו בהדייהו טפי וכו׳. אמר להו סליקו נפשייכו מהתם. 

 ו נפשייכו וסתמו את מסיבתכם. הקשהאביי לבני חרמך. סליקאמר להו. 

הא מדאמר להו אביי תחילה לעילאי כרו , (רבינו קרשקש)הריטב״א 

בהדייהו טפי ולא חייב לבני חרמך לסתום המסיבה, חזינן דחפירת המסיבה 

לא היתה אלא גרמא בנזיקין. שאם היו גירי ממש היה מוטל על בני חרמך 

דאף ר״ח בתוס׳ ד״ה סליקו,  שהם המזיקים להרחיק את עצמן. וכפירוש

אבל לפירוש  בסופו של דבר אמר לבני עלאי, למצא לעצמם שדות אחרות.

דלבני חרמך אמר דלסלקי נפשייהו מהתם שלא  בד״ה אמר להו, רש״י

יעשו להם נזק. דהיינו שבני חרמך מזיקין גמורים נינהו אם כן איך אמר 

 רש״י י מה שפירשפירש דלפ והרשב״אאביי תחילה לבני עילאי להעמיק. 

. דרב הונא דאמר לעיל כל דאלים גבר, לא סבר הלכתא בד״ה כל דאלים

כשמואל, אתי שפיר. דאביי סבר דעילאי שתו ברישא כשמואל, ולאו כל 

כמינייהו דתתאי לאתקולי נהרא. [ולא משום דבני חרמך הוו מזיקין דאין 

 הכי נמי דהווי גרמא]. 

 סדף סכת גיטין מ
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. וקצת משמע כן שלהם היה מדבר תוס׳ ד״ה סליקו נפשייכו, בתוה״ד,) יח

משמעות זו משום דאיכא למימר, דהנך עילאי הביאו , דחהובתוס׳ הרא״ש 

 בני חרמך עמהם לפני אביי.

דהכא לא המהר״ם, ולא דמי לרב ושמואל כלל. ביאר  שם, בסוה״ד,) יט

שייך לומר ״כל דאלים גבר״, דלא נטלו העליונים המים בחזקה, אלא 

ביאר, דסברת  הרשב״אזרימת המים. אמנם שגרמו מחמת הקפתן למעט 

דאביי אמר לעילאי דליסלקו משם אם ירצו, דמשום שדותיהן לא  הר״ח,

יניחו התחתונים את מסבתם, ומטעמא ״דכל דאלים גבר״. [ועיין לעיל אות 

 טו].

 

 דף סא ע״א

אם ליקט גמ׳, תנא אם ליקט ונתן ביד. פירש רש״י ד״ה אם ליקט ונתן, ) א

[לכאורה משמעות דבריו שהזיתים היו בתוך ידו,  ע ביד.ונתן על גבי קרק

 להדיא.התוס׳ רי״ד  וכן כתב על מנת להניחם על גבי קרקע, ונתעכבו שם]

מכח מה שהקשו דאם נתעכבו בידו פשיטא. כתבו,  אמנם התוס׳ ד״ה ליקט,

דלא אחז בהם בידו אלא הפילם. [ולכאורה משמעות דבריהם דאם היה 

(כח. בדפי הרי״ף) כתב, דאשמועינן, והר״ן נאם] מעכבם בידו פשיטא שק

דזכה בהם אף שלא נתכוין לזכות. [ולכאורה יש להבין מדבריו שלמד 

ד״ה (נד.) לתוס׳ בבבא בתרא (בגליון הש״ס), ציין והגרע״א כרש״י]. 

, דהקשו אמאי אין ידו קונה לו שלא מדעתו כמו חצירו, דחצר אדעתא

חצר קונה לו שלא מדעתו היינו שאינו מדין יד איתרבאי. ותירצו, דהא ד

יודע אם הוא בחצירו, ואם היה יודע היה רוצה לקנות, אבל אם יודע ואין 

 מתכוין לקנות לא קני. [דהיינו שלמדו כהר״ן ולא כמו תוס׳ דידן].

תירץ, דרב הרשב״א וקשה דרב כהנא וכו׳.  תוס׳ ד״ה שדי, בתוה״ד, ) ב

זל גמור בישראל, אלא משום דרכי כהנא סבר שהוא גוי, וכיון דלית בהו ג

שלום, בגוי נמי לית ביה משום חילול השם. ובכהאי גוונא ליכא נמי בגוי 

כתב, דמעשה דרב כהנא לא הווי דינא והרש״ש  משום דרכי שלום.

דמתנות עניים, דלא מצינו שהיה עני כל כך, אלא שהזית היה של הפקר. 

א במתנות עניים, כגון בעני ואם כן יש לחלק, דתקנו מפני דרכי שלום, דוק

(פ״ו מגזילה הי״ג). ומטעמא ברמב״ם המנקף, להשיר זיתי שכחה, כדאיתא 

  .דזכה להו רחמנא

 על פי מה דאיתא ר בחידושי חתם סופר,ביא צדיק יסוד עולם.גמ׳,  ) ג

 ,על הדין ועל האמת ועל השלום ,דעל ג׳ דברים העולם קיים(פ״א).  באבות

על  ,והנה אם משפט אמת ״.שפטו בשעריכם אמת ומשפט ושלום״ ,שנאמר

ואם משפט  .אינו משפט שלם בלא ,הזתיםאת פי דין תורה יכול ליטול 

ר׳ ש מנם על פי מהא .אינו משפט אמת ,נחתינן לקנוסי ׳ יוסי אףשלם ולר

צטרך לעבור על דין יולא  ,שהמנקף יטלם בידו ,יאשיה לימד לבני עירו

כי אמת  ,העולם על יסוד אחד עומדנמצא כל  .משום דרכי שלום ,תורה

 .והיינו צדיק יסוד עולם ,ושלום משפט אחד להם

אם מצאום הרוגים עם מתי רש״י ד״ה עם מתי ישראל, בסוה״ד,  ) ד

תי (כח. בדפי הרי״ף) דלשונו לאו דוקא, וכשנמצאו מֵ הר״ן ישראל. וביאר 

הם עובדי כוכבים לבדם, נמי מתעסקים בהם מפני השלום, וכן לפרנס עניי

תי עובדי (פ״ג הי״ח), מספידים מֵ בתוספתא ולבקר חוליהם. ובפירוש אמרו 

 בחדושי החתם סופראמנם  כוכבים ומנחמים אבליהם מפני דרכי שלום.

, וכן לענין אין ממחין, עם דוקא עם ישראל ות דברי רש״י,משמעכתב, ד

יי פסק עם ענה״ז) מתנות עניים מ (פ״ז רמב״םדההביא ו עניי ישראל דוקא. 

 מדבריו משמע ,לענין חולים ומתים הי״ב) מלכיםו (בפ״ד מואיל .ישראל

וביאר, דהרמב״ם דייק  ).יו״ד סי׳ קנ״א(ב״ח ה ן כתבוכ .בלא ישראל לואפיד

כחה אין ממחין בלקט שוד איתא לדין צדקה דוקא בגוונא מהא דבמתניתין

והיינו  .אבל בידים אין נותנים להם, שנוטלים מעצמםוהיינו משום  ופאה,

דרכי מפני לא חשו  ,חסר לישראלש בגוונא שבנתינתו לגוי גרםד משום

אם יעשה ד ,אבל בביקור חולים וקבורה .אם אין ישראל עני עמו ,שלום

 ני עצמם.בפ לוחשו לדרכי שלום אפי  ,אין מחסור לישראלעמהם, 

רש״י פירש  מתני׳, משאלת אשה לחבירתה החשודה על השביעית. ) ה

 ולהצניעם מן הביעור ואילך. ,לשמור פירות שביעית ,על השביעיתד״ה 

לאכול פירות אחר  כתב, החשודה על השביעיתד״ה  (שביעית ה, ט) והר״ש

(כאן) כתב, דחשדינן שמא תזרע  התוספות רי״ד. אבל הביעור בלא ביעור

המשנה ראשונה בשביעית ותאכלם, והרי הם אסורים באכילה. וכתב 

א פירש טעם דמשומר בלבד. משום שבמשומר (שביעית פ״ו מ״ב), דרש״י ל

שרי לסייע לו על ידי שינוי, ובמתניתין משמע דבכל גווני אסור. ועיין באות 

 הבאה.

 לסייעה משום שאסור וכו׳ בשעת העבירה. הקשהרש״י ד״ה לא תבור, ) ו

והר״ש [עיין באות הקודמת],  (סימן לא), כיון דלרש״יהמקדש דוד זרעים 

 ,חשודה לאכול אחר הביעורש כתב הטעםלמה  .עורהכא אחר הבי איירינן

ותבואה של  ,תיפוק ליה משום איסור ספיחין, דבירור וטחינה הוא בתבואה

 כיון ,אם הביאה שליש בשביעיתואף  היא. שביעית לעולם ספיחין

(שביעית  הר״ש מו שכתבכ ,ספיחין נאסרת משום ,קדושת שביעית עליהד

ואף דלרש״י יש לומר  .יעור אסוראם כן אפילו קודם הבו .פ״ט ה״א)

 סבר הר״שאבל  .דאף ספיחין אסורין רק אחר הביעור ,לשיטתיה אזילד

ותירץ, דלרבא דאוקים מתניתין בעם הארץ  .דספיחין אסורין לעולם )שם(

האיסור לסייע ברישא הוא מכלל ד דרבי מאיר, וטומאה וטהרה דרבנן,

. אמנם לרבנןורים אלא אינם אסאיסור דאורייתא, ואילו ספיחין  משום

אינו דכל דין ביעור שכתב, (בהר כ״ה, ז׳)  בפירוש התורההרמב״ן לדעת 

רישא דחשיב מדאורייתא, אם כן  .מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא אלא

היינו משום דשם שביעית מדאורייתא, ואם כן שפיר יש לפרש הטעם 

ם החשד זרעים יב, יא) כתב, דאף אוהחזון איש (משום איסור ספיחין. 

שמצניעה לאחר הביעור,  מכל מקום אסור לסייע לה גם קודם הביעור, 

 משום שסופה לאכול אחר הביעור.

כל הימים ואע״פ שמטיל על העובד כוכבים , ושואלין בשלומןרש״י ד״ה ) ז

 לפרש וי מצילכאורה ה), דחידושי אגדות(במהרש״א הכתב  ש״ש כו׳.

דמשמע ליה דכל הני דנקט  ,לאא .שלא ינטור עליו שנאה דהיינו, ,כדלעיל

למאי כתב, דמיהו  .נמי איכא אאיסור ,אי לאו מפני דרכי שלום תין,במתני

משום דהוא  ,איסורא אחרינאהוי  ,ביום אידם תיןמתני(סב.) ל לקמן דמוקי

ביאר. דהא דרש״י נקט  חתם סופרובחידושי ה. אזיל ומודה לעבודת כוכבים

היינו  ,דמחזיקין ידי נכרי בשביעית האי טעמא, היינו לסלקא דעתא דגמ׳,

דליכא אלא גרמא  ,דשואלין ביום חגם ם כן, כל שכןאו .עודרים עמו ממש

מסקנא ל הגמ׳דמטיל שם שמים. אמנם  ל כן אמר לטעמאוע .דאזיל ומודה

 ,הרי רב כהנא אמר שלמא למרמשום ד לומר להאי טעמא, רצתהא ל

 תיןמתניד האמר ם הכיומשו .ואינו מטיל שם שמים על הגוי ,ונתכוון לרבו

, ואפילו הכי ואזיל ומודה ,דהגוי סובר שעליו נתכוון ,ליום חגםאצטריכא 

 אסדף  – ססכת גיטין דף מ
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דהא למסקנא  ,הוא מעודרין עמו בשביעית ל וחומרולא תיקשי הא ק שרי.

 .ריןדאין עו

דהוה מצי למיפרך מסיפא, המהר״ם שיף, כתב גמ׳, מ״ש רישא כו׳. ) ח

משום מסייע ידי עוברי עבירה כו׳ ואם מניה וביה, משתטיל למים לא תגע 

 כן למה טוחנת כו׳, אלא כל מה שיכול לדקדק מרישא פריך.

דאין להקשות למה נקיט רישא המהר״ם שיף, כתב גמ׳, אמר אביי כו׳. ) ט

שביעית, הא יכול היה לנקוט במעשרות, ובחשודה. דאפשר לומר, משום 

רינן בידוע שאין . דגבי שביעית אייר״תבשם  התוס׳ ד״ה משאלת,דכתבו 

לה אלא פירות שביעית, ואם כן נקיט דוקא שביעית, לאשמועינן האי 

 רבותא.

, רש״י ד״ה רבאכתב  גמ׳, רבא אמר הכא בעם הארץ דרבי מאיר.) י

לעולם במחצה על מחצה מספקינן להו ואסור לסייען הואיל ואיסורא ד

מי דרוב ע בכל הש״ס,דפשיטא דאף הפני יהושע . וביאר דאורייתא היא

מקומות. [וכמו שכתבו בכמה עצמו  רבאדסבר אשכחן  כןו ,הארץ מעשרין

 הוויאבל מדרבנן  .דמדאורייתא סמכינן ארובמשום היינו ] התוס׳ ד״ה רבא

 ,משום דמסייע מיעוט שאין מעשרין לחזקת טבל ,כמחצה על מחצה

.). אמנם תוס׳ (שם) כתבו קיט( ביבמות פלגא וכדאיתא ויוהו .ואיתרע רובא

והרשב״א עמא דרבא משום דאיכא לאיסור דמאי אף דרובם מעשרים. דט

לא התירו בדינא דאורייתא  ,דלית ליה הנאה בסיועולרבא היכא דביאר, 

אלא הכא  ,שלא נחשדו בכך אלא מיעוטן ףא א,קיספידי לו להביא עצמו ל

לעולם לא דואביי סבר  .וטומאה וטהרה דרבנן אירמבי בעמי הארץ דר

 .בשל תורה לוואפי ,טלמיעו נןחיישי

דהתם אתי לפרושי איזהו ע״ה שאין תוס׳ ד״ה איזהו ע״ה, בתוה״ד,  ) יא

(מז:) מפרש רבא דבברכות קצת, מהא  דקשההמהרש״א מזמנין כו׳. כתב 

איזהו עם הארץ דאין מזמנין עליו, עם הארץ דרבנן דפליגי עליה דרבי 

ביאר  רבאף דדאהמהרם שי״ף מאיר, דהיינו שאינו מעשר פירותיו. ותירץ 

כך למתניתין דהתם, מכל מקום רבנן עצמם סברי דעם הארץ לענין זימון, 

  היינו מי שאינו מניח תפילין. 

וי״ל דלא דמי וכו׳ אין , (הנמשך לעמוד ב׳)בתוה״ד , תוס׳ ד״ה רישא) יב

והוסיף, דמכל מקום אם התוס׳ הרא״ש, שם חלה עליה כלל וכו׳. וכן כתב 

(פ״ח מבכורים ה״ב), דאימתי הרמב״ם תב הגביה שם חלה עליה. וכן כ

 כתב מפרישין החלה כשיתן המים שנאמר ראשית עריסותיכם. ומכל מקום

בהלכה ד׳), מאימתי תתחייב העיסה בחלה משתתגלגל וכו׳ ותעשה כולה (

(שם ה״ב), דהחיוב חל משתתגלגל, אבל אם הכסף משנה גוף אחד. וכתב 

 ישה כשיתן את המים.הוא ירא שהחלה תיטמא, הרשות בידו להפר

(שם בחידושי רבינו חיים הלוי שם. עיין באות הקודמת. כתב בא״ד,  ) יג

ה״ו), דאף דבין נתינת המים לענין חלה, ובין הבאת שליש לענין תרומות 

המעשרות, חל בהו דינא דקריאת שם, וחיובא לית בהו. מכל מקום שני 

דתרומות ענינים נפרדים הם, דיסוד דין הבאת שליש בדין בחיובא 

דגנך, שהוא עצם המחוייב בתרומות  א.ומעשרות, דבעינן שני תנאים, 

דיגונך, דבלא מירוח לא מתחייבי. ודינא דהבאת שליש,  ב.ומעשרות. 

נאמר לענין השיעור שיחשב דגנך, ויתחייב בתרומות ומעשרות. מה שאין 

כן בדין חלה, כל דין חיוב חלה לא תליא אלא בשם עיסה, וחלות שם 

ה לא תליא אלא בגלגול, ואין לנתינת המים כלל לדין חיוב חלה. אלא עיס

גזירת הכתוב דיסוד דין נתינת המים נאמר דוקא לענין דין הפרשת חלה, מ

 ״. דמשעת נתינת המים חל בה קריאת השם. ותיכםראשית עריס״ד
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והרב ר׳ משה מפונטיזה כו׳. הקשה תוס׳ ד״ה וליחוש, בתוה״ד, ) יד

אם כן, מדוע הגנבים שנכנסו לבית מטמאין כלי חרס הפתוחים, , הרש״ש

הא הנושא את המדרס אינו מטמא אדם וכלי חרס אפילו בלא פירש, 

ותירץ, ד״ה מה. (לו.) התוס׳ בנדה (פ״ה מ״א), וכן כתבו בזבחים כדמוכח 

 דטמאים משום החשש דשמא ניתזה צינורא מפיהם לתוכם.

 .שום דקא בעי למירמי אחריתי עלהמ ודקארי ליה מאי קארי ליה ׳,גמ) טו

אמאי בעי להקדים ולהקשות מהך דהמוליך  אם כן,הפני יהושע, הקשה 

חיטין, הוה ליה לאקשויי מיד על המוליך חיטין, מהנותן לחמותו. ותירץ, 

דבלאו הך קושיא לא יכול היה להקשות, משום דטוחן עם הארץ הוי רק 

על מעשר, כדאמרינן  ספק חשוד, וכותים נמי חשיבי כספק חשודים

(מז:). אבל הך דהנותן לחמותו איירי בודאי חשודה, כדכתבו בברכות 

. ולכך הקדים להקשות מהא דטוחנין ד״ה מתני׳ (ל.)התוס׳ בכורות 

ומפקידין אהמוליך חיטין, וסבר כאביי, דהברייתא איירא בחולין שהוכשרו. 

חשוד, ואם כן  ואם כן על כרחך בעי לאוקמי הך דטוחן עם הארץ, בוודאי

קשיא הך דטוחן עם הארץ, מהך דנותן לחמותו, דחזינן שבוודאי חשוד 

 חיישינן לאיחלופי. 

גמ׳, ורמינהו הנותן לחמותו וכו׳ רוצה היא בתקנת בתה ובושה מחתנה. ) טז

ו:), אמאי מקשה תחילה מהנותן לחמותו דאיתא  (חולין הרשב״א הקשה

שה יותר מהך דהנותן להדיא לטעמא שרוצה היא בתקנת בתה, ולא הק

לפונדקית, שלא נאמר שם טעם כלל. ועוד, שכך נשנית משנתינו שם 

משום דההיא דחמותו בשילהי במסכת דמאי. ותירץ, דפריך מינה תחילה 

מסויים  וריש פירקא וסופו ,היא תיןפא דכולהו מתנייוסדדמאי, פירקין 

כאן  ני יהושעבפ ועיין פריך מאידך דלעיל מינה. ר כךואח .יותר מאמצעיתו

 . מה שתירץ

(רבינו קרשקש) א ״. הריטבואע״ג דאקמייתא וכו׳ ,משוםתוס׳ ד״ה ) יז

דאיכא למימר דטוחנין בנכנס ויוצא ומפקידין  ,דההיא דחי להתירץ, 

 אף על פימשמע ד ,אבל הא דקתני הרי הן בחזקתן ,במוקף צמיד פתיל

 ולה נןוקמיומ ,דלא מנכר לא חיישינןמשום  פישהוא בענין דאפשר לאחלו

 ן.בחזקת

התפארת ומפרש הר״ר מנחם כו׳. הקשה תוס׳ ד״ה התם, בתוה״ד, ) יח

ליכול חמימא, שמע מינה דלטובתו אמרה.  בר בי רבדהא קאמרה יעקב, 

 בר בי רבדאי לרעתו (מחמת שטרחה עבורו), לא הוי להו לומר דאמרה 

על מה וכו׳, דכי בשביל שהוא בר בי רב ראוי לעשות לו רעה. ועוד הקשה, 

שדחו תוס׳ הקושיא משכנתו, מסברא דדרך שכנים לטרוח. הא אי דרך 

שכנים לטרוח, כל שכן אכסניא בשכר. ומשום הכי כתב, דדרך תלמידים 

 לאכול פת ישן המשביע, ואתי שפיר דאמרה דרך תימה לטובתו.

 לרבא ואסור׳ כו מסייעת היא הרי ועוד, בתוה״ד, חבר אשת ה״דתוס׳ ) יט

 בעם הארץ דרבי מאיר תיןמתניד לפרושי ליכאד א,המהרש״. כתב ׳כו

 לתוך תתן אם לחוש אין בטמאה ולכך ,הטומאה על וחשוד לעשר דמוחזק

 ,פיה לתוך טמאין חולין ותתן שתשכח לחוש יש בטהורה אבל ,פיה

רבי  פליג מאיא ,כן דאם .טמאה בשהיא אלא איירי לא נמי תאומתני

 גזילה חשש דמשום תטחון, אל טמאה שהיא בזמן ףשמעון בן אלעזר דא

 אסדף סכת גיטין מ
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כתב, דאין לפרש כן  והמהר״ם שיף. לסייעה לאסור סברא אין ודאי בלחוד

לדעת רש״י, דהא איהו גופיה כתב דהחשש שמא תיתן לפיה דבר שאינו 

 מעושר.
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רש״י ד״ה אין עושין.  פירשגמ׳ אין עושין חלת עם הארץ בטהרה.  ) א

לפי וכן פירש בד״ה ואין עושין,  ה., שהרי כבר נטמאה כל העיסבתוה״ד

 קאמר אם כן, היכיהרמב״ן, שכבר הוכשרו במעטן ונטמאו וכו׳. והקשה 

, ועוד .אפשר אי הרי , [דהיינו שהוא דין שלא לעשות]בטהרה עושין אין

 משכחת גוונא בחד תרוייהו חולין וזיתי זיתיו דתרומת ,ועוד היא. פשיטאד

 אין ,למיתני ה ליההו, עושין אין והכא עושין הכא דקתני שנא מאיו ,להו

 הסל מן זיתיו תרומת עושין אבל ,בטהרה המעטן מן זיתיו תרומת עושין

. וכן פירש הרמב״ן, דעם התוס׳ ד״ה אין עושין. ועיין במה שכתבו בטהרה

 בטהרה. חלה ממנה והפרש ,בטהרה עיסה לי גלגל״ לַגָבל שאמרהארץ 

 דקאמר והיינו .לו שומעין אין ״,בטומאה לעצמי אעשנה העיסה ושאר

 כל שכר שנוטל ,מרובה שכרו שיהא ,דגבל חייו כדי משום מאי וטעמא

 ואם ,אדם בני טהרות לטהר ןמוכ היהיו, לו מצויה מלאכה ותהא ,העיסה

 .אחרת במלאכה וקויעסילך  וחיי כדי ימצא לא

. חבר בהם להשתמש הראויים הארץ עם של בכלים קאמרגמ׳, הכי נמי ) ב

 משום ,חבר של כליו להו קרידהטעם ד, (רבינו קרשקש)א ״ריטבהכתב 

 שאינן אלו כלים לו ויש הטומאה מן שנשמר חבר אצל מצויים אלו דכלים

 מקבלין שאינם עץ כלי פשוטי שהם וכפישא אנחותא אבל .טומאה מקבלין

, טומאה הם מקבלין דלפעמים משום ,חבר של כלים להו קרי לא טומאה

 אחר מדרס טומאת להם שירדה וכל, במדרס נטמאין לישיבה ייחדן דאם

 .מגע טומאת ואפילו טומאה כל מקבלים כך

התפארת יעקב, כתב גמ׳, והאמר רב דימי וכו׳ ואין כופלין שלום וכו׳. ) ג

דלכאורה לא היה צריך למימר האי דינא הכא, אלא דיש לומר, דרב אמר 

מייתי נמי הך. אבל לתרוייהו יחדיו, ואגב דבעי להקשות מהך דאין עודרין 

כתב, דיותר נראה לבאר, דהוי אמינא לאוקמי הא דאין עודרין דרב, בגוונא 

דלא שייך דרכי שלום, משום דאינו יודעו ומכירו, ורוצה להשכיר עצמו 

לעבוד בשביעית. אבל לסייע לשכינו, שדרך שכן לסייע לחברו מותר מפני 

ועל כרחך דברי רב  דרכי שלום. על כן מייתי דאמר אין כופלין שלום,

בגוונא דשייך מפני דרכי שלום, דאי לאו הכי אפילו פעם אחת אסור. 

 כדקתני, ושואלין בשלומן מפני דרכי שלום. 

(ו:), כל שיודע בברכות  איתא גמ׳, רב חסדא מקדים ויהיב להו שלמא.) ד

(שם המהרש״א  בחבירו שהוא רגיל ליתן לו שלום יקדים לו שלום. וכתב

), דאם אין רגיל ליתן לו שלום לא יקדים לו שלום, דשמא בחידושי אגדות

חברו לא יחיר לו שלום ויקרא גזלן. והוסיף, דהא דאיתא בסוגיין דרב 

חסדא היה מקדים שלמא אפילו לעכו״ם. אפשר ברגיל ליתן לו שלום. אי 

נמי, מפני דרכי שלום עשה כן לעכו״ם, וגם אם לא יחזיר לו שלום אין 

א עכו״ם גזלן. עוד ביאר, דלפי שדרך ארץ למשיב לחוש עליו אם יקר

לכפול שלום, וכיון דלא היו כופלים שלום לעכו״ם היה רב חסדא מקדים 

לו שלום כדי שיכפול לו העכו״ם שלום, דאילו היה העכו״ם מקדים לו 

שלום, היה רב חסדא צריך לכפול לו שלום לפי דרך ארץ, ומפני דרכי 

 שלום.

דלכאורה, הא דשואלין הרש״ש, ה הקשבעיא. גמ׳, שואלין בשלומן מי) ה

רש״י בשלומו אתי לאשמועינן דשרי להטיל שם שמים עליהם, וכדכתב 

, ומה ענין זה להא דאחזוקי. ותירץ, משום ד״ה ושואלין(סא.) לעיל 

 דאחזוקי הוא נמי בשם, וכמו שאמר בועז לקוצרים ״ה׳ עמכם״.

הרמב״ן, .) בשם (לגהריטב״א בבא מציעא כתב גמ׳, ניקום מקמיה. ) ו

בקידושין דתלמיד חכם עומד מפני תלמיד חכם, כשהוא שווה לו. אמנם 

דאין תלמיד חכם עומד מפני תלמיד חכם השווה לו. הריטב״א, (לג.) כתב 

 (יו״ד סי׳ רמ״ד ס״ק י״ג) כתב, דניקום מקמיה היינו הידור.ובביאור הגר״א 

קאמר שלמא דהא דלא התפארת יעקב, כתב גמ׳, שלמא עלייכו כו׳. ) ז

שלמא עלייכו, כמו שאמר עמשא לדוד שלום שלום לך. משום דדוד לא 

היה רק אחד שאמרו לו, אבל כאן אי היה אומר בהדדי היה מקום לומר 

דאומר שלום מיוחד לכל אחד, לכך קאמר שלמא עלייכו תרי זימני, דעל 

 כרחך כל שלום לשניהם אומר, והוי כפילת שלום לכל אחד.

(פ״ט מעבדים ה״ח), דהיא הרמב״ם כתב מאכל לבהמתו. גמ׳, עד שיתן ) ח

תשובות (סימן רע״א ס״ק י״ד) כתב בשם המגן אברהם מידת חסידות. אבל 

 דמחוייב בכך מדאורייתא.מהר״ם, 

 

 פרק האומר
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.) עורש״י ורבינו חננאל בבא מציעא (דעת מתני׳, האשה שאמרה וכו׳. ) ט

(בפ״ו מהלכות גירושין הרמב״ם שאין האשה עושה שליח להולכה. אבל 

הר״ן והקשה הרמב״ן. , וכן דעת להבאהה״ד) כתב, שהאשה עושה שליח 

(כח: בדפי הרי״ף), דבשלמא אם אמרה האשה לשליח שיביא לה גיטה מיד 

בעלה והלך אצל הבעל, ואמר ליה הבעל הוליכהו לה, מהני, שהרי הבעל 

הא שלוחו, היאך עשאו שליח. אבל אם אומר לו הבעל שאינו רוצה שי

מיגרשה, הא איהי לא קבלה הגט לא מיד הבעל, ולא מיד שלוחו. ותירץ, 

דאפשר, דכיון דשלוחו של אדם כמותו הרי הוא כאילו היא קבלתו, אלא 

שהיא מתנה שאינה רוצה שתתגרש אלא כשיגיע גט לידה. והוכיח כן, 

אחר (סה.) הבא לי גיטי ממקום פלוני והביאו לה ממקום לקמן מדתנן 

כשר. ואם איתא דאין האשה עושה שליח להבאה, פשיטא דהא אינו 

שליח שלה אלא של בעלה. אבל אם הוא שליח שלה, קא משמע לן דכיון 

שאינה מתגרשת בקבלתו, ליכא קפידא כשמביאו לה ממקום אחר. ועיין 

 לקמן אות טו. 

פשיטא דבאמר  (רבינו קרשקש),א ״הריטבהקשה גמ׳, לא אקבלה.  ) י

לשליח קבלה, דהווי כזכי. ותירץ, דאיצטריך משום דתנא ברישא התקבל 

דהתקבל כהולך, סלקא דעתך אמינא, דאפילו אמר כן לשליח קבלה, נמי 

התקבל והולך קאמר. ולקבלה הווי, דוקא אם אמר לו בפירוש ״התקבל 

דאפשר, דקא  כתב,רבו מחמת היותך שליח לקבלה״, קא משמע לן. ובשם 

קבלה הוא, אף שהבעל אינו יודע על כך, ואמר ליה משמע לן, דאם שליח 

התקבל לא יחזיר, ומגורשת לאלתר. דנהי דבכלל האי לישנא לשון הולכה, 

דהתקבל והולך קאמר. היינו כשלא עשתה היא שליח קבלה, אבל כל 

היכא דאפשר לקיומי דהוי לשון קבלה, כגון שעשאתו היא שליח קבלה, 

גמר לגרש תיגרש כל היכא דמיגרשה  אמרינן, דהתקבל ממש קאמר, דמכי

(רבינו קרשקש) כתב, דהדברים צריכים תלמוד, א ״הריטבקאמר. אמנם 

 בססכת גיטין דף מ

 התשע"ו אדר א'  ד



 

 
  
 

 כג

דילמא כיון דאיהו אינו יודע שהוא שליח קבלה, ויודע שאינו עושה שליח 

 קבלה גמר ונתן לשם הולכה.

(פ״ו מגרושין ה״י), הרמב״ם  כתבגמ׳, הא לא אמר אי אפשי וכו׳.  ) יא

ח קבלה ואמר לו הבעל, אין רצוני שתקבל לה גיטה, האשה שעשתה שלי

אלא הרי זה גיטה, הולך אותו לה, הרשות ביד הבעל, ונעשה זה שליח 

הולכה, אבל אם אמר לו התקבל לה גיטה או זכה לה או הא לך לא עקר 

שליחות הקבלה. אבל אם אמר לו הולך לה, עקר שליחות הקבלה ונעשה 

 בסוף דבריו דהולך דפסק כיון (שם),שנה הלחם מ שליח הבעל וכו׳. והקשה

 דמדקאמר דייקו הא בגמ׳ אפשי, לגוונא דאמר אי כתב למה כזכי, לאו

הולך כזכי.  אפשי אמר אי לא דאם משמע, שתקבל, אפשי אי מתניתין

 אי הולך לאחר שאמר כשאמר דהרמב״ם אתא ללמדנו, דדוקא ותירץ,

 אבל אם אמר זכיה. שוןל הוי לא דהולך נהיה שליח להולכה משום אפשי,

 והוי דחזר בו ממה שאמר אי אפשי, ודאי זכי, לשון או התקבל, לשון

 שליח דנעשה אמרינן אפשי באי דדוקא נטעה, שלא וכדי ממש. התקבל

ועיין  .׳כו הולך לו אמר אם כתב דמי, כזכי בלבד, הילך אבל להולכה,

 לקמן סג. אות ז׳.

דחיק ומוקי מתניתין בהילך. דהא דהרשב״א, כתב גמ׳, דילמא בהילך. ) יב

איכא למימר, דילמא שמע דאיכא מאן דתני במתניתין הילך. אי נמי, דבעי 

לאוקמה למתניתין אפילו כר׳ נתן דאית ליה דהולך לאו כזכי, ובהילך 

 מודה דהווי כזכי.

דהא דלא המהרש״א, כתב גמ׳, איש לקבלה ואשה להולכה מאי.  ) יג

ענין קידושין שייך קבלה בבעל גופיה. מיבעי ליה לענין קידושין, משום דל

(ז.) הילך מנה ואקדש אני לך מקודשת. משום דבההיא בקידושין כדאיתא 

הקשה הרי והתורת גיטין הנאה דמקבל מתנה מינה גמרה ומקדשה נפשה. 

בקידושי כסף אי אפשר למיבעי לה, כיון דלא בעי שליחות, משום דמועיל 

הבית כיון דמטיא לה הנאה. [אמנם  טלי קידושייך של כסף מעל גבי קרקע,

דאף גבי קדושי כסף בנתן  שו״ת הרש״ך(סימן ל׳ סק״א הביא בשם  שמואל

משו״ת (ל סק״א) הביא  והאבני מלואיםעל גבי קרקע הוי ספק קידושין. 

דלא מהני, ובעינן מעשה נתינה אף בקידושין.] ואיכא למיבעי לה  מהרי״ל

באמר טלי קידושי שטר מעל גבי בקידושי שטר, דבעינן שליחות משום ד

קרקע, לאו כלום הוא. וכן לענין אמירת הרי את מקודשת לי, שצריך 

שיאמר הבעל דוקא, או שלוחו. ובהאי גוונא לא תירץ, דבקידושי שטר 

ודאי דלא מהני כשתאמר האשה הילך שטר ואקדש אני לך, וכן לענין 

 האשה.  אמירת הרי את מקודשת לי, צריך שיאמר הבעל דוקא ולא

מה התפארת יעקב,  דקתני להביא. הקשהרש״י ד״ה והתם הולכה היא, ) יד

הראיה, הא אפילו אי הוויא שליח לקבלה, פשיטא שצריכה להביא כדי 

להראות את הגט שנמסר לה. ועוד הקשה, אמאי בעי לדייק מסיפא 

דאוקימנא בהולכה, הא מדוייק מדקתני ״מביאה״ כמו שדייק מהרישא. 

ישנא ד״והתם הולכה הוא״ לא משמע דדייק מלישנא ועוד הקשה, דל

דלהביא. ועוד, מה הוסיף רב אשי בהא דהוכיח נמי מסיפא, אדרבא יש 

לומר, דכשמוכיח מסיפא, מרישא נמי מוכח. עוד הקשה, היאך מוכח 

מסיפא, הא אוקמה בגמ׳ דאינה שליח לגירושין, אלא דאותו שהיא מוסרת 

 שאר בצריך עיון. לו הגט, הוא המגרש ונותן לה. ונ

דהא בעל נמי שליח להולכה שויה. עיין לעיל אות רש״י ד״ה כי מטא. [ ) טו

ולכאורה מלשונו כאן נמי משמע, דכוח מנוי שליחות להולכה, ביד  ט׳.

 הבעל ולא ביד האשה.] 
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בשלמא אי אמר רב נחמן כו׳. הקשה תוס׳ ד״ה בשלמא, בתוה״ד, ) א

יש לומר, דאילו אמר רב נחמן דבהגיע דהא בפשוטו בחידושי הגרע״א, 

הגט לידה מגורשת, משום דמימר אמר תיגרש כל היכי דמגרשה, ולא 

 אפשר לפשוט דאדיבורא דידה קא סמיך.

, דמעיקרא לא קיבל עליו להיות בסוה״ד השתא וכו׳רש״י ד״ה אלא, ) ב

 (רבינו קרשקש) פירש נמי באופן אחר, והריטב״אשליח לבעל להוליך. 

לא יהביה ניהליה אלא בתורת נוי השליחות על ידי הבעל. דהחסרון במד

אלא משום  ,דידה סמיך הדאדבור נןולאו משום דבעלמא לא אמרי ,קבלה

 ,לא יקבלנו אלא בתורת קבלהשעקר לשליחות להולכה  השליחחשב דש

הוליכו  וכתב נפקא מינה בין הפירושים. דלאי נמי, אפילו .לא יוליכנו להו

משום  .לא הוי גיטא ,שליחותה עקירתה דלא על דעת דנרא ,מידלה שליח 

טעם הראשון וכפי אבל ל .אלא בתורת קבלה יהבעל לא יהביה ניהלהד

 ,היה לנו לומר דלא עקרו ,כיון ששליח מוליכו לה לאלתרשפירש רש״י, 

 .והוכיח סופו על תחלתו

גמ׳, הכי נמי מימר אמר תיגרש כל היכי דמגרשה. פירש רש״י בד״ה  ) ג

ולרב אשי נמי וכו׳ ולא אצטריך למנקט הכא טעי אלא תוה״ד, אבל, ב

דהיינו דסבר דלרב אשי לא בעינן להאי [ אליבא דלישנא קמא וכו׳.

כתב דקושית הגמ׳ לרב נחמן היתה, כיון דהוה הרשב״א, אמנם  תירוצא].

סלקא דעתך דהתקבל ממש קאמר, ואפילו הכי כי מטיא לידה מיגרשא, 

דאי לא מצי לשווייה שליח קבלה, ליהוי שליח  שמע מינה דדעתיה דבעל,

הולכה, כי היכי דתיגרש כל היכי דמיגרשא. ושליח נמי, אף דלא שמע 

אלא התקבל, מסיק אדעתיה דמגרש לה כל היכי דתיגרש, ומקבלו אדעתא 

דהכי. והילכך בדרב נחמן [אליבא דרב אשי] נמי נימא, דאף דהשליח עקר 

שתא מבעל, אדעתא דבעל מקבלו, ואף לשליחות דידיה, כי מקבל ליה ה

דעקר שליחות דידה חזר ונעשה עתה שלוחיה דבעל. ובעל נמי כי אמר 

הילך כמו שאמרה הכי קאמר ליה, הילך לקבלה אם אמרה כן, ואי לא, 

תיגרש כל היכי דמיגרשה ותהא שליח להולכה. [ויש לומר דרש״י אזיל 

 להיות שליח להולכה].לשיטתו באות הקודמת, דהשליח אינו יכול להמלך 

דלכאורה אי הולך כזכי אף הרש״ש, הקשה גמ׳, והולכה אקבלה. ) ד

משיגיע לידה לא תתגרש, דהכא ליכא למימר אדם יודע שאין שליחות 

לקבלה כו׳, דהרי הוא סובר דהיא עשאתו שליח לקבלה כדקאמר השליח, 

 ואם הולך כזכי, הרי נתן לו כשליח לקבלה. ונשאר בצריך עיון.

כתב הולך ותן לה זכי לה והתקבל לה רצה לחזור לא יחזור.  גמ׳,) ה

דיש להסתפק אפילו למאן דאמר הולך כזכה. אי כזכה ממש  הרשב״א,

קאמר, ואף דלא ממטי ליה ניהלה לעולם מגורשת, והולך ותן לה לדעתך 

קאמר ליה. או דלמא כזכה דמי שאינו יכול לחזור, ואי נמי, אי מית בעל 

גורשת. מיהו צריך הוא להוליכו וליתן לה דלהכי עד דלא מטא לידה מ

אמר ליה הולך ותן לה, וכאלו התנה עמו שיזכה לה מעכשיו, ובתנאי 

שיוליך ויתן לה ומקיים תנאיה ואזיל. ועל כן עד דלא מטא גיטא לידה לא 

 תינשא דילמא לא מטי לידה. ונשאר בצריך עיון.

דבספ״ק וכו׳ סתמא ואע״ג  דהולך כזכיתוס׳ ד״ה רבי אומר בכולן,  ) ו

דהסברא נותנת לומר, דכיון דהשליח התפארת יעקב, דמילתא וכו׳. הקשה 

 סגדף  – בססכת גיטין דף מ
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אמר לו אשתך אמרה התקבל, לא הוי ליה אלא ליתן סתם. וכל שכן שלא 

היה לו לשנות ממה שאמרה התקבל, ולומר הולך. ואם כן אדרבא יש לנו 

הולך לאו לומר הכא דלאו כזכי. ומשום הכי ביאר, דאפילו למאן דאמר 

כזכי, לאו היינו כאומר שלא יזכה, אלא שאינו כאומר זכה. הלכך, כשרוצה 

לשלוח מנה לפלוני, בעינן שיאמר בפירוש זכי, וכל שלא אמר בפירוש לא 

זכה, והולך אינו כאומר זכי. אבל הכא שהיא עשתה שליח קבלה, ואם 

שלא היה נותן סתם מהני, סבירא ליה לרבי, דלא אמרינן הולך כאומר 

 יזכה, רק שאינו כאומר זכי, ומהני משום דלא גרע משתיקה.

גלי דעתיה דהולך דקאמר ליה לאו רש״י ד״ה אמר לו אי אפשי שתקבל, ) ז

(פ״ו מגרושין ה״י), דמשמע מרש״י, דכשהוא הלחם משנה זכי הוא. כתב 

לשון התקבל או זכי, דאי אפשר לומר שאינו לשון זכיה. ודאי אמרינן דחזר 

 אמר אי אפשי. ועיין לעיל סב: אות יא.בו, ממה ש

 

 דף סג ע״ב

הרמב״ן, הקשה גמ׳, למימרא דמספקא ליה לרב וכו׳. והא אתמר וכו׳. ) ח

דלמא הולך בגיטין לאו כזכי, ובפקדון כזכי. כדאשכחן נמי דלענין מתנה 

(טו.), הלכה כר״ש הנשיא ולא מספקא לן  לעיללא הווי כזכי, כדאיתא 

(לב:). ולענין פקדון קיימא לן כרב, דתניא  יללעכלל, והכי נמי משמע 

כוותיה. ותירץ, דאיכא למימר, דסבירא לגמ׳ דגט כיון שעשאתו האשה 

שליח לקבלה, וזה נותן לו סתם, דמי לפקדון. אבל מתנה, שהוא עושה 

שליח מעצמו, אין רצונו ליתן אלא במתון, ונמלך וחוזר ונמלך. עוד תירץ, 

תנאי טובא דסברי הולך כזכי בכל מקום אפילו  דכיון דפלוגתא היא, ואיכא

(יד:), ולא שמעינן ליה לרב בהדיא דחילק, תפיס גמרא כדעיל במתנה, 

דעתא דאמר כזכה בכולהו, ומתרץ לדרב לרווחא דמילתא אפילו לההיא 

 סברא. ועיין באות הבאה.

בד״ה ספק ממונא, והמוציא  ״ירש פירש התם ספק ממונא לקולא.גמ׳,  ) ט

אף דהווי ד, הפני יהושעו על התחתונה לפיכך אינו חוזר. וביאר מחברו יד

. ועל משום שהוא כתופס לבעל חוב ,השליח מיקרי מוחזקספק, מכל מקום 

זה  ולפי .בחזקת מרא קמא קאישאני, משום דליכא להאי סברא, ומתנה כן 

היינו  ,במתנה דלאו כזכי (יד:) לעילדהא דאיפסקא הלכתא  ,מצינן למימר

דלכולי  (יד.),וכן לענין חוב דמסיק הש״ס לעיל  .ום דספיקא לקולאנמי מש

היינו נמי משום דספיקא הוא  .ומייתי תניא כוותיה דרב ,הולך כזכי עלמא

ולפי  .לענין מתנה (שם) כדאשכחן תנאי טובא דמספקא להו בברייתא

דאמר (שם) אפשר דשמואל  זה ולפי. סוגיא דשמעתין בכולהו מספקא לן

 ,דהשליח לא מיקרי מוחזק ,סבראלא ד .נמי מספקא ליהור בו, דיכול לחז

 .כתופס לבעל חוב במקום שחב לאחריםהרי הוא שחייב באחריות  דמשום

וכתב לעיין לעיל יד. על  ״.מתוך שחייב באחריותשמואל ״והיינו דקאמר 

 תוס׳ ד״ה ומר. ועיין באות הקודמת. 

דאפשר, דלמאן דאמר  הרשב״א,כתב גמ׳, מ״ט דרב איבעית אימא וכו׳. ) י

משום בזיון, גט בטל מדאורייתא, דבקפידא דבעל תליא מילתא ואנן סהדי 

דקפיד, וכיון דקפיד גט בטל ומתיבמת. אבל למאן דאמר משום חצרה 

הבאה לאחר מיכן, כשר מן התורה ופסול מדבריהם, ודינה דחולצת ולא 

ינייהו, מתייבמת. והוסיף, דאין להוכיח מהא דלא קאמר להאי איכא ב

דאין הדברים נכונים. דהא הוה מצי למימר דאיכא בינייהו דשמע בעל ולא 

) ולא קאמר לה. והיינו משום התוס׳ ד״ה דקדמהקפיד, (כמו שכתבו 

דבחדא נפקותא סגי ליה. עוד כתב, דאיכא מאן דאמר דאף טעמא דשמא 

 םשאהבעל ויוציא לעז, או  שמא יקפידיקפיד משום גזרה נסיב לה. כלומר, 

 דא.יקפיד הוי קפידתו קפי

שנתן לה הבעל הגט בחצר של אחרים. אמנם רש״י ד״ה משום חצרה,  ) יא

כתבו, דנתנו הבעל בחצר של עצמו ומכרו ד״ה חצרה (כד.) התוס׳ לעיל 

 לאחרים. משום דכמו שפירש רש״י, לא דמי לשליח להולכה.

י רש״ פירשגמ׳ מאי בינייהו וכו׳ דקדמה איהי ושויא שליח מעיקרא. ) יב

דידה וכו׳ דהשתא לא דמי לחצר הבא לאחר מיכן. כתב ד״ה דקדמה, 

(קמא סק״ב) היינו דוקא בלא שמע הבעל שעשאתו שליח  האבני מלואים

דהא ליכא  לכולי עלמאמהני  ,ולא הקפידלפני ששלח לה, אבל אם שמע 

.) כד( לעיל ברשב״א ובר״ןרש״י ותוס׳ בדגם  עוד כתב .משום בזיון דבעל

דקדמה איהי ועשאתו שליח ליכא משום חצירה הבאה  דהיכאנראה 

 לודאפי כתב )הל׳ גיטין סי׳ ק״כ( התרומה דבספרהביא  אמנםלאחר מיכן. 

רש יפש .איכא משום חצר הבאה לאחר מיכן ,שליח אקדמה איהי ושוי

[אולי כונתו דהיכא דקדמה איהי ושוי׳ שליח משום בזיון ליכא  ,להיפך

ומשום חצירה הבא ל ידע ולא הקפיד] משום דאוקי לה בגוונא שהבע

 מיימוני הותבהג(דף ק״ל) וכן משמע בסמ״ג עשין וכן  .לאחר מיכן איכא

וכתבו שם דלטעמא משום חצירה הבאה לאחר  ).פ״ו מגירושין אות ג׳(

מיכן בשום ענין אין אשה יכולה לעשות שליח לקבל גיטה מיד שליח 

שקדמה, הבריות לא ידעי.  . [ואולי יש לבאר טעמם, דאף דהיא ידעהבעלה

 ואתו למימר, דמינתה השליח לאחר מיכן. ולגביהם נשארה הגזרה. (ר.ג.)]  

 לי״ליהוי הרשב״א, דהראב״ד גורס כתב גמ׳, אמרה ליה ליהוי בידך. ) יג

בידך״ דהוה ליה כפקדון, אבל ליהוי בידך ולא אמר ״לי״ לכולי עלמא לאו 

, דמפליג בין יהא בידך ליהא (פ״ו ה״א)בירושלמי כלום הוא, והכי איתא 

 הרמב״ן.לי בידך וכדקתני במתניתין וברייתא שא לי טול לי, וכן כתב 

 רשיפ גמ׳ אמר רב נחמן אם איתא לדר׳ חנינא עבדינן בה עובדא. ) יד

כותיה ואמינא מגורשת,  וכו׳עבידנא  כמותו.אם הייתי יודע שהלכה ״י רש

קא משמע מאי א, הרשב״ הקשה .לחצרה הבאה לאחר מכן ןניולא חייש

ומשום הכי פירש, דלא  .פשיטא דאם איתא לדר׳ חנינא לא גזרינן לן,

אם תקשה מה ו .שליחות אצל הבעלדבעינן חזרה  לדינא חיישינן, היינו

רב הא  .והא לא חזרה שליחות אצל הבעלוכו׳ ואם איתא  ,רבא הקשה לו

 .עלדלא חיישינן משום שליחות שאינה חוזרת אצל הב עצמו אמרנחמן 

מאי שנא הקשה לו,  אי נמילא חיישינן להכי.  קושייתו היתה מאי טעמא

האי שליחות דלא פסלינן ליה משום שאינה חוזרת אצל הבעל, כדפסלינן 

 טו. שפירש לקמן אותוכמו  לכולי עלמא.בעלמא 

שליח שחזר רש״י ד״ה לא חזרה,  פירשגמ׳, הא לא חזרה שליחות וכו׳.  ) א

ון וכו׳ ושליחות שאינה ראויה לחזור ולהגיד וכו׳ ניתק משליחות הראש

הרמב״ם ט. והנה  -אינה שליחות. ועיין מה שכתבנו לעיל כד. אותיות ד

, לידה גט שיגיע עד מספק מגורשת(פ״ו מגירושין הי״ג) פסק, דבגונא דידן 

(אהע״ז קמ״א סק״ב), הא  הט״זוהקשה . ודאי תתגרש לידה גט ומשיגיע

ן הוא משום שניתק מהיותו שליח להולכה, מלשון רש״י חזינן, דהחסרו

לפני שנהיה שליח לקבלה, ואיך אפשר שבהגיע הגט לידיה תתגרש.   וכן 

ביאר  המגיד משנה(קמ״א סק״א), וכתב, דאמנם  האבני מלואיםהקשה 

הספק אם יכול האיש להיות נעתק משליחות הולכה שמינהו ד(שם), 

, נגמרה שליחות הבעל כיון שעדיין לאד .לשליחות קבלת האשה ,הבעל

 סגדף סכת גיטין מ
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נשאר השליח להולכה בשליחותו. דהיינו שהחסרון בשליחות לקבלה 

 ואדרבה נשאר שליח להולכה. 

(כד.) פרכינן הרשב״א, דלעיל הקשה גמ׳ הכי נמי מספקא לן לדידן. ) טו

להדיא ״והא לא חזרה שליחות אצל הבעל״, אלמא לא מספקא להו, והכא 

ה דלא בעינן שליחות החוזרת. ותירץ, מספקא להו, ורב נחמן נמי סבירא לי

דהכא איירינן בגונא דמתחילת השליחות היתה היא ראויה לחזור אצל 

הבעל. ואם כן, אף שנעשה מרצון עצמו שליח לאחרים, קודם שיצא 

משליחות הבעל, אין בכך כלום, ושליחות החוזרת מיקרי. או דלמא, כיון 

מיקרי. אבל ודאי היכא דהשתא מיהא אינה חוזרת שליחות שאינה חוזרת 

דמתחילת השליחות אינו ראוי לחזור אצל הבעל, כדהתם דיהביה 

לאיתתא גופה ואמר לה הוי את שליח להולכה, עד דמטית התם וכי מטית 

התם הוי את שליח קבלה, אי נמי דאמר הכי לשליח קבלה דידה, דשליח 

 קבלה כגופה דמי, לא הוי גט. 

ק ברבי שמואל בר מרתא גט מחיים הוה עובדא ואצרכה רבי יצחגמ׳  ) טז

 (כט. מדפי הרי״ף) פסק הרי״ףהרשב״א, ד כתב .וחליצה לאחר מיתה

מדאסתפקא  דבריו, וכיחוה .הלכתא כרבי חנינא ,דרבינו האי גאוןמשמיה 

הוה עובדא ו, אי חיישינן לשליחות החוזרת, דידןעובדא האי להו ב

 .חליצה לאחר מיתהואצרכה רבי יצחק ברבי שמואל בר מרתא גט מחיים ו

דלא חזרה שליחות אצל הבעל, מכלל  בדינאדלא אסתפקא להו אלא  וכיון

חזרה  לו איאפי ,דאי כרב .דפשיטא להו לכולהו דהלכתא כרבי חנינא

דחה ראיתם. משום  הרמב״ןאמנם  .הגט פסולהיה שליחות אצל הבעל 

רב נחמן במעשה דידיה אם איתא קאמר, ולא איפשיטא ליה, ומאן ד

 וכי תימא אי סבירא לן כרב .צרכה גיטא וחליצה נמי לא איפשיטא ליהדא

, דשויה אשה בגונא דילמא מעשה דרב יצחק הוה דידיה.תיפוק לי משום 

שליח להולכה עד  בתר הכילהאי שליח לקבלה מעיקרא. ושוייה בעל 

דאי למאן דאמר משום חצר  .מקום פלוני. והתם ליהוי שליח קבלה שלה

 ,באיתתא גופא אי נמין דאמר משום קפידא דבעל ליכא. ליכא, ואי למא

כתב, דלפי מה שכתב באות הקודמת,  הרשב״אאמנם  .).(כדלעיל כדאיתא 

בכהאי גוונא לא הווי מספקא לן לענין שליחות החוזרת, ואם כן ליכא 

 לאוקמא בכהאי גוונא.  

 ש. עיין מה שפירגמ׳, כתבו ותנו לשליח מהו וכו׳ ויולך לה מהו תיקו) יז

 אמנם. א״ל רבינא לרב אשיוד״ה  ,או דלמארש״י בד״ה כתבו ותנו, וד״ה 

(כט. מדפי הרי״ף) פירש האיבעיא, האם העדים גופייהו מצו למיהוי  הרי״ף

שלוחי הבעל, שלא חש הבעל לטירחתם. או שמא בדווקא לא עשאם 

ולא הזכיר אלא האיבעיא ד״ויולך . שלוחים להוליך הגט שאינו רוצה בהם

 בגוונא מצי לומראם ת(שם), דלדבריו מבעיא לן,  ב הר״ןו״. וכתלה מה

 .אם רצו מוליכין הן עצמן )דלא סלקינהו משליחות( ,דלא אמר ויוליך לה

. (האם כוונתו שיוליך השליח בדווקא, או גם מהו ,היכא דאמר ויוליך לה

 דהרמב״ם (פ״ב מגירושין ה״ט), דאפשר דטעמיה הכסף משנה הם). וכתב

לא הזכיר אלא בעיא, בגוונא דאמר להם הבעל, כתבו וחתמו ותנו (שם), ש

לשליח להוליך לה. ולא הזכיר בעיא, בלא אמר להם ויוליך. משום, 

דמפרש בעיא קמייתא כהרי״ף, דהיינו אם יכולים העדים להיות שלוחים 

להולכה של הבעל. ובעיא בתרייתא פירש כרש״י, דמיבעיא לן, אי עשו 

 כולים לחזור ולכתוב גט. העדים שליחותם, וי

בחידושי הגרע״א . כתב שמיניתילשליח שלי רש״י ד״ה כתבו ותנו, ) יח

שאמר, תנו לשליח שהוא דטעמא דלא פירש רש״י, שו״ת הרשב״א, בשם 

יעשה שליח. משום דסבר, דהאומר לשליח שיעשה שליח, יש כח אף 

ידהו לשליח הראשון להוליך הגט בעצמו, דבכהאי גוונא אמרינן לטירחא ד

חייש, ולא נגמרה השליחות עד שנותן לידה, כמו בכתבו ותנו. אבל בגוונא 

, דמקפיד שיוליך דוקא השליח שמינה, ניטל שמיניתידאמר תנו לשליח 

ממנו הכח להוליך בעצמו. ומיבעי, אם מכל מקום לא סילק אותם לגמרי 

משליחותם לענין הכתיבה, ונמשכת השליחות עד שיבא הגט לידה, או 

ביחאר, דרש״י פירש כן, משום דאם היה הגרע״א תלקו לגמרי. אמנם שנס

אומר להם שהם ימנו השליח שירצו, הוי חסרון דמילי. מה שאין כן בגוונא 

 שאמר לשליח שמיניתי. 

 

 דף סד ע״א

אלא בשהבעל  דמסתברא, דל״פהרשב״א, כתב גמ׳, בעל אומר לפקדון. ) א

מי נפל ממני ומצאתו, לא אומר לפקדון, אבל בטוען טענת מזוייף, אי נ

פליגי. ואי טוען טענת מזוייף, יתקיים בחותמיו וכשר לגירושין, וכדתנן 

(לב.) המביא גט בארץ ישראל, אינו צריך שיאמר בפני נכתב ובפני  לעיל

נחתם, ואם יש עליו עוררים יתקיים בחותמיו. ואם טוען טענת נאבד ממני 

 פילה לא חיישינן.ומצאתו, לכולי עלמא אין טענתו טענה, דלנ

שהשליח אומר שהיה מיירי כתבו ד ,ושליש אומרד״ה (בדף סג:) תוס׳  ) ב

על כך. [עיין לקמן אות ד.] כשיש שנים שמעידין שליח לקבלה. ואיירינן 

דכוונת תוס׳ דאי אפשר לומר שאמר שהי׳ שליח  המהרש״אוכתב 

אין  להולכה, דממה נפשך, לפני שנתן לה יכול לבטלו, ואי נתן לה, הרי

באמת יש , דאף דהפני יהושע. והקשה כי אינו בידונאמנות דשליש 

אבל בשיטת . בשלישות יוצא מתחת ידודוקא דשליש נאמן , סובריםה

דמה שתקנו בפני  ,בד״ה בעלשהרי כתבו להדיא  ,אי אפשר לומר כן ׳התוס

דשליש  דסברי כרב חסדאהיינו משום  ,נכתב ובפני נחתם משכונה לשכונה

 .יירימבגט ביד אשה  ,דבריהם בענין בפני נכתב ובפני נחתםרי כל וה .נאמן

התוס׳, ר׳ הונא ור׳ דלשיטת ועל כן ביאר  .אלמא דלית להו האי סברא

ובין שהגט ביד  ,בין בשליח לקבלה ,בין בשליח להולכה חסדא פליגי

הכא לענין שליח  שאלא דניחא להו לפר .השליח בין שכבר מסרו לאשה

דבשליח לקבלה קאי כל השקלא וטריא  ,דהכא קיימי דאמתני׳ ,לקבלה

לכך נראה  בתוה״ד, ,שליש נאמןהתוס׳ ד״ה [אמנם מלשון  .דשמעתין

על דעת כן מסר לו שיהא לגירושין  ,כיון שמסר בידו ,לפרש דהא הימניה

נראה לכאורה שלמדו כמו  .שהוא משקר אף על פי ,אם יאמר לגירושין

 שביאר המהרש״א].

תירץ, דלא אמר רב הונא הרמב״ן  וא״ת א״כ וכו׳., תוס׳ ד״ה בעל) ג

דהשליש אינו נאמן, אלא כל זמן שהגט בידו. אבל משהגיע לידה, שוב אין 

הבעל נאמן, אף שאינה טוענת ברי, משום דהימניה ועביד שליחותיה. אבל 

כל זמן שלא מסרו לה אף על פי שהאמינו מתחילה, כיון שלא עשה שליח 

וכתב, דשמא לפי זה יש לבאר לשון רב הונא, ״אם שליחותו אינו נאמן. 

איתא דלגירושין יהביה ניהליה בעל לשליש, לדידה הוה יהיב לה״. לא 

דהוה יהיב הבעל לאשה. אלא השליש לאשה,  ולא היה מעכבו בידו. וכיון 

שלא מסרו לה, שמע מינה לפקדון יהביה ניהליה, ולצעוריה מיכוין. אי נמי 

 עכשיו נתן עיניו בה.

אבל במילתא דאיסורא אין רש״י ד״ה דאיתיהיב למחילה, בתוה״ד,  ) ד
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(כט: מדפי הרי״ף), דהא כי היכי דבממון אמרינן הר״ן  בידו להאמין. הקשה

דמשעה שנמסר ביד שליש גמר והקנה, שכל מה שירצה שליש יעשה, 

(כט:) לענין נאמנת עלי לעיל  בגיטין נמי מצינן למימר הכי, וכענין שאמרו

יסתי. ומשום הכי כתב, דהכי קאמר, שאני ממון שהוא דבר שניתן שלא פי

לימחל, וגמרי והקנה בכל מה שיאמר שליש ואפילו ישקר, אבל באשה לא 

 עביד אינש דמחיל הילכך מסתמא לא יהביה ניהליה אדעתא דהכי.

לכאורה קשה, הרי הגמ׳ ביארה לטעמיה דרב הונא, משום גמ׳ שם. [) ה

רש״י ותוס׳ ד״ה ה הווי יהיב לה,  וכמו שביארו דאי לגירושין יהביה לדיד

דהיינו דווקא אי הוו יחדיו בעיר. אבל בלאו הכי, גם רב הונא מודה  בעל,

 הר״ןדהשליש נאמן, והיאך נאמן הא הווי איסורא. (י.צ.ב.) אמנם לשיטת 

 הובא באות הקודמת, לא קשיא. אבל רש״י לא פירש כן.]

ד״ה סג:) התוס׳ לעיל (מירה. אמנם ולא בא[רש״י ד״ה ואמאי, בתוה״ד, ) ו

כתבו, דבעינן עדי אמירה. ויש לבאר, דרש״י ושליש, והכא ד״ה ולהימניה 

דנאמנות השליח מטעם מיגו. אבל לתוס׳ דנאמנותו  בד״ה מי קא,לשיטתו 

משום דהבעל האמינו. מה שייך שיאמינו על דבר שביד האשה ואין לו 

 ידיעה מה היה. (א.ב.)]. 

(ל. מדפי הרי״ף), דקשיא הרי״ף  פירשליהמניה לשליש. גמ׳, ואמאי ו) ז

כתב, דיש לפרש דאפילו לרב הונא בחידושי הרמב״ן לרב חסדא. אמנם 

פריך, משום דהכא כיון דבעל אמר לגירושין, מהימן לרבי יוחנן. דלא 

נסתפקו (לקמן בהמשך הדף) אלא בהגיע הגט לידה. וכיון שהשליש אומר 

גמור, שאם רצה למוסרו לאשה הרי היא  כן, נאמן, דהא איכא מיגו

מקבלתו מידו. ולא דמיא להיכא דבעל אומר לפקדון, דהתם ליכא מיגו, 

שהיא לא תקבל מידו שלא תהא מקלקלת לעצמה. ועוד, דהא ליכא טעמא 

דרב הונא דאמר אם איתא דלגירושין יהביה ניהליה לדידה הוה יהיב לה, 

 כולי עלמא. דהא בעל אמר דלדידיה יהביה, ומהימן ל

ונראה דקנסא בעלמא הוא וכו׳. הקשה תוס׳ ד״ה אסור, בתוה״ד,  ) ח

מה איסור עשה שקנסוהו, וכי היה לו לחוש שימות שליח. ועוד, הרמב״ן, 

אי משום קנס, היאך סלקא דעתה דגמ׳, דחזקה עושה שליחותו אפילו 

לקולא. ומשום הכי פירש, דכל הנשים מותרות לינשא אפילו קטנות שמת 

יהן, לפי שבחזקת פנויות הן, ואין חזקת שליח עושה שליחותו מוציאן אב

מחזקה. ועוד, חזקה על האב שאינו מקדש בתו ושותק לקלקל עליה, 

דשה, היה מודיע לה, ולאנשים הרבה. אבל הוא אסור בנשים שאילו קִ 

שיש להן קרובות, לפי שאין חזקה של קרובות שאינן באות לדון בפנינו, 

נם אילו תבאנה הקרובות ותאמרנה לא קדשנו, ודאי מותר מועלת לו. אמ

בהן, דעד אחד נאמן באיסורין, וכל שכן הכא דלא איתחזק איסורא, 

וחששא בעלמא היא. וכל שכן שמתוך שנאמנות על עצמן ונישאות 

(ל. בדפי הרי״ף), דמדאמרינן סתמא, הר״ן לאחרים נאמנות לזה. והקשה 

ע דסגי בעדות קרובות. ועוד, אי אסור בכל הנשים שבעולם, לא משמ

מדינא אסור בכל הנשים שבעולם ולאו משום קנסא, היאך הוא מותר 

בעדות עד אחד, הא הוה ליה דבר שבערוה ואינו פחות משנים, ואף על גב 

דלא איתחזק איסורא. ועל כן כתב ביאר כתוס׳, ועיין בדבריו מה שתירץ 

 קושית הרמב״ן.

 

 דף סד ע״ב

(ל. בדפי הרי״ף),  הר״ןכתב דידה מדרב המנונא וכו׳. גמ׳, ולהימניה ל) ט

דמהא דבתר דפרקינן הני מילי לחומרא אבל לקולא לא, פרכינן ״ולהימנה 

מדרב המנונא״, משמע, דהא דרב המנונא סגי אפילו להתירה לינשא 

דיש (בפי״ב מגירושין ה״ד). אמנם כתב, ב״ם הרמלכתחלה. וכן דעת 

בריו אלא בדיעבד, והכא אזלא הגמ׳ אהא דרב המנונא לא אמר ד מפרשים

דאמר רבי יוחנן (בעמוד א׳), דאין דבר שבערוה פחות משנים, כלומר 

ואפילו נשאת תצא. ופרכה דלהימנה מדרב המנונא לענין שלא תצא, אבל 

 לא להתירה לכתחילה.

(ל. מדפי הרי״ף) גמ׳, אבל היכא דקא מסייע לה מעיז ומעיזה. הרי״ף ) י

קא מסייע לה. [ולכאורה צריך עיון. הא נאמנותה גרס, בעל ושליש ד

אליבא דרב המנונא משום שאין מעיזה בפני בעלה. אבל הכא שהבעל 

אומר שגירשה מה שייך נאמנות דהעזה, הא ליכא העזה כלל. (י.צ.ב.) ויש 

ליישב, דהכא מה שהבעל אומר שגירשה אינו יודע שגירשה, דהא לא 

עמוד א׳). אלא  לעילבד (כדאיתא אמר גירשתי, דשליח להולכה הוא דע

 אמר לגירושין נתתיו, ובכהאי גוונא דבריו אינם אלא סיוע.]     

היא מהוה את ה ואם היתה יתומרש״י ד״ה היא ואביה, בתוה״ד, ) יא

(בגליון הש״ס), דמהא ליכא ראיה כל כך, הגרע״א  עצמה וכו׳. הקשה

בקטנות, ועוד דהתם כיון דהקידושין היו בקטנות מהוה גם כן הגירושין 

דהרי אף בקדשה אביה ונתייתמה מקבלת גיטה, ומדוע כתב שפת יתר 

״היא מהווה את עצמה״. [לכאורה נראה שהגרע״א למד, דכוונת רש״י 

במה שכתב, ״יתומה״ היתה לקטנה. ואולי יש לומר, דכוונתו היתה 

ליתומה שהיא נערה. ורש״י אתא לבאר סברת תנא קמא דפליג אר׳ 

אית לנערה אב, אינו טעם להפחית כוחה, כיון דגדולה היא, יהודה. דהא ד

  ואם היתה יתומה בודאי היה לה כח מחמת עצמה.] 

[היינו מה  פירש בקונטרס דוקא נערהתוס׳ ד״ה נערה המאורסה, ) יב

דהא גדולה היא] וכו׳, ושוב הגיה רש״י דה״ה  בד״ה היא ואביהשכתב 

, הא בפירוש זיכתה תורה , היאך אפשר לומר כןהתורת גיטין קטנה. הקשה

כסף קידושיה וגיטה לאביה, כמו שזוכה בשבח נעוריה. אם כן, כל זמן 

שלא נקנה נייר של הגט לאב, היאך מתגרשת. הא בקבלתה אותו, אינה 

יכולה לזכות בעבורו. משום דאין קטן זוכה לאחרים מדאורייתא, ותירץ, 

ו כל שבח נעוריה דעיקר זכייה היא לעצמה, ואביה מינה דידה קזכי, כמ

 ומעשה ידיה.

 כתבהרשב״א והביא ראיה רבינו יצחק וכו׳. אמנם בא״ד, בתוה״ד, ) יג

 דלקמן, דדוקא נערה, אבל קטנה אביה ולא היא. ומתניתין הראב״דבשם 

(סה.) דקתני, קטנה שאמרה התקבל לי גטי אינה מגורשת עד שיגיע גט 

אב, כדמשמע לידה, הא כשהגיע גט לידה מגורשת אף על פי שיש לה 

התם. מוקמינן בשנתן לה אביה רשות לקבל את גיטה, דהוה כמי שמוחל 

לה הזכות שיש לו עליה לאותה שעה, והרי היא ברשות עצמה בשעת 

קבלת הגט. ודחה דבריו, משום דאי מיירי בנתן לה רשות, מאי קא דייק 

 ממתניתין ״הא נערה הרי זה גט״, שאני התם דנתן לה אביה רשות. 

אפילו בקבלת אביה אינה י ד״ה אינה מתגרשת, בסוה״ד, רש״[ ) יד

 לעילמתגרשת. לכאורה יש לומר דרש״י הוכרח לפרש כן, משום דכתב 

דדוקא לגדולה יש יד, וכן כתבו התוס׳ ד״ה נערה בשמו.  בד״ה היא ואביה,

 אם כן, כיון דאיירינן בקטנה, היינו דוקא בקבלת אביה. (א.ב)].

, כתבו, אמנם תוס׳ ד״ה שאניומדרבנן. , רש״י ד״ה זוכה אף לאחרים) טו

דמהא דתירצה הגמ׳ שאני שתופי מבואות וכו׳, חזינן, דר׳ יהודה ור׳ 

 דסדף סכת גיטין מ
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הא דליתיה לקטן דחסדא פליגי אי זוכה לאחרים מדאורייתא. וביארו 

במילתא דאיתיה בשליחות, היינו דוקא במלתא דליתיה בנפשיה. אבל 

(פ״ד חידושי רבינו חיים הלוי וב. איתיה בשליחות וזוכה לאחרים ,בנפשיה

דקטן אין לו  ברדס א.מזכיה ומתנה ה״ו), ביאר דעת רש״י בב׳ אופנים, 

קריא ימנמי זכיה סבר דד ב. .אף במילתא דאיתיה בדנפשיהכלל שליחות 

משום  היינו .מדין תורה ,בדעת אחרת מקנה ומה שזוכה .ליתיה בדנפשיה

 סוכהמדעוד כתב,  .פשיהדעת הגדול, וממילא אין זה בכלל איתיה בדנ

אף בדעת אחרת  ,דעת רש״י דקטן לית ליה זכיה מדין תורהד :) נראה,מו(

הוא מדרבנן, וממילא דהוי  ,דהא דינוקא מיקנא קני ,כתב שם. דמקנה

 . ואינו זוכה לאחרים רק מדרבנן, מילתא דליתיה בדנפשיה

הא מגמ׳, זוכה לעצמו ואינו זוכה לאחרים. תוס׳ ד״ה שאני, הקשו  ) טז

(נט:), דתקנו מציאת חרש שוטה וקטן מפני דרכי שלום, ומשמע  לעילדתנן 

א ״והריטבדלא זכו מדינא. ותירצו, דהכא מועיל מדין דעת אחרת מקנה. 

דהתם לא זכה משום שאין דעתו של קטן לזכות , (רבינו קרשקש) תירץ עוד

 לעצמו אלא לאביו, אבל בדבר אחר זוכה ודאי לעצמו.

דקטן זוכה דוקא רבותיו, בשם  (רבינו קרשקש)א ״ריטבהכתב  גמ׳, שם.) יז

במטלטלין אבל לא בקרקעות, דאין לו יד לקנות והוא אינו בדרכי הקנאה 

כלל וחזקתו אינה חזקה, ואפילו במטלטלין נמי אינו זוכה אלא בדבר שהוא 

תחת ידו אבל בחליפין לא, שהוא אינו בדרכי הקנאה כלל לא לקנות ולא 

ין אדם זוכה במטלטלין דקטן אף דמקחו מקח וממכרו להקנות, והלכך א

ממכר במטלטלין כשהגיע לעונת הפעוטות, אלא אם כן מחזיק בהם 

הקונה, דכיון דברשותו מחזיק בהן נתנו לו רשות לזכות בהן כדי חייו. ולפי 

זה כתב, דמי שמתחייב לקטן בין בקנין בין שמתחייב לו מנה בשטר, אינו 

 תחת ידו, אלא אם כן מזכה להם על ידי אחר. זוכה, כיון שאין הדבר

דיש מוכיחין מכאן, דאין הרשב״א, כתב גמ׳, האי שפחה היכי דמי וכו׳, ) יח

האשה מוכרת את עצמה. דאי לאו הכי, לישני דאיירינן בגדולה המוכרת 

(נמצא במכילתא דר׳ ישמעאל פרשת בספרי עצמה. והכי נמי איתא 

, איש מוכר את עצמו, ואין אשה משפטים פ״ג) ״כי ימכור איש את בתו״

מוכרת את עצמה. והקשה, דהאי קרא ד״כי ימכור איש״ אינו במוכר עצמו. 

ותירץ, דהכי פירושו, ״כי ימכור איש את בתו״, דוקא האיש מוכר את בתו, 

ואין הבת מוכרת את עצמה, וכאן למדך הכתוב דאין אשה מוכרת את 

 עצמה, אף על פי שהאיש מוכר את עצמו.

, הוכיחו מתירוץ בתוס׳ ד״ה שאני שאני שתופי מבואות דרבנן.גמ׳ ) יט

הגמ׳, דהא דפליגי אי זוכה לאחרים היינו מדאורייתא. ולרש״י דאינו זוכה 

בחנם , דהיינו משום דהפני יהושעאלא מדרבנן [עיין לעיל אות יד]. תירץ 

ה מ .דברשותיה קאי מדאורייתא ,לא שייך להפקיע ממון מרשות מרא קמא

 ,מעיקראהם אמרו  ,לענין שתופי מבואות דתקנתא דרבנןן שאין כ

דתחלת תקנת שתופי  .קטן ל ידידתקנתא שיוכל לזכות העירוב אף ע

 )סוף עירובין מהרש״אהפ״ג ה״ב הביאו  עירובין( בירושלמימבואות איתא 

 על ידי קטן. מעשה שהיה ל ידיע ,לשום אהבה וריעות בין השכינים היתה

  .ובאין סמוכין על שלחנו ,קטנים ל ידיעתחלת התקנה שיזכו ו
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הא התם איירינן לענין לזכות הרמב״ן, הקשה גמ׳, מתיב רב אויא וכו׳. ) א

לעצמן במעות ולא לענין לזכות לאחרים. ותירץ, דאיירינן בגוונא שאמר 

להם בעל הבית פדו לי משלכם. דלא אמרינן דהם זכו זכו בפירות, ויחזרו 

הרשב״א.) הן זוכין לו. (וכן תירץ  ת. אלא מיד ההקדשויקנו לבעל הבי

ושלהם שלו  בסוד״ה ופדו בהן.שכתב  רש״י,[ולכאורה כן משמעות לשון 

עוד תירץ, דכיון דלשמואל אינו זוכה לאחרים,   .]שהם חוזרין ונותנים לו

סבירא ליה שאין זכייה לקטן מן התורה. והא דקטנה מתגרשת, היינו 

ה, כמו בגדולה המתגרשת בעל כרחה. ועיין באות משום דלא בעינן דעת

  הבאה.

וי״ל דאתיא כמ״ד וכו׳ דהגיעו לעונת נדרים. בתוה״ד, , תוס׳ ד״ה ופדו) ב

עוד תירץ, דהכא איירינן בכל קטן, ופדיון שאני, דכיון הרשב״א. וכן תירץ 

שפודין שוה בשוה אין צריך דעת כל כך, כמו על הפרשת תרומות 

 ומעשרות.

אבל לרב חסדא דאינו זוכה לאחרים וכו׳, גם בחילול מעשר בסוה״ד,  ) ג

 ובחידושי רבינו חיים הלוישני לא יזכה לאחרים בחילול. עיין באות א׳. 

(סט.), דמעשר בבבא קמא (פ״ד מזכיה ומתנה ה״ו) ביאר, על פי מה דאיתא 

יתו, שיהא שני שאינו ברשותו אינו יכול לחללו, משום דבעינן דומיא דבֵ 

ותו. הרי, דחילול מעשר שני בא מכח הבעלים, וגם כשאחר שלו וברש

מחלל, אינו אלא מדעת הבעלים ורשותן. ובלא דעת הבעלים אין חילולו 

חילול. ועל כן כל פדיית מעשר שני של אחרים, חשיבא זוכה לבעלים של 

 המעשר. 

דהא ), (רבינו קרשקשא ״הריטב כתבגמ׳, בעציץ שאינו נקוב דרבנן. ) ד

שר שני דרבנן כגון מעשר שני דאילנות וירקות, משום דלא פריק במע

דההוא אית ליה עיקר מן התורה, אבל בעציץ שאינו נקוב אין לו עיקר מן 

 התורה כלל.

 דמדוייק מסוגיין, (שם)  בחדושי רבינו חיים הלויהקשה  גמ׳, שם.) ה

במעשר שני דאורייתא, ולאוכוחי למתניתין דמערימין, לאוקמה רצתה ד

 לעיל[שהובא  דעת התוס׳,ל ושפיר .ית ליה זכיה גם לאחריםמינה דקטן א

 אבל .מדין תורה היינו ,קטן זוכה לאחריםד מאן דאמרדל סד: אות יב]

, איך יפרש הסוגיא. מדרבנן היינוהא דזוכה לאחרים כתב (שם) דד רש״יל

בעלים, עיקר מעשה שיש לו דגם מעשר שני ותירץ, על פי מה שהעלה, 

, ולא בעינן לדין אף שאינו הבעלים ,ה מכח הפודההחילול והפדיה נעש

שתהא הפדיה נעשית בשביל הבעלים ומכחם  דבעינן אף שליחות לכך,

דקטן זוכה לאחרים רק ואם כן, הא דכתב רש״י  (כדלעיל אות ג׳). ומדעתם,

דמיירי בזוכה  ,דפליגי רב יהודה בשם רב אסי ושמואל היינו למאי .מדרבנן

מדאורייתא אין , ושליחות לכך לדין דבעינןוקנין, דבר שצריך מעשה זכיה 

דאורייתא, מדמועיל זכייתו לאחרים לענין מעשר שני  והא .שליחות לקטן

דבאמת עיקר הפלוגתא אם קטן זוכה לאחרים אם לא היא מדין משום 

קטן זוכה לאחרים פדיונו במעשר שני קיים מדין  אן דאמרתורה, ועל כן למ

ן שליחות לזכות לו, שהוא הגורם להוריד הזכיה כיון דלא בעי לדיתורה, 

 לדרבנן.

(ל: הרי״ף  אבל גרס כבגמ׳ דידן.גמ׳, אמר רבא ג׳ מדות בקטן וכו׳. רש״י ) ו

מדפי הרי״ף) גרס, צרור וזורקו אגוז ונוטלו זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים, 

וכנגדו בקטנה מתגרשת בקידושי אביה, הפעוטות וכו׳ וכנגדן בקטנה 

עור ישהבין חילק רבא  (שם) מאי טעמא הר״ןהקשה ו מיאון.מתקדשת ל

כל  ,דהכא תנןנאמר בהם לשון אחד. הא  ,קידושיןמגירושין שראויה ל

קז: איתא  ותוביבמ .אינה יכולה להתגרש השאינה יכולה לשמור גיט

 הסדף  – דססכת גיטין דף מ

 התשע"ו אדר א'  ז –אדר א'  ו
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הבעל בשם ותירץ  .יודעת לשמור קדושיה מתקדשת למיאוןהקטנה ד

בעינן  כךולפי ,ף דצריכי שמירה מעולהדבקדושין איכא קדושי כס המאור

בצרור וזרקו אגוז  ,אבל בגט שאין צריך שמירה כל כך .שתהיה בפעוטות

. ולגירסת רש״י תירץ, שלא רצו להתיר אישות דאורייתא ונוטלו סגיא

 בפחות מעונת פעוטות, אבל לענין קדושין אין כאן קולא.    

ה חוזרת קרינא ביה. משלחה ואינרש״י ד״ה וכנגדן בקטנה, בתוה״ד, [) ז

מדלא קתני שטר רש״י ד״ה הא שוטה, (סד:) כתב דלעיל לכאורה קשה, 

אחר משמע דלאו שטר הוא אלא מידי דלא דמי ליה, ומסתבר דאף 

למסקנת הגמ׳ שם דמבחנת בין גיטה לדבר אחר היינו חפץ אחר. ובודאי 

הם מבחנת בין גיטה לחפץ אחר הרבה קודם עונת הפעוטות, ואיך ייתכן ד

בזמן שווה. (א.ב.) ויש לומר, דרש״י לא כתב כאן דפעוטות היינו מבחנת, 

אלא דמשלחה ואינה חוזרת. ויש לבאר על פי מה שתירץ באות הקודמת 

הבעל המאור לרש״י, דהשיעור דפעוטות שאמר רבא, היינו לחומרא 

דאשת איש, ואינו אותו שיעור דמבחנת. וכוונתו, דבגיל פעוטות בודאי 

(סד:)  לתוס׳ לעילזרת, והוא הקובע לענין כשרות הגרושין.  אמנם אינה חו

 שכתבו להדיא, דמבחנת הווי כפעוטות, צריך עיון]. ד״ה כל,

פירש בשם הרשב״א וקשה דרבא גופיה וכו׳. תוס׳ ד״ה וכנגדן, בתוה״ד, ) ח

דהגיעו לעונת נדרים, היינו אלו שנדריהם קיימים בין יודעים בעל ההלכות, 

בין אינם יודעים. דהיינו באיש בן י״ג שנים ויום אחד, ובאשה  לשם מי נדרו

י״ב שנים ויום אחד, והוא שהביאו שתי שערות. וכתב, דנראין דבריו, 

מדאמרינן הכא נדריהן נדר והקדשן הקדש, דאילו קודם הזמן הזה אין 

נדריהן נדר עד שבודקים אותם, והוה ליה לרבא למינקט נדריה נבדקין. 

 או דוקא, אלא משום דנקט שלש מדות בקטן, קאמר קטנה. וקטנה דנקט ל

(רבינו א ״הריטב כתבגמ׳, ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים. ) ט

דדוקא בנכסי אביו, דמשום דנפלו לו בירושה זילי גביה, ודוקא ), קרשקש

בקרקעות. עוד כתב, דאפשר דדוקא במכירה, אבל במתנה מתנתו מתנה 

 כיון שהוא גדול.

(פ״ו מגירושין ה״ט), דקטנה הרמב״ם כתב קטנה שאמרה וכו׳.  מתני׳,) י

אינה עושה שליח לקבלה אף על פי שחצרה קונה לה גיטה כגדולה, מפני 

ששליח קבלה צריך עדים ואין מעידין על הקטן, שאינו בן דעה גמורה. 

(שם) כתב, דהטעם משום ״אתם גם אתם״ לרבות ובהשגות הראב״ד 

אף שלוחכם בני דעת, נמצא שהשליח  שלוחכם, מה אתם בני דעת

על הרמב״ם, דאם כן הפני יהושע והשולח צריכין להיות בני דעת. והקשה 

קטנה היאך מתגרשת הא בעינן עדים, עידי חתימה או עידי מסירה ואין 

 עדות לקטן, ונשאר בצריך עיון.

(פ״ו  בחידושי רבינו חיים הלויעיין באות הקודמת. הקשה מתני׳, שם. ) יא

(פ״ב משלוחין ושותפין ה״ב) כתב, דמי שאינם דהרמב״ם ן ה״ט), מגרושי

בני דעת והם חרש שוטה וקטן, אינן נעשין שלוחין ולא עושים שליח, אחד 

הקטן ואחד הקטנה. אם כן למה הוצרך הכא לטעם שאין מעידין על הקטן. 

ותירץ, דמשום טעמא דבעינן בני דעת, היתה יכולה לקבל גט על ידי שליח 

שהגט זכות לה, אבל משום הך טעמא דאין מעידין על הקטן, אף במקום 

 אם יהיה לה זכות, כיון דמכל מקום מיהא בעינן עדים.
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דיש ליישב המהרש״א, וי״ל דמיירי וכו׳. העיר תוס׳ ד״ה גיטא, בתוה״ד, ) יב

(כד.), באומר לה לא תתגרשי לעיל דאיירינן בגוונא שרצתה הגמ׳ לאוקי 

בית דין פלוני. ואף דהתם דחי להאי אוקימתא, היינו משום בו אלא בפני 

לא היתה צריכה לומר בפני נכתב ובפני נחתם. אבל הכא  דבכהאי גוונא

מצי קאי האי שינוייא באומר לא תתגרש בו אלא בבית דין של מתא 

מחסיא, והכא ואין הכי נמי שלא יאמר בפני נכתב ובפני נחתם. [ולכאורה 

יון שהוא שליח לקבלה, ולא האשה עצמה. בעינן צריך עיון, דאכתי כ

 שייעשה שליח לקבלה, והרי לא חזרה שליחות אצל הבעל].

ועוד תירץ, דכיון דהבעל לא הרשב״א, אי נמי וכו׳. וכן כתב בא״ד, ) יג

התנה בכך אלא היא, לא הוי שלוחו אלא שלוחה מתחילה ועד סוף, עד 

ובהאי גוונא לא  מתא מחסיא שליח הבאה, ובמתא מחסיא שליח קבלה.

 שייך למימר לא חזרה שליחות אצל הבעל. [ועיין לעיל סב: אות ט]  

גמ׳, אמר רבה ל״ק הא רבנן הא רבי אלעזר וכו׳. פירש רש״י ד״ה הא ) יד

דאמרי לעיל וכו׳, ולא איכפת לה וכו׳ אי שני לאו שלוחיה הוא. רבנן, 

חיה ערוב אי [והעולה מדבריו דהבין, דלא קפיד איניש במאי עביד ליה שלו

בתמרים אי בגרוגרות, אלא דלרבנן אף במידי דלא קפיד בעי לעשות כמו 

הא רבי  הקשה,הרשב״א שציוהו ובלאו הכי לאו שלוחיה הוא] אמנם 

אלעזר נמי לא פליג עלייהו דרבנן אלא בגט, וטעמא דידיה משום דאיהי 

א (בעמוד א). אלמ כדעילכיון דבעל כרחה מתגרשת, מראה מקום היא לו 

בעלמא מודה להו. [והנראה שלמד דשייך קפידא בין תמרים לגרוגרות, 

והכי נמי לענין מקום קבלת הגט. אלא דר׳ אלעזר סבר, דבגווא שמתגרשת 

בעל כרחה אין לקפידא שום משמעות ועל כן מראה מקום היא לו, ודלא 

כרש״י]  ותירץ, דמכל מקום כיון דרבנן אית להו קפידא אפילו בדידה, אף 

גב דבעל כרחה מתגרשת. ורבי אלעזר לית ליה קפידא בהכי, שמע  על

מינה דטפי אית קפידא לרבנן מרבי אלעזר, וכיון שכן, דלמא רבי אלעזר 

 אי נמי, דלית ליה קפידא כולי האי, לא הקפיד עליו דוקא לערב בגרוגרות.

 ,דהא לא מערב אלא למצוה הכא נמי חשיב עשיית העירוב בעל כורחיה,

אלא מראה מקום לא שייך שהקפיד, לכך יה .א רבו לאותו רוחכגון שב

 . הוא לו

וכן בפרק הנהנה כו׳. כתב תוס׳ ד״ה הא והא רבנן, בתוה״ד, ) טו

דמההיא הוי מצי לדחויי פירוש רש״י, דאם כן לרב יוסף הוי המהרש״א, 

כתב, דאיכא למימר, דההיא הפני יהושע האי דנהנה דלא כמאן. אמנם 

(קסה.) גבי  בבבא בתראדרבן שמעון בן גמליאל  דהנהנה אתיא כרבנן

פשוט ומקושר, דסברי דאף דלא שייך התם קפידא כלל, לא אמרינן מראה 

מקום הוא. והא דהקשה אביי לרב יוסף מההיא דעירב במגדל ועירב 

בשובך, ולא אוקי לההיא דאינו עירוב, כרבנן דרבן שמעון בן גמליאל. היינו 

סף, ואיהו לא ניחא ליה לאוקי ברייתות משום דהקשה לדבריו דרב יו

דעירובין כתנאי, מדלא מוקי נמי ברייתא דגרוגרות ותמרים כתנאי דרבן 

שמעון בן גמליאל ורבנן דפשוט ומקושר, והיינו משום דבעי לאוקמי כולהו 

 ברייתות דעירוב ככולי עלמא. 

התפארת יעקב,  דדלמא לשון פטור וחובה וכו׳. כתברש״י ד״ה פטרוה, ) טז

לא נתכוון רש״י שתהא ספק מגורשת, דהא לא אמר כלום קתני. ומשום ד

דבעינן שישמע הסופר מפי הבעל, וכל שיש ספק בלשונו הרי לא שמע 

ממנו שיכתוב גט, ולא הוי גט כלל. ומכל מקום כתב, דאם אמר בפירוש 

אמר לשונות הללו, ספק מגורשת. כיון דלשון  הנתינהגט, ועל  לכתוב

ם הסתפק, אי הנך לישני לא מהני, דוקא באינו מדבר מסופק הוא. אמנ
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עמה על עסקי גט. כברישא, דודאי איירא באינו מדבר, כיון דלישני מעליא 

נינהו. אבל במדבר ודאי לגירושין נתכוין. או דלמא, אפילו במדבר עמה לא 

מהני, כמו בקידושין, דאמרינן דלישני גריעי גרע משתיקה. ומסיק, 

בר עמה על עסקי גיטין לא מהני, כיון דאפילו אמר דמסתבר דאפילו מד

אמרו לא מהני, ומשום דבעינן שמיעה מפיו, כל שאינו לשון ברור לא שמע 

 מפיו.

ולי נראה וכו׳ כמו שלחוה וכו׳. משמע רש״י ד״ה ר׳ נתן, בתוה״ד, [) יז

כתב דהוא לשון ארמי, יש  בד״ה דייקדפטרוה לשון עברי. ואף דלהלן 

הרא״ש על המעדני יום טוב בוש לשון עברי, כדכתב לומר דארמי הוא שי

 (פ״ב סי׳ ב׳ ס״ק ז׳). (א.ב.)].בברכות 

(רבינו א ״הריטבליהרג למלכות. אמנם רש״י ד״ה היוצא בקולר, ) יח

 כתב, דהוא הדין לקולר של ממון. קרשקש)

רש״י ד״ה המסוכן,  פירשמתני׳ ר׳ שמעון שזורי אומר אף המסוכן. ) יט

דכל חולה  שמע מינה ,המסוכןמדלא כתב חולה , דהתוס׳ יו״טחולה. ודייק 

בדבריו.  הבית יוסףאף שלא הכביד חוליו, וכתב שכן הבין  קרי ליה, מסוכן

. אמאי לא תנן חולה אם כן, התוס׳ יו״טלהדיא. והקשה  המאיריוכן ביאר 

ביאר, דאף רש״י סובר דחולה היינו דוקא מסוכן. והא  והשושנים לדוד

ום דהוקשה לו לישנא ד״מסוכן״ דנקט רבי שמעון דנקט חולה, היינו מש

שזורי, שהרי אף היוצא בקולר ובשיירא בכלל סכנה הם. ולכך פירש 

רש״י שכוונת ר׳ שמעון שזורי מסוכן היינו חולה. והוכיח כן מהא דכתב 

שמסוכן היינו שכיב מרע, והיינו שאף לרש״י ד״ה אף המסוכן  (יג:)לעיל 

ב מרע הדין כן ולא כל חולה. ועיין באות דווקא חולה מסוכן שהוא שכי

(שם) דלא מיתוקמא  לעילהבאה. והמאירי הוכיח כדבריו, מהא דאיתא 

מתניתין בשכיב מרע, מהא דר׳ שמעון שזורי, ואם מסוכן דוקא נוטה למות 

 היה להם להעמידה בשכיב מרע, שאינו מסוכן.

 )הי״ב פ״ב מגירושין( רמב״םהעיין באות הקודמת. אמנם  מתני׳ שם,) כ

 וביארמסוכן והוא אדם שקפץ עליו החולי במהרה והכביד חליו מיד.  ,כתב

כמצוה מחמת מיתה, לפי שהוא בהול ואימת מיתה  דהוי הפני יהושע,

הרי״ף . וכתב דכן נראה מלשון בסתם שכיב מרע מה שאין כן ,עליו

(פ״ו פ״ה) ) מהירושלמי (רבינו קרשקשא ״הריטב ועוד. וכן הוכיח והרא״ש

תב, דמסוכן כגון שקפץ עליו החולי מהרה שלא כדרך בני אדם, דאמר שכ

(שסבר כרש״י עיין באות  והמאיריווי ליה לההוא גברא דקא מאית. 

הקודמת) ביאר, דכוונת הירושלמי, מפני שבסתם אין מחזיקים חולי של 

סכנה כרוב החליים, עד שנמשך בו שלשה ימים. אמנם אם קפץ עליו 

מסוכן הוא. ומה שהוכיח המאירי (באות הקודמת) החולי והכביד מיד 

כדבריו מסוגיא דלעיל, תירץ הפני יהושע, דליכא לאוקמה בכהאי גוונא, 

 ,על כרחך בעינן לאוקמי במסוכן ,דסיפא באמר תנו מנה לפלונימשום 

מתנת שכיב  י ליההו ,דאי בסתם שכיב מרע .דהוה ליה מצוה מחמת מיתה

  .איירי בלא קנין דומיא דגיטין ל כרחךתין עומתני .מרע במקצת דבעי קנין

 

 דף סו ע״א

הא גם בחידושי הגרע״א, הקשה גמ׳ בשלמא מתנה איתה לאחר מיתה. ) א

מתנה ליכא לאחר מיתה דאין קנין לאחר מיתה, אלא בשכיב מרע תקנת 

חכמים היא משום שלא תטרף דעתו. ואם כן בפשוטו יש חילוק, דבמתנה 

להקל באיסורא, ואי דיכולים חז״ל לומר  שייך תקנה אבל גט אי אפשר

דהוי גט ובדרך אפקעינהו, אם כן מה תירץ דאין גט לאחר מיתה הא מכל 

עינהו, ונשאר בצריך עיון. [ולכאורה צריך עיון מקום אפשר על ידי אפק

אמאי לא הבין שלכך כיוונה הגמ׳ דמתנה ישנה לאחר מיתה משום אותה 

 תקנה]

תירץ, התפארת יעקב כו׳ הוי דשלב״ל וכו׳. וא״ת ותוס׳ ד״ה דמי חמרא, ) ב

דהתם לא נתחייב למכור השור, אלא אמר שכשימכרנו יהיו דמיו קדושים, 

הלכך הוי דבר שלא בא לעולם. אבל הכא היה חיובו למכור היין וליתן לו 

 דמיו, דהוי כמכרו לו, ואין היין דבר שלא בא לעולם,  

כתב, דאם הרמב״ן  . אמנםונראה וכו׳תוס׳ ד״ה כדי ליפות, בתוה״ד, ) ג

אמר לו יין שוה ד׳ מאות ודאי אם החמיץ ממנו מקצת מראה לו מחומץ, 

 וכמו האומר תנו לו מאה חביות יין מן האוצר, דמראה לו חמוץ, וכדאיתא

(קח:) האומר לחבירו בית בבתי אני מוכר לך, ונפל אחד מהן, במנחות 

יישב דברי התוס׳,  הרשב״א מראה לו נפול, שור וכו׳ מראהו מת. אמנם

דלא אמרו מראהו נפול ומראהו מת, אלא בדבר מסוים, כגון באומר עבד 

בעבדי, שור בשורי, אבל חמרא שוה ד׳ מאות, לאו דבר מסוים הוא, דהכל 

 .מעורב הוא, ואפילו רמי בחביות איהו לא חבית קאמר אלא חמרא

 שומעה כל אמר דאם ,מסתבראדהרמב״ן, כתב מתני׳, כל השומע קולו. ) ד

 כל שאמראף שאמר ו ,חותמין ושנים כותב אחד ,שלשה ושמעו וכו׳ קולו

 רשות ליתן אלא ,בעדים לרבות נתכוון לאד .כולן במעמד צריך השומע אין

 לכתוב. םישני לכל

תירץ, דהתם כל הרמב״ן אף על פי דאמרינן וכו׳. תוס׳ ד״ה כל השומע, ) ה

, אבל לאו שליחותיה הרוצה לתרום קאמר מדעתו, ואינו אלא כנותן רשות

(לו:)  הר״ן בנדריםהוא, וגבי תרומה אפילו גילוי דעתא נמי מהני וכן ביאר 

דהרי כתבו דלישנא  ,[ונראה דאף תוס׳ בתירוצם השני בעו למימר הכי

 דכל הרוצה לא הווי שליחות.] 

דצריך התפארת יעקב, שמו ושם עירו. כתב רש״י ד״ה כל השומע קולו, ) ו

ן על כל פנים דבעלה של אשה זו שצוה לגרש, שמו לומר דמיירי שיודעי

ושם עירו כמו שאמר. דאי לאו הכי, מה בכך דבשעת הסכנה כותבין אף 

שאין מכירין, הא תקנה זו היתה שלא לחוש לרמאות, אבל לא היכא דיש 

 לחוש דבאמת אחר הוא.

נהי דלא ניחוש התפארת יעקב, הקשה מתני׳, הרי אלו יכתבו ויתנו. ) ז

תינה כבר מת, דיש לומר דבעת נתינה נמי שמעו קולו. מכל שמא בעת נ

(ע:), דבעינן שיהא שפוי בעת לקמן משום כיון דקיימא לן כרבי יוחנן 

הכתיבה והנתינה. ניחוש שמא מטורף הוא באותה שעה, ואי בעינן לבדקו 

הרי יכול לומר תנו או לרמז, ואין לחוש לכלום. ותירץ, דאף לענין מיתה 

(כח.), לעיל מעו קולו בעת הנתינה. ואף דקיימא לן כרבא לא בעינן שיש

דגוסס לא מוקמינן בחזקת קיים, הכא עדיף, אף דרובא למיתה, מכל מקום 

לאו גוסס הוא. והכי נמי, הא דבעינן לבדקו אם הוא שפוי, היינו דוקא 

 שלא בשעת סכנה, אבל במקום דלא אפשר, מוקמינן אחזקת שפוי.

 מעצמואם  פק(פ״ד ה״ו), דבסבתוספתא איתא . מתני׳, אמר רשב״ג וכו׳) ח

 מעצמו אומר שאני ונותנין כותבין ,נפל לאלתר אם ,דחפתו הרוח אי ,נפל

 הרוח שמא אומר שאני ,נותנין ואין כותבין אין נפל זמן לאחר ואם ,נפל

 ספק ,כתב(פ״ב מגירושין הי״ג), ד ם״הרמבעל  הרשב״א. והקשה דחפתו

 שהרוח ,בבירור לך דעושיו עד .גט הרי זה ,הרוח דחפתו ספק עצמו הפיל

 הוא איסוראהקשה, דספק  עוד .התוספתאדלא כ דדבריו .דחפתו
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בחדושי  מתני׳, אמר לשנים תנו גט לאשתי וכו׳ הרי אלו יכתבו ויתנו. ) ט

דמתניתין ממשיכה  ,משמע .מדלא אמר האומר לשניםדייק,  חתם סופרה

 ״.הבריא שאמר כתבו ולא אמר תנו אינו אלא כמצחקלמשנה הקודמת. ״

הרי אלו יכתבו ויתנו,  ,אבל אמר תנו בלא כתבוואתיא מתניתין למימר, 

ביאר דאמר תנו ולא כתבו, אינו  והתוס׳ רי״ד, .שלא אמר אלא תנוף א

תבו ולא תנו. משום שאם אמר תנו לא יכולים לתת אי לא דומה לאמר כ

 יכתבו, ועל כן מה שאמר תנו, כולל גם המנוי לכתיבה.

וכתב וחתמו הן לסופר  וכו׳כתבו ותנו גט לאשתי וכו׳ שלחו ליה גמ׳  ) י

 אי .יכתבו תין,במתני , דמבעיא להו, אהא דתנןהכי רש״י בד״ה פירש מהו.

לאו  ,הא דנקט כתבו ותנו, דהרשב״א בוכת .או אכתב הגט ,אחתימה קאי

ונקטי  תין.הוא הדין האומר לשנים תנו גט לאשתי, כדקתני במתני. ודוקא

 לודאפי )ד״ה אמר עמוד א׳)התוס׳ לעיל ((כמו שכתבו  א,לרבות לה

 בשםאבל כתב הגט לא. ו ,במפרש כתבו איבעיא להו אי כתב ידן הוא

מר להו כתובו, נקט לישנא כמאן דא ,דמשום דכל תנו לשנים ,כתב ״ההרז

הא , תיןותפשוט ליה ממתני ,מאי קאמר בסמוך ,אם כן הקשה,רויחא. ו

 תיןוהא מתני ווי להו למימר,הו .איבעיא להו תיןאינהו פירושא דמתני

אמר בדוקא בי רב נסתפקו ד ,פירשוכתב, ש התוס׳בשם יכתבו ויתנו קתני. ו

שלשה כתבו ותנו, לא הוי או ל ,תנו להםבאומר משום ד, כתבו ותנולשנים 

לא היה כיון שכתבו ותנו, להם אבל בשנים שאמר  .קפידא אלא אחתימה

 .אכתיבת הגט נמי קפיד לודילמא אפי ,צריך לומר אלא תנו, איכא למיחש

הא אינהו , תיןמאי קאמר בסמוך ותפשוט ליה ממתני הקשה, דאם כן,ו

 . נסתפקו משום דמתניתין פשיטא להו. ונשאר בצריך עיון

 אם ניסת בגט זה תצא מספק. הקשהרש״י ד״ה שלח להו תצא, ) יא

מאי טעמא לא זכרו בעלי האבעיא שניסת. ועוד, כיון התפארת יעקב, 

שפסק שתצא [ופירש רש״י שאם ניסת תצא מספק] מה אמר שהדבר צריך 

תלמוד, הרי אם היה לו צד להכשיר, היה לו ללמוד תחילה מהגדולים ולא 

(פ״ז ה״ב) מייתי להך עובדא, ושם דבירושלמי  ב,להוציאה מבעלה. וכת

, והדבר צריך תלמוד. ועל כן פירש דתצא הרי זה גט אמרו ששמואל אמר

היינו ממנו בגט זה. שאם הוא כהן לא יוכל להחזירה, וכן אם קידשה אחר 

מקודשת לשני. והדבר צריך תלמוד היינו דאף דהווי גט מכל מקום ראוי 

ת להנשא לכתחילה לאחר, ואפשר דאפילו להתיישב בדבר, האם מותר

 ניסת, צריך תלמוד אם להוציאה או לא.

אבל ממתניתין וכו׳ דבכתיבה ליכא תוס׳ ד״ה והאמר שמואל, בתוה״ד,  ) יב

 שהוא ,דבעל בזיון יש נמי דבסופרכתבו, הרמב״ן והרשב״א בזיון. אמנם 

 בו החתומים העדים אלוד ,בידו הבעל כתבו שלא ביותר והמגלה היודע

 . בעל של ידו בכתב הם מכירים כולם וכי ,כתבו מי מכירים שאינן פעמים

 לאלו אלא קלונו לגלות רוצה אינו שהוא לבזיון לחוש יש בכולם מיהו

ד״ה בזיון (כט.)  רש״י לעיל. [והיינו פירשו ״בזיון דבעל״ כמו שפירש בלבד

אבל  דכיון שעליו לכתוב את הגט, ידעו כולם שאינו יודע לכתוב. דבעל,

 תוס׳ סברי דענין הבזיון שידעו שגירש את אשתו]. והרשב״א כתב, דהא 

אילימא מילי לא מימסרן דרך קושית הגמ׳ היתה מאי ספיקא דשמואל 

דאמר מילי לא  ׳ יוסילשליח, ושמעינן ליה לשמואל דאמר בהדיא הלכה כר

  ולא ממתניתין. מדשמואל לשמואל להקשותלה  מימסרן לשליח, ניחא

התפארת יעקב, הקשה אי כתובו אי כתב ידן אי כתב הגט. גמ׳, ה) יג

דתפשוט ממתניתין לענין אמר לעשרה כתבו ותנו, דאחד כותב ושנים 

חותמין. שמע מינה דלכתיבה וחתימה נתכוין, דאי לאו הכי אפילו אחד מן 

השוק יכתוב. ואמת, דלפי המסקנא דרבי יוסי פליג אפילו באומר אמרו 

, יש לומר דמתניתין רבי יוסי הוא, לכך בעינן אחד ושמואל פליג עליה בהא

כותב משום מילי. אבל לסלקא דעתך דבעי למיפשט מר׳ יוסי עצמו, ודחינן 

איכא בי דינא חדתא. קשה, דתפשוט מסיפא דמתניתין דהכא. ותירץ, 

מר לשנים דחתם סופר פסול, דאולי יש לומר דלא נסתפק שמואל אלא בא

. אבל בעשרה דיש ד״ה כתב ידןתו ק, כמו שכ׳ן השוכיון לצרף אחד מ ע״כ

הקשה,  נתכוין לכתיבה וחתימה. אמנם לפי״ז די לכתוב ולחתום, בודאי

 היאך פשיט מרבי יוסי, כיון דמיירי באמר לג׳, שפיר יש לומר כתב הגט.

׳ רמאי טעמיה ד הרמב״ן,הקשה גמ׳, ומי מודה רבי יוסי באומר אמרו. ) יד

 ועושהש אלא ,מילילשיח  הא לא מסר ,אל אמרו אומר אפילו דאמר יוסי

 ולא משמע .בפניו אלא שליח לעשות עשוי אדם אין וכי ,בפניו שלא שליח

 אותו בעושה לא אבל ,מדעתכם אמרו באומר אלאלא פליג  יוסי׳ רש

. ויחתמו ופלוני ולפלוני הדיאל אמרינןהא ד .שהוא מקום בכל שליח

 ,הבעל וכתב נמי ובעינן ,מהלש בעינןדבגט  דכיון ,למימר איכאותירץ, ד

 בשאר אבל .מפיו כששמעו אלא ,הבעל במקום עומדים והעדים הסופר אין

 פלוני לומר אשה יכולה לפיכךו .בפניו שלא שליח עושה אדם ענינים,

 .גיטי לי לקבל שליח אותו עושה הריני הים במדינת שהוא

סז.) (לקמן  (רבינו קרשקש)א ״הריטבעיין באות הקודמת. גמ׳, שם.  ) טו

 נןמנא ידעי י כדבריו,דאכפירוש הרמב״ן. לא מסתבר , דרבוכתב בשם 

משום טעמיה דילמא  ,משום דמילי לא ממסרןבמתניתין  ׳ יוסידטעמא דר

פליג ר׳ יוסי דלא  ביאר, כךלפי .דגבי גט בעינן שישמע הדבר מפיו ממש

לאו ו , ומשום דמילי לא ממסרן לשליח,אלא באומר להם אמרו מדעתכם

 ,שלא בפניוודאי שאדם יכול למנות שליח אבל ב .הו תליא מילתאבדיד

  .עדים ל פיהדבר ע ולהודיעו

תירץ, דאפילו בכתב סופר נמי הרמב״ן  וא״ת וכו׳.תוס׳ ד״ה חתם, ) טז

מפיק מיניה חורבנא, דזימנין דאמר לשנים אמרו לסופר ויכתוב ולפלוני 

 ומכשרי חד אלא מחתמי ולא חיישי דסופר כיסופא ופלוני ויחתמו, ומשום

 אלא בהכי לסופר סופאיכ ליה ולית ,אחד ועד מובהק סופר בכתב ליה

 על אלא ,בעד עליה סמיך דלא הכי אמר לא ובעל, ליה עבדי נמי יקרא

 שכיחא לא ודאי דהאדחה תירוצו, משום הרשב״א  . אמנםופלוני פלוני

 ולה למה אם כןד ,ועוד .מינייהו חד אלא חתים ולא ,ליה מחתמי דלא

 תין,ממתני אלא לאקשויי להו הוה לא ,ירמיה ביור חסדא דרב לאתויי

תירץ לקושיא  הרמב״ן ואי אמרת וכו׳. אמנם כשר ועד סופר תנןד

 רבברי ד נאמרו יהדעל משום ,ירמיה׳ דר ראגמב דמייתי האבתרייתא, ד

 .נמי דלשמואל וא הדיןוה ,חסדא

א״ת אכתי היכי ובתוה״ד, (בנמשך לעמוד הבא), תוס׳ ד״ה מתניתין ) יז

דאי הא נמי כשר ולא תעשה, ליכא התפארת יעקב, קתני וכו׳. הקשה 

למיחש לחורבה וחתם סופר כשר, ואם כן יכתבו ויתנו, היינו שיכתבו 

ויחתמו ויתנו. ותירץ, דצריך לומר דנמשכו לדבריהם הקודמים, דלרבי 

 .מאיר לעולם חיישינן לתקלה באומר לג׳ תנו, ועל כן חתם סופר פסול

 וסדף  ןסכת גיטימ

 התשע"ו אדר א'  ח



 

 
  
 

 לא

 דף סז ע״א

לא דמי לעד מפי עד וכו׳ והראשונים הם שלוחי  תוס׳ ד״ה אמרו לסופר,) א

, אטו אם יבואו שנים לשנים אחרים, ויאמרו, התורת גיטיןהבעל. הקשה 

ראובן שלחנו להודיעכם שתעידו עליו, מי מהני. ותירץ, דהחסרון דעד מפי 

. כגון כשבאים עד, דוקא היכא דבעינן הגדה בבית דין, והיינו בגמר הדבר

להוציא ממון, או אשה מבעלה. אבל היכא שמעידים שאיש זה ראוי לגרש 

או להקנות, לא בעינן הגדה בבית דין. והכא נמי הראשונים מעידים רק 

(אבן העזר פד, סק״ז) ביאר,  החזון איששהשניים ראויים לכתוב ולחתום. ו

חתמו  דכיון שהשנים האחרונים הם שלוחי הראשונים, נחשב כאילו

הראשונים עצמם על השטר או על הגט, ולכן אינם צריכים הגדה בבית 

דין, דעדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין. 

 (כט.).הרמב״ן לעיל וסיים, שנראה שזו עומק פשט דברי 

התוס׳ הקשו גמ׳, כיון דאמר מר כשר ולא תעשה כן בישראל לא שכיח. ) ב

, אם כן אמאי אוקי רב חסדא מתניתין בתוה״ד ד״ה מתני׳(סו:)  לעיל

דחתם סופר ועד אליבא דרבי יוסי, ולא אליבא דרבי מאיר. הא אליבא 

דרבי מאיר נמי, ליכא למיחש לחורבא, משום דכשר ולא תעשה כן 

דרב חסדא גופיה סבר להלן כן. ועיין מה  הוסיף,והרשב״א בישראל. 

 שתירצו התוס׳. והרשב״א תירץ, 

אבל לרב חסדא ינן דלא שכיח וליכא למגזר היינו לשמואל. דהא דמתרצ

ד״ה  בדברי רש״י הפני יהושע, וכן ביאר דלא שכיחא גזרינן בה אף על גב

ד״ה (סו:)  התוס׳ לעילתירץ, אליבא דמה שכתבו  לא שכיחא. והמהרש״א

דאף דשמואל לא סבר למה שהוכיח ר׳ חסדא, מכל מקום גם  חתם סופר.

פליג באומר אמרו, מהא דמי שאחזו, דדייקינן לאפוקי הוא סבר דר׳ יוסי 

 ממאן דאמר דמודה ר׳ יוסי באומר אמרו. ועיין באות הבאה.

הלכך לא גזרינן ושמואל לית ליה דר״י  רש״י ד״ה לא שכיחא בתוה״ד.) ג

ד״ה התוס׳ דרש״י לא נחית כלל לחורבא שכתבו  הפני יהושעכתב  .כו׳

 .ד״ה טעמא א:)ע( רש״י לקמןשיטת דל בעיקר, משום , לר׳ מאיר.מתניתין

ואית ליה מילי מימסרן  ,נמי משום בזיון׳ מאיר אליבא דאמת טעמא דר

שפיר כי אזלי שנים מהשלשה ומחתמי לסופר  ,מימסרידכיון ו .לשליח

ההיא  ׳ חסדאאלא על כרחך הא דמוקי רחתים דהא הוו כמו הבעל. 

דחיישינן  ,י חורבאהיינו משום הא ׳ מאיר,ולא כר ׳ יוסידחתם סופר כר

 ,דלאו שלוחו של הבעל הוא דליהוי כמותומשום  .לאומר אמרו לפלוני

ולא ולא לזולתו להחתים אחרים.  ,עשאו שליחשאלא שיאמר לפלוני 

 קשיא ליה קושית התוס׳, כמו שכתבנו באות הקודמת. 

 הרמב״ן,הקשה בשם  גמ׳, אלא למ״ד כשר ותעשה וכו׳. בחדושי הר״ן ) ד

למא סבר שמואל כמאן דאמר כשר ולא תעשה כן בישראל. מאי קשיא, די

הוא  ביור ,קאמר לה בימשמיה דר ׳ יוסיפסק הלכה כרשדשמואל  ותירץ,

 ,ויחתמו ולפלוני ולפלוני ,אמרו לסופר ויכתוב באמר לשנים ,דאמר לקמן

ואליבא  . [וצריך עיון, דגירסא דגמ׳ דידן ר׳ הונא אמר רב]כשר ולא תעשה

הילכך  .כשר ותעשה מאן דאמרדאיכא  ,חתומו באתםגי דידיה הוא דפלי

אליבא  ברכיון דאיכא דס ,לגמרי ׳ יוסיכר בי שמואל משמיה דר בראי ס

אלא  לןולית  .דחתם סופר ועד כשר מני תיןמתני ,דר׳ גופיה דכשר ותעשה

כותיה בחדא  ברושמואל ס ,תרתי אמר ׳ יוסידר ,במאי דאמרינן לאוקמה

  .ופלגי עליה בחדא

 איןד ,המהרש״אכתב  .בישראל זאת תעשה לא אמאי דכשר מ׳, מאחרג) ה

בירא דס ,ועד סופר בחתם חורבא מיניה קתיפו דלא ,תעשה דלא להקשות

 רבי יוסי. דיש לומר, דאי משום הכי לא הוה ליה לתקוני הכאכ דכשרליה 

בי כר ועד סופר חתם למיפסלוה ליה וה דתעשהנימא  אלא ,תעשה דלא

 ומשום ,תעשה דלא הכא אמרינן אחרינא מטעמא רחךל כע אלאמאיר, 

 .׳כו תשכור שמא

דאף דמהאי בהערות הגרי״ש אלישיב, כתב גמ׳, רבי יוסי נמוקו עמו. ) ו

טעמא הלכה כמותו נגד יחיד החולק עליו, ולא כנגד רבים. כאן אינם 

נחשבים לרבים, כיון שרבי מאיר ורבי עקיבא לא חלקו עליו במעמד אחד, 

 הכנסת הגדולהידים. [אמנם עיין בכללי התלמוד לבעל והוו כב׳ יח

(שנדפסו בסוף מס׳ ברכות). שהביא מחלוקת גדולה בין הפוסקים אי הלכה 

 כר׳ יוסי גם מחבריו, ודנו אי להוכיח מסוגיין, דנאמן נגד חבריו.]

היינו  ,מה שאמר סופרד העיון יעקב,פירש רבי מאיר חכם וסופר. גמ׳, ) ז

לכתוב שלא היה ל ושיכ וזכר אותם בגוונארין אצלו, מיושהיו דברי תורה ד

נקיט שפיר לפי זה ד ,הבן יהוידעוכתב . :)יח( במגילהמן הכתב כדאיתא 

מפני שהם הפכיים כפי הטבע, ולא שכיחא  .י שבחים אלו בהדי הדדינש

במאמר שמואל לרב  בינה לעתיםשיהיו אצל אדם אחד, כמו שכתב הרב 

 ״.י, פתח פומך תני, כי היכי דתתקיים בידךשיננא פתח פומך קר״יהודה, 

כי תכונות הפוכות  אינו זכרן גדול,פי הטבע מי שהוא חכם וחריף גדול, לד

שיהיה לך כח הזכירה, לכך עשה דבר  ה, קש)חריף(וכיון דאתה שיננא  הן.

מאיר היה גדול  ׳ר אמנם .שיביאך לידי זכירה, והוא פתח פומך וכו׳

גדול חריף ופקח, והיה גם כן סופר שיש כו  כאחד, היה חכםאלו בשתים 

  .כח זכירה דרך פלא

ד״ה ובתו כשהיה רוצה להיות מתון וכו׳.רש״י ד״ה חכם לכשירצה,  ) ח

,  דעצם ת על החריפות. [ולכאורה הביאורביארו, דיש מעלה במתינו חכם,

שהוא משמעות  -הדבר שיש לאדם הכח לכוון רצונו, מתי לחוות דעתו, 

(ערך  בערוךד ), הביא(ח״אוהמהרש״א  מעלת המתינות.] ״כשירצה״. היא

, דרש״י . [ולכאורה י״להמדברים ראש הוא שפתיו לכשיפתח רש,פיחכם) 

(סג.) דראש המדברים, היינו  בברכות לא פירש כן, משום דאזיל לשיטתו

משום גזירת המלכות בשבת (לג:). וכן פירש בשבת (שם) במעשה שנכנסו 

 באבותד עוד כתב, ן אין כאן משום שבח. (ר.ג.)]רבותינו ביבנה. ואם כ

 .לכשירצה א גרסול ,חכם יהודה׳ ר) גרס (פי״ח ד׳דרבי נתן 

רש, משנה, הלכה ואגדה. לכאורה נראה [רש״י ד״ה גל, בסוה״ד, מד ) ט

לבאר, דמדרש היינו מה שדרשו על פי אופני הדרש כגון י״ג מדות. משנה, 

ה, היינו הלכה למשה מסיני. היינו הלכות שנפסקו בבית המדרש. הלכ

    ואגדה, מעשה רב.]

אלא  רש״י ד״ה קב ונקי, בסוה״ד,פירש  גמ׳, משנת רבי אליעזר קב ונקי.) י

מה שהיה אומר בבית המדרש נקי הוא, שהלכה כמותו לעולם. ומשמעות 

בד״ה ) :מט( במותבידבריו, שגם דבריו שהבאו בברייתא בכלל.  וכן כתב 

וכן (שם)  .בברייתאמועטים נזכר במשנה או  במקומות בתוה״ד,, משנת

דהא דקיימא  ,ד״ה יורשין )ח.קל( שב״ם בבא בתראהרוכן כתב  .נקיבד״ה 

 משנה לשוןאבל  ., היינו דוקא במשנהבמשנתינולן הלכה כרבן שמעון 

בין במשנה בין  היינוסתם, כגון משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי, 

 בחידושי הרשב״אסימן ז׳). אבל פ״א  (ביצה הרא״שבברייתא. וכן כתב 

, שהכלל שמשנת רבי אליעזר בן יעקב בעל העיטור) כתב בשם ד.ס חולין(

ב מבית פ״( הכסף משנה קב ונקי אינו אלא במשנה ולא בברייתא. וכן כתב
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 לב

 והתוספת יום הכיפורים (יומאג). ״י ממעשר הי״(פ והרדב״ז), ה״ח הבחירה

אבל בברייתא יש פעמים הלכתא  ום,הלכה כמותו בכל מקמשנה פו:) דב

או היכא דפסיק  ,לענין וידוי התםכ ,דמסתבר טעמיה דוקא היכאכותיה 

  .).ס( כביבמות כוותיהתלמודא הלכתא 

 

 דף סז ע״ב 

כיון דלא מנה לכולהו וכו׳ ואפי׳ המנויין רש״י ד״ה אמרי לה, בתוה״ד, ) יא

, כתב, דנראה (לג: מדפי הרי״ף)ר״ן והאינם צריכים לחתום אלא מקצתם. 

לו יותר לומר, דבמנה מקצתייהו חזר בו לגמרי ולא קפיד כלל. וביאר 

(שער א׳ סימן ז), ביאר דבריו, דכיון דחדל לו  מכתב מאליהובדבריו ב

 מדעתו הראשונה, שחזר בו לגמרי והוי כאילו לא מנה כלל. 

אמר להן כולכם  ),ז״כהגירושין מט (פ״ רמב״םהשם. כתב בא״ד, ) יב

בין שמנה מקצתן ואמר  ,בין שמנה כולם ,ואם מנאן .לם חותמיןכו ,חתומו

מת אחד מהם קודם החתימה . חתומו ״הרי זה כאומר כולכם״ ,להן חתומו

אפשר לפרש דהכי ), שקכ ׳אבן העזר סי( בית יוסףה. וכתב הרי זה גט בטל

. רש״י ד״ה מנה מו שכתבוכ ,הרי זה כאומר כולכם המנויין חתומו ,קאמר

אמרי לה להאי ד״ להרמב״ם, יותר נראה לפרשכתב, ד (שם) הוהדרכי מש

 ,הוה ליה כאומר שרצונו שכולם יחתמו ,דכי מנה מקצתם היינו, ״גיסא

אבל כשמנה  .דלאו כרוכלא ליזיל ולימני למנות לכולם, רצהאלא דלא 

דאם . ולא שיחתמו כולם ,לא קפיד אלא לומר דבריו בפני אותו מנין ,כולם

לימא להו כולכם  כולם, נותלמה ליה למ ,מת כולםאיתא דקפיד אחתי

דכי מנה כולם קפיד היינו,  ״,ואמרי לה להאי גיסאוללישנא ד״ .חתומו

וכי מנה מקצתם לא קפיד אלא אמנויין  .כיון דמנה כולם ,אחתימת כולם

 ,דמנה מקצתן מנה מהו״ היינו גם בגוונא״ א לגמ׳ הא דבעיילפי זה ולבד. 

 ועיין באות הבאה.מנה. ד״ה  רש״יכ. ולא או לאאי הוי כאומר כולכם 

(שהבאו דבריו  הרמב״ם תמה עלהובא באות טו, הר״ן ש שם. בא״ד,) יג

(אבן העזר  הבית יוסף כתבוהגמ׳ נספקה במנה. הא  ,אמאיבאות הקודמת) 

ולא  אין לדחות דמת אחד מהם לא קאי אלא אאומר כולכםסימן קכ), ד

 דמקור דבריו מהאאפשר כתב, דו ה.דעל כרחך דבריו אזלי גם אמנ במנה.

ולא  .המונה הרי הוא כאומר כולכם ,פ״ו ה״ז) בירושלמי (גיטין דאיתא

בני  ,ואף דרב פפא מפליג בינייהו ,חילקו בין מנה כולם למונה מקצתם

 .מערבא הוו בקיאי בדברי רבי יוחנן טפי מרב פפא

רא במהדורא בתהעיר  מנה וכו׳.רש״י ד״ה אמרי ליה להאי גיסא, ) יד

, אם כן מאי אשמועינן רב הונא דאמר, מנה אינו ככולכם. הא למהרש״א

האבעיא לא היתה אלא במנה מקצת אנשים, אם קפיד שיהיו כל המנויין, 

או כיון דלא אמר כולכם קפיד רק על שנים מהן, ואם כן, מה השיב שאינו 

להגר״ח ( ובספר ישוב הדעתככולכם, שמתייחס ליותר מן המנויין. 

בסוף ספר שיח השדה) יישב, דהא דאמר רב הונא אינו קי שליט״א, קנייבס

ככולכם, היינו לענין המנויין שאין צריך שיחתמו כולם, וכן רבי יוחנן 

דאמר הרי הן ככולכם, היינו דהמנויין הוו כאילו אמר כולכם.
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